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SUNUﬁ
Ülkemizin muhasebe uygulamas›nda, Maliye Bakanl›¤›’n›n
26.12.1992 tarih ve 21447 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 1.
say›l› Muhasebe Uygulama Genel Tebli¤i ile zorunlu hale getirilen
Tekdüzen Muhasebe Uygulamamas›na 01 Ocak 1994 tarihinden
itibaren bafllanarak yeni bir aflamaya geçilmifltir.
11 y›ld›r uygulanan Tekdüzen Muhasebe Uygulamas› meslek mensuplar› taraf›ndan benimsenmifl, muhasebe uygulamalar›nda ayn›
temel kavramlar, ayn› genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerikullan›lm›fl, bilanço esas›na tabi tüm iflletmeler ayn› hesap plan› kullanarak ayn› mali tablolar› düzenlemifltir.
Art›k meslek mensuplar›, yeni yüzy›lda meslek uzmanl›¤a sahip
olmak için bilgi beceriye sahip olacak biçimde kendilerini
yetifltirmeleri, gelece¤e aç›k olacak flekilde e¤itmeli ve e¤itilmelidir.
‹SMMMO
Kurtulufl Caddesi No: 152 fiiflli/‹STANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00
E-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr
www.ismmmo.org.tr
staj e-posta: staj@ismmmo.org.tr

BASKI VE C‹LT
MART MATBAACILIK SANATLARI T‹C. VE SAN. LTD.ﬁT‹.
Mart Plaza, Merkez Mahallesi Ceylan Sokak
No: 24 Nurtepe/Ka¤›thane - ‹STANBUL
Telefon: (0212) 321 23 00 Faks: (0212) 295 11 07
e-mail: martgrafik@superonline.com
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Bugün muhasebe mesle¤i;
Bir vergi denetimi mesle¤i de¤ildir.
Muhasebe sistemi kurma ve iyilefltirme mesle¤i de¤ildir.
Kay›t tutma ve sistemden mizan ç›karma hatta bilanço, gelir tablosu elde etme mesle¤i de¤ildir.
Bu meslek iflletmelerde yarat›lm›fl mali tablolara ait bilgilerin
do¤rulu¤unu ve uygunlu¤unu onaylayan, sonuçlar›n› yorumlayan,
toplumun her kesimini bilgilendiren fleffaf raporlar sunan ve
iflletme sahiplerine karar almak için bilgi veren meslek olmal›d›r.
Bu kitapç›¤›n mesleki faaliyetlerimizde rehber olmas›n› diler,
çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›
Aral›k 2005
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I – G‹R‹ﬁ:
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257.
maddelerinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye dayan›larak;
a) Muhasebenin Temel Kavramlar›,
b) Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›,
c) Mali Tablolar ‹lkeleri,
d) Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›
e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Plan› ve ‹flleyifli,
konular›nda düzenlemeler yap›lm›fl ve bu düzenlemeler Tebli¤in ekini oluflturmufltur.
II – DÜZENLEMEN‹N AMACI:
Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel
kiflilere ait teflebbüs ve iflletmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n
sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, mali
tablolar arac›l›¤› ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarl›l›k ve
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu
yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas› amac›yla yap›lm›flt›r.
III – DÜZENLEMEN‹N N‹TEL‹⁄‹:
Bir iflletmenin faaliyet ve sonuçlar› ile do¤rudan ilgili olan
kesim sadece o iflletmenin sahip veya ortaklar› de¤ildir. ‹flletmelerle do¤rudan ilgili olan iflletme sahip veya ortaklar›n›n
yan›s›ra o iflletme ile ticari, mali ve ekonomik iliflkiler kuran
iflletmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve yat›r›m kurulufllar› ile çeflitli kamu kurum ve kurulufllar› iflletmenin faaliyet ve sonuçlar› ile ilgilenmekte ve bu konuda sa¤l›kl› ve
güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. ‹flletmelerin faaliyet ve sonuçlar› konusunda bilgi kayna¤› ise o iflletmenin
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IV - Düzenlemenin Kapsam›

muhasebe kay›t ve belgeleri ile bunlara dayan›larak haz›rlanm›fl mali tablolard›r.
Muhasebe bilgilerinin sunuldu¤u mali tablolara dayan›larak
karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalar›nda
en önemli etken, bu bilgilerin sa¤l›kl› ve mukayese edilebilir
nitelikte olmas›d›r. Makro aç›dan milli gelir hesaplar› ve
benzeri istatistiklerin ç›kar›lmas›nda, kalk›nma planlar›n›n
haz›rlanmas›nda, ulusal ve uluslararas› sermaye hareketlerinin düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin Devlet taraf›ndan kontrol edilmesi ve yönetilmesinde muhasebede tekdüzeli¤in sa¤lanmas› büyük önem arzetmektedir. Kald› ki, mali tablolar arac›l›¤› ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli oldu¤u hallerde, tekdüzen hesap plan› uygulamas›n›n denetimin ifl yükünü azaltaca¤› ve kolaylaflt›raca¤›
da aç›kt›r.
Yap›lan düzenleme,
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve do¤ru olarak ulaflt›r›lmas›na,
b) Farkl› iflletmeler ile ayn› iflletmenin farkl› dönemlerinin
karfl›laflt›r›lmas›na,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlar›n›n tüm kesimler için
ayn› anlam› vermesine,
d) Muhasebe terim birli¤inin sa¤lanmas› suretiyle anlafl›labilir olmas›na,
e) ‹flletmelerle ilgililer aras›nda güven unsurunun oluflturulmas›na yöneliktir.
Yap›lan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulmas›
zorunlu olup, ilgili mevzuat hükümleriyle ayk›r›l›¤›n mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi s›ras›nda giderilmesi
iflletmelerin sorumlulu¤undad›r.

IV – DÜZENLEMEN‹N KAPSAMI :
Yap›lan düzenlemenin kapsam›na bilanço esas›na göre defter
tutan gerçek ve tüzel kifliler girmektedir. Di¤er bir anlat›mla,
söz konusu teflebbüs ve iflletmeler bu Tebli¤le belirlenen muhasebe usul ve esaslar›na uymak zorundad›rlar. Teflebbüs ve
iflletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olmas› hukuki
yap›lar›n›n farkl›l›¤›, özel kanunlar›n›n bulunmas›, vergi muafiyet ve istisnalar›ndan yararlanmalar›, bu mecburiyetleri
yerine getirmelerine engel teflkil etmemektedir. Bu teflebbüs
ve iflletmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri, belirlenen muhasebe usul ve esaslar›na uymalar› için yeterlidir.
Ancak bilanço esas›na göre defter tutmakla beraber faaliyet
konular› itibariyle farkl› muhasebe tekni¤ini kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta fiirketleri,
b) Özel Finans Kurumlar›
c) Finansal Kiralama fiirketleri (faktoring v.b. alanlarda faa
liyet gösterenler dahil),
d) Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar› Arac› Kurumlar ve Yat›r›m Ortakl›klar›,
belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramlar›"na "Muhasebe
Politikalar›n›n Aç›klanmas›"na ve "Mali Tablolar ‹lkeleri"ne
uymalar› kayd›yla bu Tebli¤in di¤er mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü de¤illerdir,
"Bilanço esas›na göre defter tutan ve bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liray› ve net sat›fllar toplam› 50 milyar liray›
aflmayan iflletmeler, Muhasebe Usul ve Esaslar›n›n "Mali
Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›"na iliflkin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la ilgili k›sm›na uymakla yükümlüdürler."
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VII - Yürürlük, VIII - 1993 Hesap Dönemi ‹çin ‹htiyari Uygulama

Bu de¤ifliklik ile ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan
iflletmelerin belirlenmesinde, aktif toplam› ve net sat›fllar›n›n
toplam›n›n belirli bir rakam› aflmas› kriteri getirilmifltir.
Buna göre, kurulufl flekli ne olursa olsun bir önceki y›l aktif
toplam› 25 milyar liran›n ve net sat›fllar toplam› 50 milyar liran›n alt›nda kalan iflletmeler ek mali tablolar› düzenlemek
zorunda de¤illerdir. Aktif toplam› veya net sat›fllar toplam›
yukar›da belirtilen rakamlar› aflan iflletmeler ise temel mali
tablolar›n yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemek mecburiyetindedirler.

VII – YÜRÜRLÜK :
Bu Tebli¤le getirilen Muhasebe Usul ve Esaslar›:
a) Hesap dönemi takvim y›l› olanlarda 1.1.1994 tarihinden,
b) Özel hesap dönemi kullananlarda 1994 takvim y›l› içinde
hesap dönemlerinin aç›ld›¤› tarihten, geçerli olmak üzere yay›mland›¤› tarihte yürürlü¤e girer.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

V – YAPILAN DÜZENLEMEN‹N VERG‹ MEVZUATI
‹LE ‹L‹ﬁK‹S‹ VE YAPTIRIMI :
Bu düzenleme kapsam›nda bulunan iflletmeler, muhasebe
sistemlerini bu Tebli¤ ve Eki’nde öngörülen kurallara uygun
olarak yürüteceklerdir. Ancak vergiye tabi kâr›n tesbiti aflamas›nda vergi kanunlar›nda yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak zorundad›rlar. Di¤er bir anlat›mla, bu
düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tablolar›n
düzenlenmesi ve sunulmas›na iliflkin esaslar çerçevesinde
düzenlenecek mali tablolar›n tekli¤i de¤ifltirilemez olup; iflletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle vergiye tabi
safi kazanc›n tespitinde vergi mevzuat› uyar›nca istenilen
bilgileri sa¤layacak flekilde gerekli düzenleme ve hesaplamalar› yapacaklard›r.
Belirlenen muhasebe usul ve esaslar›n› uygulamak zorunda
olduklar› halde, buna uymayanlar hakk›nda 213 say›l› Vergi
Usul Kanunu ile 3568 say›l› Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik
Kanununun ilgili hükümleri uyar›nca gerekli cezai ifllemler
uygulanacakt›r.
12

VIII – 1993 HESAP DÖNEM‹ ‹Ç‹N ‹HT‹YAR‹
UYGULAMA :
Yukar›daki bölümde aç›kland›¤› üzere, bu Tebli¤ kapsam›na
giren mükellefler bu Tebli¤le belirlenen Muhasebe Usul ve
Esaslar›'na 1994 hesap döneminden bafllamak üzere uymak
zorundad›rlar. Ancak bu mükellefler istemeleri halinde 1993
hesap döneminde de muhasebe sistemlerini belirlenen usul
ve esaslara uygun olarak yürütebileceklerdir.
Tebli¤ olunur.
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I – MUHASEBEN‹N TEMEL KAVRAMLARI :
Muhasebenin temel kavramlar› flunlard›r :
1. Sosyal Sorumluluk Kavram›,
2. Kiflilik Kavram›,
3. ‹flletmenin Süreklili¤i Kavram›,
4. Dönemsellik Kavram›,
5. Parayla Ölçülme Kavram›,
6. Maliyet Esas› Kavram›,
7. Tarafs›zl›k ve Belgelendirme Kavram›,
8. Tutarl›l›k Kavram›,
9. Tam Aç›klama Kavram›,
10. ‹htiyatl›l›k Kavram›,
11. Önemlilik Kavram›,
12. Özün Önceli¤i Kavram›.
1. Sosyal Sorumluluk Kavram› :
Bu kavram, muhasebenin ifllevini yerine getirme hususundaki sorumlulu¤unu belirtmekte ve muhasebenin kapsam›n›,
anlam›n›, yerini ve amac›n› göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavram›; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalar›n›n yürütülmesinde ve mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas›nda; belli kifli veya gruplar›n de¤il, tüm
toplumun ç›karlar›n›n gözetilmesi ve dolay›s›yla bilgi üretiminde gerçe¤e uygun, tarafs›z ve dürüst davran›lmas› gere¤ini ifade eder.
2. Kiﬂilik Kavram› :
Bu kavram; iflletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve di¤er ilgililerden ayr› bir kiflili¤e sahip oldu¤unu ve o iflletmenin muhasebe ifllemlerinin sadece
bu kiflilik ad›na yürütülmesi gerekti¤ini öngörür.
14
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3. ‹ﬂletmenin Süreklili¤i Kavram›:
Bu kavram, iflletmelerin faaliyetlerini bir süreye ba¤l› olmaks›z›n sürdürece¤ini ifade eder. Bu nedenle iflletme sahiplerinin ya da hissedarlar›n›n yaflam süreleriyle ba¤l› de¤ildir. ‹flletmenin süreklili¤i kavram› maliyet esas›n›n temelini oluflturur.
Bu kavram›n, iflletmeler aç›s›ndan geçerlili¤inin bulunmad›¤› veya ortadan kalkt›¤› durumlarda ise, bu husus mali tablolar›n dipnotlar›nda aç›klan›r.
4. Dönemsellik Kavram› :
Dönemsellik kavram›; iflletmenin süreklili¤i kavram› uyar›nca s›n›rs›z kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi
ve her dönemin faaliyet sonuçlar›n›n di¤er dönemlerden ba¤›ms›z olarak saptanmas›d›r. Gelir ve giderlerin tahakkuk
esas›na göre muhasebelefltirilmesi, has›lat, gelir ve kârlar›n
ayn› döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lmas›
bu kavram›n gere¤idir.
Bu kavram›n, iflletmeler aç›s›ndan geçerlili¤inin bulunmad›¤› veya ortadan kalkt›¤› durumlarda ise, bu husus mali tablolar›n dipnotlar›nda aç›klan›r.
5. Parayla Ölçülme Kavram› :
Parayla ölçülme kavram›, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve
ifllemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle
yans›t›lmas›n› ifade eder.
Muhasebe ifllemleri ulusal para birimine göre yap›l›r.
6. Maliyet Esas› Kavram› :
Maliyet esas› kavram›; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan di¤er kalemler hariç, iflletme taraf›ndan edinilen varl›k ve hizmetlerin
15
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muhasebelefltirilmesinde, bunlar›n elde edilme maliyetlerinin esas al›nmas› gere¤ini ifade eder.

10. ‹htiyatl›l›k Kavram›
Bu kavram, muhasebe olaylar›nda temkinli davran›lmas› ve
iflletmenin karfl›laflabilece¤i risklerin gözönüne al›nmas› gere¤ini ifade eder. Bu kavram›n sonucu olarak, iflletmeler,
muhtemel giderleri ve zararlar› için karfl›l›k ay›r›rlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleflme dönemlerine kadar
herhangi bir muhasebe ifllemi yapmazlar. Ancak bu kavram
gizli yedekler veya gere¤inden fazla karfl›l›klar ayr›lmas›na
gerekçe oluflturamaz.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

7. Tarafs›zl›k ve Belgelendirme Kavram› :
Bu kavram, muhasebe kay›tlar›n›n gerçek durumu yans›tan
ve usulüne uygun olarak düzenlenmifl objektif belgelere dayand›r›lmas› ve muhasebe kay›tlar›na esas al›nacak yöntemlerin seçilmesinde tarafs›z ve ön yarg›s›z davran›lmas› gere¤ini ifade eder.
8. Tutarl›l›k Kavram› :
Tutarl›l›k kavram›; muhasebe uygulamalar› için seçilen muhasebe politikalar›n›n, birbirini izleyen dönemlerde de¤ifltirilmeden uygulanmas› gere¤ini ifade eder. ‹flletmelerin mali
durumunun, faaliyet sonuçlar›n›n ve bunlara iliflkin yorumlar›n karfl›laflt›r›labilir olmas› bu kavram›n amac›n› oluflturur.
Tutarl›l›k kavram›, benzer olay ve ifllemlerde, kay›t düzenleri ile de¤erleme ölçülerinin de¤iflmezli¤ini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulundu¤u durumlarda, iflletmeler, uygulad›klar›
muhasebe politikalar›n› de¤ifltirebilirler. Ancak bu de¤iflikliklerin ve bunlar›n parasal etkilerinin mali tablolar›n dipnotlar›nda aç›klanmas› zorunludur.
9. Tam Aç›klama Kavram› :
Tam aç›klama kavram›; mali tablolar›n bu tablolardan yararlanacak kifli ve kurulufllar›n do¤ru karar vermelerine yard›mc› olacak ölçüde yeterli, aç›k ve anlafl›l›r olmas›n› ifade eder.
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak aç›klanmas› yan›nda, mali tablo kalemleri kapsam›nda yer almayan ancak
al›nacak kararlar› etkileyebilecek, gerçekleflmesi muhtemel
olaylara da yer verilmesi bu kavram›n gere¤idir.
16

11. Önemlilik Kavram› :
Önemlilik kavram›, bir hesap kalemi veya mâli bir olay›n
nispî a¤›rl›k ve de¤erinin mali tablolara dayan›larak yap›lacak de¤erlemeleri veya al›nacak kararlar› etkileyebilecek düzeyde olmas›n› ifade eder.
Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve di¤er hususlar›n
mali tablolarda yer almas› zorunludur.
12. Özün Önceli¤i Kavram› :
Özün Önceli¤i kavram›, ifllemlerin muhasebeye yans›t›lmas›nda ve onlara iliflkin de¤erlendirmelerin yap›lmas›nda biçimlerinden çok özlerinin esas al›nmas› gere¤ini ifade eder.
Genel olarak ifllemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla
birlikte, baz› durumlarda farkl›l›klar ortaya ç›kabilir. Bu takdirde, özün biçime önceli¤i esast›r.

17
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II – MUHASEBE POL‹T‹KALARININ AÇIKLANMASI
1. Mali tablolar iflletmenin süreklili¤i, tutarl›l›k ve dönemsellik kavramlar›na dayan›larak haz›rlanm›fl ise bunlar›n aç›klanmas› istenmez. Ancak bu kavramlardan ayr›lmalar›n mevcut olmas› hallerinde, mali tablolar›n dipnotlar›nda nedenleri
ile birlikte aç›klanmal›d›r.
2. ‹htiyatl›l›k, özün önceli¤i ve önemlilik kavramlar› muhasebe politikalar›n›n seçimini ve uygulamas›n› yönlendirmelidir.
3. Mali tablolar›n içerdi¤i bütün önemli muhasebe politikalar› anlafl›l›r ve k›sa olarak aç›klanmal›d›r.
4. Kullan›lan muhasebe politikalar›yla ilgili aç›klamalar mali tablolarla bütünlük oluflturur. Kullan›lan önemli muhasebe
politikalar›n›n aç›klanmas› mali tablolar›n bütünlü¤ü ve taml›¤› için temel ilkedir. Politikalara iliflkin aç›klamalar iflletme
yönetimi taraf›ndan muhasebe departman›na toplu olarak verilmelidir.
5. Bilanço ve gelir tablosundaki ve di¤er tablolardaki yanl›fl
veya gerçe¤e uygun olmayan ifllemler, muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas› veya dip notlarda belirtilmesi suretiyle düzeltilmifl olamaz. Düzeltme ancak, muhasebe kay›t ve tekni¤ine uygun olarak yap›l›r ve mali tablolara yans›t›l›r.
6. Mali tablolar, dönemler itibariyle karfl›laflt›r›labilir nitelikte olmal›d›r.
7. Mali politikalarda, cari dönem veya gelecek dönemlerde
önemli etki yaratan veya yaratabilecek bir de¤ifliklik yap›lm›fl ise durum nedenleri ile birlikte aç›klanmal› ve bunun
mali tablolara olan etkileri gösterilmelidir.

III – MAL‹ TABLOLAR ‹LKELER‹ :
Mali tablolar ilkeleri, temel mali tablolar›n düzenlenmesinde
iflletmeler taraf›ndan uygulanacak kurallar› ifade eder.
Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yay›mlanacak muhasebe standartlar›na, yoksa muhasebe kavramlar›na uygun olarak öncelikle, iflletmenin içinde bulundu¤u
sektörde söz konusu iflletme büyüklü¤ü için yayg›n olarak
kullan›lan, bunun da uygulanmad›¤› hallerde uluslararas›
standartlarda benimsenen esaslara uyulur.
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan kavram ve ilkeler ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er mevzuat hükümlerinin farkl› uygulamalara yer verdi¤i durumlarda, iflletmeler
söz konusu mevzuat hükümleri uyar›nca istenilen bilgileri
sa¤layacak flekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak,
bu düzenlemeler bu bölümde yer alan ilkeler çerçevesinde
düzenlenecek mali tablolar›n tekli¤i ilkesini de¤ifltiremez.
Mali Tablolar afla¤›daki tablolar› içerir :
1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu
4. Fon Ak›m Tablolar›
5. Nakit Ak›m Tablosu
6. Kâr Da¤›t›m Tablosu
7. Öz Kaynaklar De¤iflim Tablosu
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotlar› ve ekleri
ile birlikte temel mali tablolar›, di¤erleri ise ek mali tablolar› oluflturur.
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A – MAL‹ TABLOLARIN AMAÇLARI :
Mali tablolar›n amaçlar› flöyledir :
1. Yat›r›mc›lar, kredi verenler ve di¤er ilgililer için karar
almada yararl› bilgiler sa¤lamak.
2. Gelecekteki nakit ak›mlar›n› de¤erlendirmede yararl›
bilgiler sa¤lamak.
3. Varl›klar, kaynaklar ve bunlardaki de¤ifliklikler ile iflletme
faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi sa¤lamak.

1. GEL‹R TABLOSU ‹LKELER‹ :
Gelir tablosu ilkelerinin amac›; sat›fllar›n, gelirlerin, sat›fllar
maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesaplar›n ve belli dönemlere ait iflletme faaliyeti sonuçlar›n›n s›n›fland›r›lm›fl
ve gerçe¤e uygun olarak gösterilmesini sa¤lamakt›r.

Bütün sat›fllar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar
brüt tutarlar› üzerinden gösterilirler ve hiç bir sat›fl, gelir ve
kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya k›smen karfl›laflt›r›lmak suretiyle gelir tablosu kapsam›ndan ç›kar›lamaz.
Bu amaç do¤rultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri
afla¤›da belirtilmifltir:
a) Gerçekleflmemifl sat›fllar, gelir ve karlar; gerçekleflmifl gibi veya gerçekleflenler gerçek tutar›ndan fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçe¤e uygun faaliyet sonuçlar›n› göstermek için, dönem veya dönemlerin bafl›nda ve sonunda do¤ru hesap kesimi ifllemleri yap›lmal›d›r.
b) Belli bir dönemin sat›fllar› ve gelirleri bunlar› elde etmek
için yap›lan sat›fllar›n maliyeti ve giderleri ile karfl›laflt›r›lmal›d›r. Belli bir dönem veya dönemlerin bafl›nda ve sonunda
maliyet ve giderleri gerçe¤e uygun olarak gösterebilmek için
stoklarda, alacak ve borçlarda do¤ru hesap kesimi ifllemleri
yap›lmal›d›r.
c) Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar ile özel tükenmeye tabi varl›klar için uygun amortisman ve tükenme pay› ayr›lmal›d›r.
d) Maliyetler; maddi duran varl›klar, stoklar, onar›m ve bak›m ve di¤er gider gruplar› aras›nda uygun bir flekilde da¤›t›lmal›d›r. Bunlardan direkt olanlar› do¤rudan do¤ruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate al›narak tahakkuk ettirilip, da¤›t›lmal›d›r.
e) Ar›zi ve ola¤anüstü niteli¤e sahip kâr ve zararlar meydana
geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlar›ndan ayr› olarak gösterilmelidir.
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B – MAL‹ TABLOLARDAK‹ B‹LG‹LER‹N
ÖZELL‹KLER‹ :
Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler taraf›ndan
en iyi flekilde ve süratle kullan›labilmesi için bu tablolar›n
anlafl›labilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karfl›laflt›r›labilir olmas›, zaman›nda düzenlenmesi gerekir.
C – TEMEL MAL‹ TABLOLARIN DÜZENLENME
‹LKELER‹ :
Temel mali tablolar›n düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana gruba ayr›l›r:
1. Gelir Tablosu ‹lkeleri
2. Bilanço ‹lkeleri
a) Varl›klara ‹liflkin ‹lkeler,
b) Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkeler,
c) Özkaynaklara ‹liflkin ‹lkeler.
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f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolar›nda düzeltme yap›lmas›n› gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler d›fl›nda kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
g) Karfl›l›klar, iflletmenin kâr›n› keyfi bir flekilde azaltmak
veya bir döneme ait kâr› di¤er döneme aktarmak amac›yla
kullan›lmamal›d›r.
h) Dönem sonuçlar›n›n tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen
de¤erleme esaslar› ve maliyet yöntemlerinde bir de¤ifliklik
yap›ld›¤› takdirde, bu de¤iflikli¤in etkileri aç›kça belirtilmelidir.
›) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir
kaç olay›n gelecekte ortaya ç›k›p ç›kmamas›na ba¤l› durumlar› ifade eden, flarta ba¤l› olaylardan kaynaklanan, makul bir
flekilde gerçe¤e yak›n olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yans›t›l›r. fiarta
ba¤l› gelir ve karlar için ise gerçekleflme ihtimali yüksek de
olsa herhangi bir tahakkuk ifllemi yap›lmaz; dipnotlarda
aç›klama yap›l›r.

Bütün varl›klar, yabanc› kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi de¤erleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net
de¤er esas›na göre düzenlenmesine bir engel oluflturmaz. Bu
do¤rultuda net de¤er bilanço düzenlenmesinin gere¤i olarak
indirim kalemlerinin ilgili hesaplar›n alt›nda aç›kça gösterilmesi esast›r.
Bu amaç do¤rultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varl›klar, yabanc› kaynaklar ve özkaynaklar itibariyle afla¤›da, belirtilmifltir:
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a) Varl›klara ‹liﬂkin ‹lkeler :
1. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflebilecek varl›klar›, bilançoda dönen varl›klar grubu içinde gösterilir.
2. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden
daha uzun süre yararlan›lan uzun vadeli varl›klar›, bilançoda
duran varl›klar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço
gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y›l›n alt›nda kalanlar dönen varl›klar grubunda ilgili hesaplara aktar›l›r.
2. B‹LANÇO ‹LKELER‹
3. Bilançoda varl›klar›, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun
Bilanço ilkelerinin amac›; sermaye koyan veya sonradan
de¤erleriyle gösterebilmek için, varl›klardaki de¤er düflükkendilerine ait kâr› iflletmede b›rakan sahip ve hissedarlar ile
lüklerini göstererek karfl›l›klar›n ayr›lmas› zorunludur.
alacakl›lar›n iflletmeye sa¤lad›klar› kaynaklar ve bunlarla
el- MUHASEBEC‹L‹K,
SERBEST
Dönen varl›klar grubu içinde yer alan menkul k›ymetler, alade edilen varl›klar›n
muhasebe
kay›t, hesapMAL‹
ve tablolar›nda
SERBEST
MUHASEBEC‹
MÜﬁAV‹RL‹K VE YEM‹NL‹
MAL‹
MÜﬁAV‹RL‹K
KANUNU
caklar, stoklar
ve di¤er
dönen varl›klar
içindeki ilgili kalemanlaml› bir flekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla,
ler
için
yap›lacak
de¤erleme
sonucu
gerekli
durumlarda uybelli bir tarihte iflletmenin mali durumunun aç›kl›kla ve ilgigun
karfl›l›klar
ayr›l›r.
liler için gerçe¤e uygun olarak yans›t›lmas›d›r.
Bu ilke, duran varl›klar grubunda yer alan alacaklar, ba¤l›
Bilanço, varl›klar›n içinde bulunulan zamandaki de¤erini vemenkul k›ymetler, ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar ve di¤er duran
ya tasfiye halinde bunlar›n sat›fl›ndan elde edilecek para tuvarl›klardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.
tarlar›n› yans›tan bir tablo de¤ildir.
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4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile
cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda
ayr›ca gösterilmelidir.
5. Dönen ve duran varl›klar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterebilmek için reeskont ifllemleri yap›lmal›d›r.
6. Bilançoda duran varl›klar grubunda yer alan maddi duran
varl›klar ile maddi olmayan duran varl›klar›n maliyetini çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek amac›yla her dönem ayr›lan amortismanlar›n birikmifl tutarlar› ayr›ca bilançoda gösterilmelidir.
7. Duran varl›klar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi
varl›klar›n maliyetini çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek
amac›yla, her dönem ayr›lan tükenme paylar›n›n birikmifl tutarlar› ayr›ca bilançoda gösterilmelidir.
8. Bilançonun dönen ve duran varl›klar gruplar›nda yer alan
alacaklar, menkul k›ymetler, ba¤l› menkul k›ymetler ve di¤er
ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden iflletmenin sermaye
ve yönetim bak›m›ndan iliflkili bulundu¤u ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba¤l› ortakl›klara ait olan tutarlar›n›n ayr›
gösterilmesi temel ilkedir.
9. Tutarlar› kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi
bir tahakkuk ifllemi yap›lmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot
veya eklerinde gösterilir.
10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer almayan
di¤er teminatlar›n özellikleri ve kapsamlar› bilanço dipnot
veya eklerinde aç›kça belirtilmelidir.
Bu ilke, al›nan rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer almayan di¤er teminatlar için de geçerlidir.

Ayr›ca, iflletme varl›klar› ile ilgili toplam sigorta tutarlar›n›n
da bilanço dipnot veya eklerinde aç›kça gösterilmesi gerekmektedir.
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b) Yabanc› Kaynaklara ‹liﬂkin ‹lkeler :
1. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlar›, bilançoda k›sa vadeli yabanc› kaynaklar
grubu içinde gösterilir.
2. ‹flletmenin bir y›l veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemifl borçlar›, bilançoda uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde
bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir y›l›n alt›nda kalanlar k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktar›l›r.
3. Tutarlar› kesinlikle saptanamayanlar› veya durumlar› tart›flmal› olanlar› da içermek üzere, iflletmenin bilinen ve tutarlar› uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabanc› kaynaklar› kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir.
‹flletmenin bilinen ancak tutarlar› uygun olarak tahmin edilemeyen durumlar› da bilançonun dipnotlar›nda aç›k olarak belirtilmelidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen has›lat
ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde
ödenecek olan giderler kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda
ayr›ca gösterilmelidir.
5. K›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubunda yer alan
borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri
ile gösterebilmek için reeskont ifllemleri yap›lmal›d›r.
6. Bilançonun k›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar gruplar›nda yer alan borçlar, al›nan avanslar ve di¤er ilgili hesap-
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lardan iflletmenin sermaye ve yönetim bak›m›ndan ilgili bulundu¤u ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba¤l› ortakl›klara
ait olan tutarlar›n›n ayr› gösterilmesi temel ilkedir.

yedekler ile yedek niteli¤indeki karfl›l›klar, özel fonlar gibi
iflletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârlar›n da¤›t›lmam›fl
k›sm›n› içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortakl›k paylar›, yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri,
gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktar›lamaz.
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c) Özkaynaklara ‹liﬂkin ‹lkeler :
1. ‹flletme sahip veya ortaklar›n›n sahip veya ortak s›fat›yla
iflletme varl›klar› üzerindeki haklar› özkaynaklar grubunu
oluflturur.
‹flletmenin bilanço tarihindeki ödenmifl sermayesi ile iflletme
faaliyetleri sonucu oluflup, çeflitli adlar alt›nda iflletmede b›rak›lan kârlar› ile dönem net kâr› (zarar›) bilançoda özkaynaklar grubu içinde gösterilir.
2. ‹flletmenin ödenmifl sermayesi bilançonun kapsam› içinde
tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farkl› hisse gruplar›na ayr›lm›fl bulunuyorsa esas sermaye hesaplar› her grubun haklar›n›, kâr ve tasfiye paylar›n›n
da¤›t›m›nda sahip olabilecekleri özellikleri ve di¤er önemli
özellikleri yans›tacak biçimde bilançonun dipnotlar›nda gösterilmelidir.
3. ‹flletmenin hissedarlar› taraf›ndan yat›r›lan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. ‹flletmede herhangi bir zarar›n ortaya
ç›kmas›, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen
azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
4. Özkaynaklar›n bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmifl y›llar zararlar› ile dönem zarar›, özkaynaklar grubunda
indirim kalemleri olarak yer al›r.
5. Özkaynaklar; ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, kâr
yedekleri, geçmifl y›l kârlar› (zararlar›) ve dönem net kâr›
(zarar›)ndan oluflur. Kâr yedekleri yasal, statü ve ola¤anüstü
26
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IV – MAL‹ TABLOLARIN DÜZENLENMES‹ VE
SUNULMASI
A – TEMEL MAL‹ TABLOLARIN DÜZENLENMES‹
VE SUNULMASI
Bu bölüm, temel mali tablolar› oluflturan bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve sunulmas› esaslar›n› içerir.

nülmeyen veya yararlar› bir y›lda tükenmeyecek olan varl›klar yer al›r.
Kaynaklar, k›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklarla özkaynaklardan oluflur. K›sa vadeli yabanc› kaynaklar bir y›l içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabanc› kaynaklar ise bir
y›ldan sonra ödenecek olan borçlardan oluflur. Özkaynaklar
ise iflletme sahip veya ortaklar› taraf›ndan iflletme kiflili¤ine
tahsis edilmifl kaynaklar› oluflturur.
Bilanço hesaplar› aras›nda mahsup yap›lamaz. Tabloda "Di¤er" bafll›¤› alt›nda yer alan bir kalem tutar›n›n, ait oldu¤u
grubun toplam tutar›n›n % 20 sini aflmas› durumunda, bu kalem ayr› bir bafll›k alt›nda ayr›ca gösterilir.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

1. B‹LANÇO :
a) B‹LANÇO TANIMI :
Bilanço, bir iflletmenin belli bir tarihte sahip oldu¤u varl›klar
ile bu varl›klar›n sa¤lad›¤› kaynaklar› gösteren mali tablodur.
b) B‹LANÇO DÜZENLEME KURALLARI :
Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmifl aç›klamalar esas al›n›r.
Bilançonun aktifinde yer alan varl›klar, paraya dönüflme h›zlar›na göre en çok likitten en az likit de¤ere do¤ru, pasifinde
yer alan kaynaklar ise en k›sa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kayna¤a do¤ru s›ralan›rlar.

d) B‹LANÇO KALEMLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR:
Bilanço kapsam›ndaki kalemler, Hesap Çerçevesinde s›ralama ve aç›klamalar paralelinde yer al›r.
Ayr›nt›l› bilançoda yer alan kalemlerin gruplama ve s›ralamas›, Ek Tablo 2 de de ayr›ca görülece¤i üzere afla¤›daki gibidir.

c) B‹LANÇONUN B‹Ç‹MSEL YAPISI :
‹flletmeler bilançolar›n›n bir örnekli¤ini sa¤layarak karfl›laflt›r›lmalar›nda kolayl›k sa¤lamak ve anlam birli¤i oluflturmak
amac›yla, ek formlardaki tipleri bilançolar›n›n düzenlenmesine esas al›rlar (Ek Tablo 1-2).
Varl›klar, dönen ve duran olarak adland›r›lan iki grupta toplan›r. Dönen varl›klar grubunda, bir y›l veya iflletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilece¤i veya kullan›laca¤› tahmin edilen varl›klar toplan›r. Duran varl›klarda ise,
normal flartlar alt›nda bir y›l içinde elden ç›kar›lmas› düflü-

AKT‹F
1 DÖNEN VARLIKLAR
A HAZIR DE⁄ERLER
1. KASA
2. ALINAN ÇEKLER
3. BANKALAR
4. VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (-)
5. D‹⁄ER HAZIR DE⁄ERLER
B MENKUL KIYMETLER
1. H‹SSE SENETLER‹
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ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü
KARfiILI⁄I (-)
C T‹CAR‹ ALACAKLAR
1. ALICILAR
2. ALACAK SENETLER‹
3. ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
4. KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹ (-)
5. VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
6. D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR
7. fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
8. fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
D D‹⁄ER ALACAKLAR
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
2. ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
3. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
4. PERSONELDEN ALACAKLAR
5. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
6. D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
7. fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR
8. fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
E STOKLAR
1. ‹LK MADDE VE MALZEME
2. YARI MAMULLER - ÜRET‹M

3. MAMULLER
4. T‹CAR‹ MALLAR
5. D‹⁄ER STOKLAR
6. STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
7. VER‹LEN S‹PAR‹fi AVANSLARI
F YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAAL‹YETLER‹
1. YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MAL‹YETLER‹
2. YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTMES‹ HESABI
3. TEfiERONLARA VER‹LEN AVANSLAR
G GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
1. GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER
2. GEL‹R TAHAKKUKLARI
H D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
1. DEVREDEN KDV
2. ‹ND‹R‹LECEK KDV
3. D‹⁄ER KDV
4. PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
5. ‹fi AVANSLARI
6. PERSONEL AVANSLARI
7. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
8. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DÖNEN VARLIKLAR
0. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR KARfiILI⁄I (-)
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II DURAN VARLIKLAR
A T‹CAR‹ ALACAKLAR
1. ALICILAR
2. ALACAK SENETLER‹
3. ALACAK.SENETLER‹ REESKONTU (-)
4. KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹
5. VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
6. fiÜPHEL‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
B D‹⁄ER ALACAKLAR
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
2. ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
3. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
4. PERSONELDEN ALACAKLAR
5. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
6. D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
7. fiÜPHEL‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
C MAL‹ DURAN VARLIKLAR
1. BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
2. BA⁄LI MENKUL KIYMETLER DE⁄ER
DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
3. ‹fiT‹RAKLER
4. ‹fiT‹RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)
5. ‹fiT‹RAKLER SERMAYE PAYLARI DE⁄ER
DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
6. BA⁄LI ORTAKLIKLAR
7. BA⁄LI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)

8. BA⁄LI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI
DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
9. D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR
10. D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR DE⁄ER
DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
D MADD‹ DURAN VARLIKLAR
1. ARAZ‹ VE ARSALAR
2. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLER‹
3. B‹NALAR
4. TES‹S, MAK‹NA VE C‹HAZLAR
5. TAfiITLAR
6. DEM‹RBAfiLAR
7. D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
8. B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
9. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
10. VER‹LEN AVANSLAR
E MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1. HAKLAR
2. fiEREF‹YE
3. KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
4. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
5. ÖZEL MAL‹YETLER
6. D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
7. B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
8. VER‹LEN AVANSLAR
F ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
1. ARAMA G‹DERLER‹
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2. HAZIRLIK VE GFL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
3. D‹⁄ER ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
4. B‹R‹KM‹fi TÜKENME PAYLARI (-)
5. VER‹LEN AVANSLAR
G GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
1. GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
2. GEL‹R TAHAKKUKLARI
H D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
1. GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KDV
2. D‹⁄ER KDV
3. GELECEK YILLAR ‹HT‹YACI STOKLAR
4. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD‹
DURAN VARLIKLAR
5. PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
6. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DURAN VARLIKLAR
7. STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
8. B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
PAS‹F
I KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
A MAL‹ BORÇLAR
1. BANKA KRED‹LER‹
2. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
3. ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA
BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)
4. UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N ANAPARA
TAKS‹TLER‹ VE FA‹ZLER‹

5. TAHV‹L ANAPARA BORÇ, TAKS‹T VE FA‹ZLER‹
6. ÇIKARILMIfi BONOLAR VE SENETLER
7. ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
8. MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
9. D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR
T‹CAR‹ BORÇLAR
1. SATICILAR
2. BORÇ SENETLER‹
3. BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
4. ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
5. D‹⁄ER T‹CAR‹ RORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
1. ORTAKLARA BORÇLAR
2. ‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
3. BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
4. PERSONELE RORÇLAR
5. D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
6. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
ALINAN AVANSLAR
YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁLER‹
1. YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM
HAKED‹fi BEDELLER‹
2. YILLARA YAYGIN ENFLASYON DÜZELTME
HESABI

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›
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ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
1. ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
2. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K KES‹NT‹LER‹
3. VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
4. ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
G BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
1. DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI
2. DÖNEM KARININ PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE
D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (-))
3. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I
4. D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
H GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
1. GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER
2. G‹DER TAHAKKUKLARI
I D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
1. HESAPLANAN KDV
2. D‹⁄ER KDV
3. MERKEZ VE fiUBELER CAR‹ HESABI
4. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
5. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ YABANCI KAYNAKLAR

II UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
A MAL‹ BORÇLAR
1. BANKA KRED‹LER‹
2. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
3. ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)
4. ÇIKARILMIfi TAHV‹LLER
5. ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
6. MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
7. D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR
B T‹CAR‹ BORÇLAR
1. SATICILAR
2. BORÇ SENETLER‹
3. BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
4. ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
5. D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR
C D‹⁄ER BORÇLAR
1. ORTAKLARA BORÇLAR
2. ‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
3. BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
4. D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
5. KAMUYA OLAN ERTELENM‹fi VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi BORÇLAR
6. D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
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D ALINAN AVANSLAR
E BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
1. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILIKLARI
2. D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
F GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
1. GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
2. G‹DER TAHAKKUKLARI
G D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
1. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERK‹N ED‹LEN KDV
2. D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III ÖZ KAYNAKLAR
A ÖDENM‹ﬁ SERMAYE
1. SERMAYE
2. ÖDENMEM‹fi SERMAYE (-)
3. SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI
4. SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ FARKLARI (-)
B SERMAYE YEDEKLER‹
1. H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
2. H‹SSE SENED‹ ‹PTAL KARLARI
3. MADD‹ DURAN VARLIK YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIfiLARI
4. ‹fiT‹RAKLER YEN‹DEN DE⁄ERLEME
ARTIfiLARI
5. MAL‹YET BEDEL‹ ARTIfiLARI FONU

6. D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹
C KAR YEDEKLER‹
1. YASAL YEDEKLER
2. STATÜ YEDEKLER‹
3. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
4. D‹⁄ER KAR YEDEKLER‹
5. ÖZEL FONLAR
D GEÇM‹ﬁ YILLAR KARLARI
E GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI (-)
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)
e) B‹LANÇO D‹PNOTLARI
Bilançoda ek bilgi olarak afla¤›daki dipnotlar yer al›r.
B‹LANÇO D‹PNOTLARI
1. Kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl
bulunan ortakl›klarda kay›tl› sermaye tavan›............ (YTL.-)
2. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile genel
müdür, genel koordinatör, genel müdür yard›mc›lar›
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeflit avans
ve borcun toplam tutar›
............ (YTL.-)
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi.... (YTL.-)
3. Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›
........... (YTL.-)
4. Alacaklar için al›nm›fl ipotek ve di¤er
teminatlar›n toplam tutar›
............. (YTL.-)
5. Yabanc› kaynaklar için verilmifl ipotek ve
di¤er teminatlar›n toplam tutar›
............ (YTL.-)
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6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar› ........(YTL.-)
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutlar› :
Döviz Cinsi Miktar›
TL. Kuru Toplam Tutar
...................
.............
................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
8. Yurt d›fl›ndan alacaklar (avanslar dahil):
Döviz Cinsi Miktar›
TL. Kuru Toplam Tutar
...................
.............
................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
9. Yurt d›fl›na borçlar (avanslar dahil) :
Döviz Cinsi Miktar›
TL. Kuru Toplam Tutar
...................
.............
................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
................... ............. ................ ...................... (YTL.-)
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolar›ndan
banka garantili olanlar›n tutar› ..................................(YTL.-)
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak
yat›r›m indiriminin toplam tutar›
..........(YTL.-)
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine
dönüfltürülebilir niteliktekilerin tutar›
..........(YTL.-)
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13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
Türü
Tertibi Adedi Üsleri
Toplam Tutar
............. ............. ........... ................ ...................(YTL.-)
............. ............. ........... ................ ...................(YTL.-)
............. ............. ........... ................ ...................(YTL.-)
............. ............. ........... ................ ...................(YTL.-)
14. Cari dönemde ihraç edilmifl hisse senedi tutar› ..... (YTL.-)
15. ‹flletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha
fazlas›na sahip ortaklar›n›n :
Ad›
Pay oran›
Pay Tutar›
............. ...................... ......................
(YTL.-)
............. ...................... ......................
(YTL.-)
............. ...................... ......................
(YTL.-)
16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlas›na sahip olunan
ifltirakler ile müessese ve ba¤l› ortakl›klar›n :
Ad›
Pay oran› Top. Sermayesi Son Dönem Kâr›
.............
......................
....................... (YTL.-)
............. ................ ......................
........................(YTL.-)
............. ................ ......................
........................(YTL.-)
17. Stok de¤erleme yöntemi
a) Cari dönemde uygulanan yöntem
.......................
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem
.......................
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem de¤iflikli¤inin stoklarda
meydana getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-)tutar› . .....(YTL.-)
18. Cari dönemdeki maddi duran varl›k hareketleri
a) Sat›n al›nan, imal veya infla edilen maddi
duran varl›klar›n maliyeti
..........(YTL.-)
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b) Elden ç›kar›lan veya hurdaya ayr›lan
maddi duran varl›klar›n maliyeti
..........(YTL.-)
c) Cari dönemde ortaya ç›kan yeniden
de¤erleme art›fllar›
..........(YTL.-)
- Varl›k maliyetlerinde (+)
..........(YTL.-)
- Birikmifl amortismanlarda (-)
..........(YTL.-)
19. Ana kurulufl, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin
ticari alacak ve ticari borçlar içindeki paylar›
Ticari Alacak
Ticari Borç
1. Ana kurulufl
........................... ...............................
2. Ba¤l› Ortakl›k ........................... ...............................
3. ‹fltirakler
........................... ...............................
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel say›s› ..............
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve aç›klamay›
gerektiren hususlara iliflkin bilgi
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarlar› tahmin
edilemeyen flarta ba¤l› zararlar ile her türlü flarta ba¤l›
kazançlara iliflkin bilgi, (‹flletmeyi borç alt›na sokacak ve
dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflar›n mahiyetleri bu bölümde aç›klan›r.)
23. ‹flletmenin gayri safi kâr oranlar› üzerinde önemli ölçüde
etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de¤iflikliklere iliflkin
bilgi ve bunlar›n parasal etkileri,
24. Bankalardaki mevduat›n bloke olan›na iliflkin tutarlar... (YTL.)
25. Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu
içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l›
ortakl›klar taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet
tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar
.....(YTL.-)

26. ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klarda içsel kaynaklardan
yap›lan sermaye art›r›m› nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse
senedi tutarlar›
.....(YTL.-)
27. K›sa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak al›nan kredilerin ve ç›kar›lm›fl menkul k›ymetlerin (kat›lma intifa senedi
dahil) kredi ve menkul k›ymet türleri itibariyle tahakkuk
etmemifl gelecek döneme iliflkin faiz borçlar› tutarlar›...(YTL.-)
28. Ortaklar, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klar lehine verilen
garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin
tutar›
.....(YTL.-)
29. Mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar,
30. Bilançonun onaylanarak kesinleflti¤i tarih: ../../....
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2. GEL‹R TABLOSU :
a) GEL‹R TABLOSU TANIMI:
Gelir tablosu, iflletmenin belli bir dönemde elde etti¤i tüm
gelirler ile ayn› dönemde katland›¤› bütün maliyet ve giderleri ve bunlar›n sonucunda iflletmenin elde etti¤i dönem net
kâr›n› veya dönem net zarar›n› kapsar.
b) GEL‹R TABLOSU DÜZENLEME KURALLARI:
Gelir tablosunun düzenlenmesinde Mali Tablolar ‹lkelerinde
verilmifl aç›klamalar esas al›n›r. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sa¤lanan gelir ile süreklilik gösteren
di¤er ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan gelir ayr› gösterilece¤i
gibi, süreklilik göstermeyen ola¤and›fl› gelirler de ayr› olarak
gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yap›lan giderler ile
süreklilik gösteren di¤er ola¤an faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen ola¤and›fl› giderler ayr› ayr› gösterilir.
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c) GEL‹R TABLOSUNUN B‹Ç‹MSEL YAPISI:
‹flletmeler, gelir tablolar›n›n bir örnekli¤ini sa¤layarak karfl›laflt›r›lmalar›nda kolayl›k sa¤lamak ve anlam birli¤i oluflturmak
amac›yla ek formlardaki biçimde düzenlerler. (Ek Tablo 3-4)
Gelir Tablosu hesaplar› aras›nda mahsup yap›lamaz. Tabloda
"di¤er" bafll›¤› alt›nda gösterilen gelir ve gider unsurlar›n›n
ait olduklar› grubun toplam tutar›n›n % 20'sini aflmas› halinde, bu kalem ayr› bir bafll›k alt›nda ayr›ca gösterilir. Tutar›
olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.
d) GEL‹R TABLOSU KALEMLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR:
Gelir tablosu kapsam›ndaki kalemler, hesap çerçevesindeki
s›ralama ve aç›klamalar paralelinde yer al›r.
Ayr›nt›l› gelir tablosunda yer alan kalemler Ek Tablo 4'de de
ayr›ca görülece¤i üzere afla¤›daki gibidir.
A – BRÜT SATIﬁLAR
1. YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
2. YURTDIfiI SATIfiLAR
3. D‹⁄ER GEL‹RLER
B – SATIﬁ ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
1. SATIfiTAN ‹ADELER (-)
2. SATIfi ‹SKONTOLARI (-)
3. D‹⁄ER ‹ND‹R‹MLER (-)
C – NET SATIﬁLAR
D – SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (-)
1. SATILAN MAMULLER MAL‹YET‹ (-)
2. SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ (-)

3. SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (-)
4. D‹⁄ER SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
BRÜT SATIﬁ KARI VEYA ZARARI
E- FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
1. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ (-)
2. PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ (-)
3. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
FAAL‹YET KARI VEYA ZARARI
F – D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN
GEL‹R VE KARLAR
1. ‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
2. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
3. FA‹Z GEL‹RLER‹
4. KOM‹SYON GEL‹RLER‹
5. KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR
6. MENKUL KIYMET SATIfi KARLARI
7. KAMB‹YO KARLARI
8. REESKONT FA‹Z GEL‹RLER‹
9. ENFLASYON DÜZELTMES‹ KARLARI
10. FAAL‹YETLE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER GEL‹R VE KARLAR
G – D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN
G‹DER VE ZARARLAR (-)
1. REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
2. KOM‹SYON G‹DERLER‹
3. KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
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4. MENKUL KIYMET SATIfi ZARARLARI (-)
5. KAMB‹YO ZARARLARI (-)
6. REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
7. ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)
8. D‹⁄ER G‹DER VE ZARARLAR (-)
H – F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
1. KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
2. UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
OLA⁄AN KAR VEYA ZARAR
I – OLA⁄ANDIﬁI GEL‹R VE KARLAR
1. ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KARLARI
2. DE⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
J – OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR (-)
1. ÇALIfiMAYAN KISIM G‹DER VE ZARARLARI (-)
2. ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI (-)
3. D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI

Sat›fllar›n maliyeti tablosunun ana kalemleri afla¤›da aç›klanm›flt›r:
A – Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri : Mamülün
bünyesine giren mamülün temel ö¤esini oluflturan ve mamülün bünyesine do¤rudan yüklenebilen maddelerin kullan›m›
bu grupta yer al›r. Üretimde kullan›lmayan ve sat›lan ilk
madde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete iliflkin bölümünde dikkate al›n›r.
B – Direkt ‹ﬂçilik Giderleri : Mamülü meydana getirmek
için harcanan ve maliyetlere do¤rudan yüklenebilen direkt iflçilik giderlerini içerir.
C – Genel Üretim Giderleri : Üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yap›lan hizmetlere iliflkin direkt ilk
madde ve malzeme ile direkt iflçilik giderleri d›fl›nda kalan
giderleri içerir.
D – Yar› Mamül Stoklar›nda De¤iﬂim : Henüz mamül haline gelmemifl fakat ilk madde ve malzeme ile iflçilik ve genel üretim giderlerinden pay alm›fl, üretim aflamas›ndaki
maddelerin dönem bafl› stoku ile dönem sonu stoku aras›ndaki fark bu grupta yer al›r.
E – Mamül Stoklar›nda De¤iﬂim : Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iflçilik, genel üretim giderleri ve yar› mamul
kullan›m tutarlar›n›n toplam› üretim maliyetini verir. Dönem
bafl› mamul stoku ile dönem sonu mamul stoku ve mamullerinin bir bölümünü iç tüketimde kullanan iflletmelerde, sözkonusu tüketim miktar›n›n toplam› aras›ndaki fark "Mamul
Stoklar›nda De¤iflim" tutar›n› oluflturur. Bu tutar›n üretim
maliyetine eklenmesi veya ç›kar›lmas› ile sat›lan mamul maliyetine ulafl›l›r.
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K DÖNEM KARI, VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARﬁILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
e) SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ TABLOSU
Gelir tablosundaki sat›fllar›n maliyeti k›sm› iflletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile sat›lan mamül, ilk madde ve
malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve sat›lan hizmetlerin
maliyetini göstermek üzere ayr› bir tablo halinde düzenlenir.
(Ek Tablo 5) Bu tablo, gelir tablosunun ekini oluflturur ve gelir tablosunu tamamlar.
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‹flletmenin sat›lan mamul maliyeti, sat›lan ticari mal maliyeti ve sat›lan hizmet maliyetinin toplam›, gelir tablosunda "Sat›fllar›n Maliyeti" bölümünde yer alan tutarlar› ifade eder.

(Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi aflanlar
ayr›ca gösterilecektir.)
.....................(YTL.-)
7. Yönetim kurulu baflkan ve üyeleriyle genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst yöneticilere
cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutar›
.....................(YTL.-)
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde
yap›lan de¤iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde
meydana getirdi¤i art›fl (+) veya azal›fl (-) ..................... (YTL.-)
9. "Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparifl) ve stok
de¤erleme yöntemleri (a¤›rl›kl› ortalama maliyet, ilk giren
ilk ç›kar, hareketli ortalama maliyet vs.. gibi)"
10. Varsa, tamamen veya k›smen fiili stok say›m› yap›lamamas›n›n gerekçeleri
..................
11. Yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar hesap kalemi içinde yeralan
yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin sat›fllar› ile hizmet
sat›fllar›n›n ayr› ayr› toplamlar›n›n brüt sat›fllar›n yüzde yirmisini aflmas› halinde bu madde ve hizmetlere iliflkin tutarlar›
.....................(YTL.-)
12. Önceki döneme iliflkin gelir ve giderler ile önceki
döneme ait gider ve zararlar›n tutarlar›n› ve kaynaklar›
gösteren aç›klay›c› not
.......................
13. Adi ve imtiyazl› hisse senetleri için ayr› ayr› gösterilmek
kofluluyla, hisse bafl›na kâr ve kâr pay› oranlar› .................
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f) GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI :
Gelir Tablosunda ek bilgi olarak afla¤›daki aç›klamalar yer
al›r :
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile
itfa ve tükenme paylar›
.....................(YTL.-)
a) Amortisman giderleri
.....................(YTL.-)
aa) Normal amortisman giderleri .....................(YTL.-)
bb) Yeniden de¤erlemeden do¤an
amortisman giderleri
.....................(YTL.-)
b) ‹tfa ve tükenme paylar›
.....................(YTL.-)
2. Dönemin karfl›l›k giderleri
.....................(YTL.-)
3. Dönemin tüm finansman giderleri .....................(YTL.-)
a) Üretim maliyetine verilenler
.....................(YTL.-)
b) Sabit varl›klar›n maliyetine verilenler .....................(YTL.-)
c) Do¤rudan gider yaz›lanlar
.....................(YTL.-)
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kurulufl, ana
ortakl›k, müessese, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerle ilgili k›sm›n
tutar› (Toplam tutar içindeki paylar› % 20'yi
aflanlar ayr›ca gösterilecektir.)
.....................(YTL.-)
5. Ana kurulufl, ana ortakl›k, müessese, ba¤l› ortakl›k ve
ifltiraklerle yap›lan sat›fllar. (Toplam tutar içindeki paylar› %
20'yi aflanlar ayr›ca, gösterilecektir.) .....................(YTL.-)
6. Ana kurulufl, ana ortakl›k, müessese, ba¤l› ortakl›k ve
ifltiraklerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
48

B – D‹⁄ER MAL‹ TABLOLARIN DÜZENLENMES‹
VE SUNULMASI :
Bu bölüm di¤er mali tablolar› oluflturan fon ak›m tablolar›,
kâr da¤›t›m tablosu ile özkaynaklar de¤iflim tablosunun düzenlenmesi ve sunulmas› esaslar›n› içerir.
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1. FON AKIM TABLOLARI
Bu bölüm belirli bir dönemde bir iflletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sa¤lad›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n kullan›ld›¤› yerleri özetleyen, finansal durumdaki de¤iflmeleri
aç›klayan fon ak›m tablolar›n›n düzenlenme ve sunulma
esaslar›n› içerir.
a) TANIMLAR :
Fon ak›m tablolar›nda kullan›lan fon kavram›; tüm finansal
araçlar anlam›nda veya net iflletme (çal›flma) sermayesi anlam›nda ya da para ve para benzerleri anlam›nda kullan›l›r.
Fon kavram›n›n içeri¤ine göre fon ak›m tablolar›;
i) Fon Ak›m Tablosu,
ii) Nakit Ak›m Tablosu,
iii) Net ‹flletme (Çal›flma) Sermayesindeki De¤iflim Tablosu,
olarak ifade edilir.
— Fon Ak›m Tablosu : iflletmenin, belirli bir hesap döneminde sa¤lad›¤› fon kaynaklar›n› ve bunlar›n kullan›m yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda, fon kavram› tüm finansal
araçlar› kapsar.
— Nakit Ak›m Tablosu : ‹flletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya ç›kan nakit ak›fllar›n›, kaynaklar› ve kullan›m yerleri bak›m›ndan gösteren tablodur. Bu tabloda fon
kavram›, kasa mevcudu ve bankadaki mevduatlar› kapsar.
— Net ‹ﬂletme (Çal›ﬂma) Sermayesindeki De¤iﬂim Tablosu:
‹flletmenin belirli bir hesap döneminde, net iflletme sermayesinin kaynaklar›n› ve kullan›m yerlerini gösteren tablodur.
Bu tabloda, fon kavram› dönen varl›klar ile k›sa vadeli yabanc› kaynaklar far-k›n› belirten net iflletme (çal›flma) sermayesini kapsar.

b) KAPSAM:
Bu bölümün kapsam›; fon ak›m tablosunun ve nakit ak›m
tablosunun, fon kaynak ve kullan›m yerlerinin belirlenmesi
ve sunulmas› ile s›n›rl›d›r.
c) FON AKIM TABLOLARININ DÜZENLENME AMACI:
Fon ak›m tablolar›n›n düzenlenme amac›, bir iflletmenin yat›r›m ve finansman faaliyetlerini ve dönem içindeki finansal
durumdaki de¤iflikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo
kullan›c›lar›na sunulmas›d›r. Tablolar, iflletmenin nakit veya
iflletme (çal›flma) sermayesini do¤rudan etkileyen finansman
ve yat›r›m faaliyetlerinin bütün önemli yönlerini aç›klayarak;
i) ‹flletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sa¤lad›¤› fonlar›, yat›r›m ve finansman faaliyetlerini özetler,
ii) Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen de¤ifliklikleri aç›klar.
d) FON AKIM TABLOLARI DÜZENLEME KURALLARI:
i) Fon ak›m tablolar›, temel mali tablolar ile birlikte sunulur.
Bu tablolar, gelir tablosunun sunuldu¤u her dönem için, cari
dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde düzenlenir.
ii) Fon ak›m tablolar› düzenlenirken fon kavram›n›n hangi
anlamda kullan›ld›¤› aç›kça belirtilir.
iii) Fon ak›m tablolar›nda, ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan veya faaliyetlerde kullan›lan fonlar, di¤er fon kaynak ve kullan›m yerlerinden ayr› bafll›klar alt›nda sunulur. Böylece iflletmenin fon yaratma gücünün ne oldu¤u veya faaliyetlerinde
ne ölçüde fon kullan›ld›¤› ortaya konulur.
iv) ‹flletmenin normal ola¤an faaliyetleri d›fl›nda kalan ola¤and›fl› ifllemlerden elde edilen fonlar veya kullan›lan fonlar,
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fon ak›m tablosunda; önemli tutarlarda olmalar› durumunda
ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan veya kullan›lan fondan ayr›
bir bafll›k alt›nda sunulur.
v) Baz› finansal ifllemler, bir tür varl›¤›n di¤er bir varl›k türüyle de¤ifltirilmesi biçiminde ortaya ç›kar. Böyle bir durum
iflletmenin finansman ve yat›r›m faaliyetinin bir parças› oldu¤u için, fon ak›m tablolar›nda yer al›r. Bu tür iflleme örnek
olarak, tahvil borcuna karfl›l›k hisse senedi verilmesi gösterilebilir.
vi) Fon ak›m tablolar›ndan amaçlanan yarar›n sa¤lanabilmesi için her türlü ifllemin finansman ve yat›r›m yönleri ayr› ayr› aç›klan›r. Örne¤in, bir duran varl›¤›n sat›n al›nmas›ndan
do¤an fon ç›k›fllar› ayr›, sat›lmas›ndan do¤an fon giriflleri ayr› ayr› aç›klan›r veya bir tahvil ihraç edilerek bir varl›k al›nm›flsa; ihraç edilen tahviller ayr›, sat›n al›nan varl›klar ayr›
aç›klan›r.
vii) Her iflletme veya iflletmeler toplulu¤u, içinde bulunduklar› koflullara göre fon ak›m tablolar›n› en fazla bilgiyi içerecek biçimde düzenler.
Fon ak›m tablosu, net yönteme göre düzenlenir ve ola¤an
kârdan bafllan›p, dönem içinde fon hareketine neden olmayan
gelir ve giderlere ait bilgiler verilerek düzeltmeler yap›l›r,
Nakit ak›m tablosu ise, brüt yönteme göre düzenlenir ve dönem içinde fon sa¤layan gelirler ayr›, fon hareketine neden
olan maliyet ve gider unsurlar› ayr› gösterilir.
viii) Fon hareketine neden olmayan, yaln›zca hesaplar aras›nda yap›lan aktarmalar dolay›s›yla hareket gösteren hesaplar, fon ak›m tablolar›nda yer almaz. Örnek; de¤er art›fl fonlar›n›n veya yedeklerin ödenmifl sermayeye eklenmesi gibi.

e) FON AKIM TABLOLARININ B‹Ç‹MSEL YAPISI :
‹flletmeler, fon ak›m tablolar›n›n bir örnekli¤ini sa¤layarak
karfl›laflt›rmalarda kolayl›k sa¤lamak ve anlam birli¤i oluflturmak amac›yla, ek formlardaki biçimde düzenlerler.
(Ek Tablo 6-7)
f) FON AKIM TABLOLARINDA YER ALAN
KALEMLERE ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR :
FON AKIM TABLOSU :
A) FON KAYNAKLARI
1. Faaliyetlerden Sa¤lanan Kaynaklar: Bu bafll›kda iflletmenin ola¤an faaliyetlerinden sa¤lanan net kaynak tutar›
gösterilir.
Bu kalemin hesaplanmas›nda, gelir tablosundaki ola¤an kâr
bir fon kayna¤› olarak dikkate al›n›r. Bu tutara, kâr›n oluflumuna etki eden ancak, gerçek anlamda bir fon hareketi sa¤lamayan giderler eklenir, fon hareketi sa¤lamayan gelirler ise
indirilir.
Fon ç›k›fl› gerektirmedi¤i için eklenmesi gereken giderler;
amortismanlar, karfl›l›klar ve gelecek aylara ait giderlerin döneme iliflkin paylar›d›r. Ola¤an kâr› olumlu etkilemekle birlikte, fon girifli sa¤lamayan gelecek aylara ait gelirlerin bu
döneme iliflkin paylar› ve konusu kalmayan karfl›l›klar bu
kârdan indirilir.
2. Ola¤and›ﬂ› Faaliyetlerden Sa¤lanan Kaynaklar: Bu
grupta, iflletmenin süreklilik göstermeyen ola¤and›fl› ifllemlerinden dolay› sa¤lad›¤› net fon tutar› gösterilir.
Ola¤and›fl› gelir ve kârlar ile ola¤and›fl› gider ve zararlar aras›ndaki pozitif fark› gösteren ola¤and›fl› kâra, fon ç›k›fl› gerektirmeyen kalemler eklenir ve fon girifli sa¤lamayan kalemler bu kârdan indirilir.
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Duran varl›k sat›fllar›ndan sa¤lanan kayna¤›n sat›fl tutar› üzerinden fon ak›m tablosunda yer almas› gerekti¤inden, ola¤and›fl› gelir ve kârlara kaydedilen duran varl›k sat›fl kâr› veya zarar›n›n gerekli düzeltmeyi yapmak üzere, ola¤and›fl› kâra; duran varl›k sat›fl zarar› eklenir ve duran varl›k sat›fl kâr›
ise indirilir.
3. Dönen Varl›klar Tutar›ndaki Azal›ﬂlar: Dönen varl›klar›n
brüt tutarlar›nda ortaya ç›kan azal›fllar› ifade eder.
4. Duran Varl›klar Tutar›ndaki Azal›ﬂlar: Duran varl›klar›n
tutar›ndaki azal›fllar da bir fon kayna¤›d›r. Duran varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan kaynaklar sat›fl tutar› üzerinden tabloda gösterilir.
5. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›ﬂlar: Bilançolardaki borç ve gider karfl›l›klar› d›fl›nda, k›sa vadeli yabanc›
kaynak kalemlerindeki art›fllar› gösterir.
6. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›ﬂlar: ‹flletmenin bilançoda yer alan borç ve gider karfl›l›klar› d›fl›nda, uzun
vadeli yabanc› kaynak art›fllar›n› ifade eder.
7. Sermaye Art›r›m›: ‹flletmenin sermayesinde d›fl kaynaklardan sa¤lanan art›fl tutarlar›n› ifade eder.
8. Hisse Senetleri ‹hraç Primleri: Cari dönemle ilgili ihraç
primi tutarlar› da bir fon kayna¤›d›r.

2. Ola¤and›ﬂ› Faaliyetlerle ‹lgili Kullan›mlar: Ola¤and›fl›
gelir ve kârlar i1e ola¤and›fl› gider ve zararlar aras›ndaki negatif fark, ola¤and›fl› zarar› ifade eder. Bu ola¤and›fl› zarara,
fon ç›k›fl›n› gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girifli sa¤lamayan kalemlerin indirilmesi sonucunda bulunan negatif fark, ola¤and›fl› faaliyetlerle ilgili fon kullan›m›d›r. Bu
fark›n pozitif bir tutar olmas› durumunda, fon kayna¤› olarak
dikkate al›nmas› gerekir.
3. Ödenen Vergi Ve Benzerleri: Bir önceki dönem kâr›ndan
ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile di¤er kesinti kalemlerini gösterir.
4. Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem kâr›ndan pay sahiplerine ve di¤er kiflilere ödenen temettüleri ve yedeklerden
da¤›t›lan temettüleri ifade eder.
5. Dönen Varl›klar›n Tutar›ndaki Art›ﬂlar: ‹flletmenin dönen varl›klar›n›n brüt tutarlar›nda meydana gelen art›fllar› ifade eder.
6. Duran Varl›klar›n Tutar›ndaki Art›ﬂlar: Yeniden de¤erlemeden kaynaklananlar d›fl›nda, duran varl›klar›n brüt
tutar›nda, ortaya ç›kan art›fllar› içerir.
7. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Azal›ﬂlar: ‹flletmenin borç ve gider karfl›l›klar› d›fl›nda, k›sa vadeli yabanc›
kaynak kalemlerindeki azal›fllar› ifade eder.
8. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Azal›ﬂlar: ‹flletmenin borç ve gider karfl›l›klar› d›fl›ndaki, uzun vadeli yabanc› kaynaklar›nda ortaya ç›kan azal›fllar› ifade eder.
9. Sermayedeki Azal›ﬂ: ‹lgili mevzuat uyar›nca sermayede
yap›lan indirim tutarlar›n› ifade eder.
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B – FON KULLANIMLARI :
1. Faaliyetlerle ‹lgili Fon Kullan›m›: ‹flletmenin dönem faaliyetini zararla kapat-mas› halinde bu zarar tutar› bir kaynak
kullan›m›d›r.
Fon ç›k›fl› gerektirmeyen giderler, ola¤an zarar› azalt›r. Buna
karfl›l›k, fon girifli sa¤lamayan gelirler, ola¤an zarar› art›r›r.
Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutar›n ortaya
ç›kmas› durumunda; söz konusu tutar, fon kayna¤› olarak
dikkate al›n›r.
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2 – NAK‹T AKIM TABLOSU :
Bir iflletmede belli bir dönemde oluflan nakit ak›fl›n› aç›klayan tablo olan nakit ak›m tablosunun ana kalemleri afla¤›da
aç›klanm›flt›r. Bu hesap kalemleri de¤erlendirilirken amortismanlar, karfl›l›klar, reeskontlar, vazgeçilen alacaklar, önceki
dönem gelir, kâr, gider ve zararlar› gibi nakit girifl veya ç›k›fl›n› gerektirmeyen tutarlar›n dikkate al›nmas› gerekir.
A – Dönem Baﬂ› Nakit Mevcudu :
‹flletmenin dönem bafl›nda kasa ve bankalarda bulunan nakit
mevcudunu ifade eder. Herhangi bir vade tafl›mayan ve ibraz
edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler, nakit mevcudu içinde de¤erlendirilir.

3. Ola¤and›ﬂ› Gelir ve Kârlardan Sa¤lanan Nakit: Gelir
tablosunda ola¤and›fl› gelir ve kâr kalemleri olarak tan›mlanan faaliyetlerden sa¤lanan nakit girifllerini içerir. Bu tutar›n
bulunmas›nda, toplamdan tahakkuk esas›na göre do¤mufl henüz tahsil edilmemifl gelirler ile önceki dönemlerde tahsil edilip bu döneme yans›yan tutarlar veya hiçbir zaman nakit hareketi do¤urmayacak kalemler indirilir.
4. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›ﬂlardan
Sa¤lanan Nakit: Esas faali-yet konusunu ilgilendiren mal ve
hizmet al›mlar›ndan do¤an ticari borçlar d›fl›nda kalan, k›sa
vadeli borçlanmalar nedeniyle sa¤lanan nakit girifllerini ifade
eder. Bunlardan men-kul k›ymet ihrac› nedeniyle sa¤lanan
nakit giriflleri, banka kredileri ve di¤er k›sa vadeli yabanc›
kaynak art›fllar› ayr› ayr› gösterilir.
5. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›ﬂlardan
Sa¤lanan Nakit: Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve
hizmet al›mlar›ndan do¤an ticari borçlanmalar d›fl›nda kalan
uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girifllerini
gösterir. Uzun vadeli menkul k›ymet ihrac› nedeniyle ortaya
ç›kan nakit giriflleri ile al›nan krediler ve di¤er uzun vadeli yabanc› kaynak art›fllar› ayr› ayr› gösterilir.
6. Sermaye Art›r›m›ndan Sa¤lanan Nakit: Sermaye art›r›m› nedeniyle sa¤lanan nakit bu grupta yer al›r.
7. Hisse Senedi ‹hraç Primlerinden Sa¤lanan Nakit: Hisse
senedi ihraç primlerinden sa¤lanan nakti içerir.
8. Di¤er Nakit Giriﬂleri: Menkul k›ymetlerde, esas faaliyet
konusu sat›fllardan kaynaklananlar d›fl›ndaki alacaklarda, di¤er dönen varl›klarda ve duran varl›klarda azal›fllar gibi nakit
girifli sa¤layan unsurlar› içerir.
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B – Dönem içi Nakit Giriﬂleri :
1. Sat›ﬂlardan Elde Edilen Nakit: ‹flletmenin esas faaliyeti
ile ilgili mal ve hizmet sat›fllar›ndan sa¤lanan nakit girifllerini
gösterir. Bu tutar›n bulunmas›nda, net sat›fl has›lat›na sat›fllardan do¤an alacaklardaki azal›fllar eklenir, art›fllar ise indirilir.
2. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlardan
Dolay› Sa¤lanan Nakit: Gelir tablosunda di¤er faaliyetlerden ola¤an gelir ve kârlar olarak tan›mlanan kalemlerde sa¤lanan nakit giriflleri bu grupta yer al›r. Bu tutar›n bulunabilmesi için, di¤er faaliyetlerden ola¤an gelir ve kârlar olarak tan›mlanan kalemler toplam›ndan henüz nakit girifli sa¤lamayan ve tahakkuk esas›na göre do¤mufl bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peflin tahsil edilmifl olup da bu döneme
yans›yan gelecek aylara ait gelirler hesab›ndaki azal›fllar indirilir. Ayr›ca konusu kalmayan karfl›l›klar gibi nakit girifli sa¤lamayan kalemler toplamdan ç›kar›l›r.

56

57

‹stanbul smmmo

IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›

C – Dönem ‹çi Nakit Ç›k›ﬂlar› :
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›ﬂlar›: Maliyetten
kaynaklanan nakit ç›k›fl›na ulafl›labilmesi için; sat›fllar›n maliyeti ile stoklardaki art›fllar›n ve al›mlardan do¤an borçlardaki
azal›fllar›n toplanmas› ve bu tutardan amortisman gibi nakit
ç›k›fl›n› gerektirmeyen giderler ile esas faaliyet konusunu ilgilendiren al›mlar nedeniyle ortaya ç›kan borçlardaki art›fllar›n
ve stoklardaki azal›fllar›n indirilmesi gerekir.
2. Faaliyet Giderlerine ‹liﬂkin Nakit Ç›k›ﬂlar›: Araflt›rma
ve gelifltirme giderleri, pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri
ile genel yönetim giderleri nedeniyle yap›lan nakit ç›k›fllar›n›
ifade eder. Amortismanlar ve karfl›l›klar gibi nakit ç›k›fl› gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esas›na göre do¤mufl ancak henüz ödenmemifl giderler ve geçmifl dönemlerde ödenmifl gelecek aylara ait giderlerin bu döneme iliflkin paylar› faaliyet giderlerinin alt›nda bir indirim kalemi olarak yer al›r.
3. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlara
‹liﬂkin Nakit Ç›k›ﬂlar›: Di¤er faaliyetlerle ilgili ola¤an gider ve zararlar nedeniyle yap›lan ödemeleri içerir. Bu tutar›n
bulunmas›nda, di¤er faaliyetlerden ola¤an gider ve zararlardan amortisman, karfl›l›klar ve nakit ç›k›fl› gerektirmeyen di¤er gider ve zararlar ve tahakkuku yap›lm›fl ancak henüz
ödenmemifl veya geçmifl dönemlerde peflin ödenmifl gelecek
aylara ait giderlerin bu döneme iliflkin paylar› indirilir.
4. Finansman Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›ﬂ›: Maliyetlere yüklenemeyen finansman giderlerinden dolay› ortaya ç›kan nakit ç›k›fl›n› ifade eder.
5. Ola¤and›ﬂ› Gider ve Zararlardan Dolay› Nakit Ç›k›ﬂ›:
Gelir tablosunda ola¤and›fl› gider ve zarar kalemleri olarak tan›mlanan faaliyetlerden kaynaklanan nakit ç›k›fllar›n› ifade eder.

6. Duran Varl›k Yat›r›mlar›na ‹liﬂkin Nakit Ç›k›ﬂlar›:
Duran varl›k yat›r›mlar› nedeniyle yap›lan nakit harcama tutarlar›n› içerir.
7. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynak Ödemeleri: Bilançonun,
faaliyet nedeniyle ortaya ç›kan ticari borçlanmalar d›fl›ndaki
k›sa vadeli yabanc› kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu
ortaya ç›kan azalmalar› ifade eder. Menkul k›ymetler anapara ödemeleri, al›nan kredilerin anapara ödemeleri ve di¤er
ödemeler ayr› ayr› gösterilir. Vergi ve temettü ödemeleri bu
bafll›kda gösterilmez.
8. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynak Ödemeleri: Bilançoda
yer alan faaliyet nedeniyle ortaya ç›kan ticari borçlanmalar
d›fl›ndaki uzun vadeli yabanc› kaynak ödemeleri sonucu
meydana gelen azalmalar, bu grupda yer al›r. Menkul k›ymetler anapara ödemeleri, al›nan krediler anapara ödemeleri
ve di¤er ödemeler ayr› ayr› gösterilir.
9. Ödenen Vergi ve Benzerleri: Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile di¤er kesinti kalemlerini içerir.
10. Ödenen Temettüler: Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya ç›kan nakit ç›k›fllar›n› içerir.
11. Di¤er Nakit Ç›k›ﬂlar›: Menkul k›ymetlerde, sat›fllardan
do¤anlar hariç olmak üzere alacaklarda ve di¤er dönen varl›klarda ortaya ç›kan art›fllar nedeniyle nakit ç›k›fl›na yol açan
unsurlar› ifade eder.
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D – Dönem Sonu Nakit Mevcudu:
‹flletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit
mevcudunu ifade eder. Herhangi bir vade tafl›mayan, ibraz
edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu
içinde yer al›r.
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E – Nakit Art›ﬂ veya Azal›ﬂ›:
‹flletmenin dönem içi nakit giriflleri ile dönem içi nakit ç›k›fllar› aras›ndaki fark nakit art›fl veya azal›fllar›n› gösterir. Di¤er bir anlat›mla dönem içi nakit girifllerinin, dönem içi nakit
ç›k›fllar›ndan fazla olmas› durumunda aradaki fark nakit art›fl›n›; az olmas› durumunda ise nakit azal›fl›n› ifade eder. Dönem sonu nakit mevcudu ile dönem bafl› nakit mevcudu aras›ndaki fark, nakit art›fl veya azal›fl›n› gösterir.

iv) Kat›lma intifa senedi, kâra ifltirakli tahvil ile kâr ve zarar
ortakl›¤› belgesi ihraç edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kâr da¤›t›m tablosunda ayr›ca gösterilir.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

3- KAR DA⁄ITIM TABLOSU
a) TANIM :
Kar da¤›t›m tablosu, iflletmenin dönem kâr›n›n da¤›t›m biçimini gösteren tablodur.
b) AMAÇ:
Kâr da¤›t›m tablolar›n›n düzenlenme amac›, özellikle sermaye flirketlerinde dönem kâr›ndan, ödenecek vergilerin, ayr›lan yedeklerin ve ortaklara da¤›t›lacak kâr paylar›n›n aç›kça
gösterilmesi ve flirketlerin hisse bafl›na kâr ile hisse bafl›na temettü tutar›n›n hesaplanmas›d›r.
c) KAR DA⁄ITIM TABLOSUNUN DÜZENLENME
KURALLARI :
i) Kâr da¤›t›m tablosu; dönem kâr›ndan yap›lan da¤›t›mla yedeklerden yap›lan da¤›t›m›, ayr› ayr› gösterecek biçimde düzenlenir.
ii) Kâr da¤›t›m tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara ödenecek 1. ve 2. temettüler, ayr›lan
1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, ola¤anüstü yedekler ve kârdan ayr›lan özel fonlar aç›kça gösterilir.
iii) Dönem kâr›n›n da¤›t›m›nda; imtiyazl› paylar›n bulunmas› halinde, imtiyazl› ve adi hisse senetlerine ödenen kâr paylar›, tabloda belirtilen bölümlerinde ayr› ayr› gösterilir.
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d) KAR DA⁄ITIM TABLOSUNUN B‹Ç‹MSEL YAPISI :
Kar da¤›t›m tablosu ek formda sunulan biçimde önceki dönem ve cari dönem verilerini içerecek flekilde düzenlenir (Ek
Tablo 8).
e) KAR DA⁄ITIM TABLOSU KALEMLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR :
A – DÖNEM KARININ DA⁄ITIMI :
Bu bölümde dönem kâr›n›n da¤›t›m› yer al›r.
1. Dönem Kâr›: Gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kard›r.
2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem kâr›
üzerinden hesaplanan vergi ve di¤er yasal yükümlülükleri
kapsar.
3. Geçmiﬂ Y›llar Zarar›: Zararla kapanm›fl geçmifl faaliyet
dönemlerinden gelen zararlar› ifade eder.
4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu
uyar›nca ayr›lmas› gereken % 5 birinci tertip kanuni yedek
akçeyi ifade eder.
5. iﬂletmede B›rak›lmas› ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gere¤i dönem kâr›ndan iflletmede al›konacak ihtiyat veya karfl›l›klar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi iflletmenin mali yap›s›n› güçlendirmek amac›yla oluflturulan fonlar.
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6. Ortaklara Birinci Temettü: ‹flletmenin ödenmifl sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleflmesi gere¤i ortaklar›na da¤›taca¤› birinci tertip temettüdür.
7. Personele Temettü: Genel kurul karar›yla personele da¤›t›lacak temettüdür.
8. Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul karar›yla yönetim kurulu üyelerine da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lan temettüyü
kapsar.
9. Ortaklara ‹kinci Temettü: Genel kurul karar›yla ortaklara da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lan ikinci tertip temettüdür.
10. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hüküm uyar›nca ortaklara % 5 birinci temettü hariç,
kalan kâr›n da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl k›sm›n›n onda biridir.
11. Statü Yedekleri: Ana sözleflme uyar›nca ayr›lmas› gereken yedekleri kapsar.
12. Ola¤anüstü Yedekler (Da¤›t›lmam›ﬂ Kârlar): ‹flletmede ola¤anüstü durumlar dikkate al›narak b›rak›lan yedek veya
geçmifl dönemle ilgili da¤›t›m konusu yap›lmayan kârlar› ifade eder.
13. Di¤er Yedekler: Genel Kurul karar›yla ayr›lan di¤er yedeklerdir.
14. Özel Fonlar: Çeflitli mevzuat hükümleri gere¤i iflletmede b›rak›lan fonlard›r.

2. II. Tertip Yasal Yedekler: Da¤›t›lacak yedek ve geçmifl
y›l kârlar›n›n onda birini ifade eder.
3. Ortaklara Pay: Da¤›t›lan yedek ve da¤›t›lmam›fl kârlardan ortaklara ödenecek k›sm› kapsar.
4. Personele Pay: Da¤›t›lan yedek ve da¤›t›lmam›fl kârlardan personele ödenecek k›sm› kapsar.
5. Yönetim Kuruluna Pay: Da¤›t›lan yedek ve da¤›t›lmam›fl kârlardan yönetim kuruluna ödenecek k›sm› kapsar.
C – H‹SSE BAﬁINA KAR :
Da¤›t›m konusu kârdan hisse bafl›na düflen pay burada yer
al›r.
D – H‹SSE BAﬁINA TEMETTÜ :
Da¤›t›lan kârdan pay alanlara düflen k›s›m burada yer al›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

B – YEDEKLERDEN DA⁄ITIM :
Bu bölümde geçmifl y›llarda ayr›lm›fl yedek ve da¤›t›lmam›fl
kârlardan yap›lan da¤›t›m yer al›r.
1. Da¤›t›lan Yedekler: Geçmifl y›llarda ayr›lm›fl ve bu dönem da¤›t›lan yedekleri kapsar.

4- ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
a) TANIM:
Özkaynaklar de¤iflim tablosu; ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen art›fl veya azal›fllar› bir bütün olarak gösteren tablodur.
b) AMAÇ:
Özkaynaklar de¤iflim tablosunun düzenlenifl amac› özellikle
sermaye flirketlerinde dönem içinde özkaynak kalemlerinde
meydana gelen de¤iflmelerin topluca gösterilmesini sa¤lamakt›r.
c) ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSUNUN
DÜZENLENME KURALLARI
1. Özkaynaklar De¤iflim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde sunulur,
2. Tablo; Ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekle-
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ri ve geçmifl dönemler kâr› (zarar›) ve dönem net kâr› (zarar)
kalemlerinin herbirinin dönem bafl› tutar›n›, dönem içinde
kalemlerde meydana gelen azal›fllar›, art›fllar› ve dönem sonu
kalan›n› ayr› ayr› gösterecek biçimde düzenlenir.

o dönem bafl›ndaki kalan tutarlar› gösterilir. Örnekte 1989 y›l› dönem bafl›nda öz kaynak toplam›n›n da¤›l›m› flöyledir:
Ödenmifl Sermaye
11.250 TL.
M.D.V. Yeniden De¤erleme Art›fllar›
4.677 TL.
‹fltirak Yeniden De¤erleme Art›fllar›
703 TL.
Yasal Yedekler
2.062 TL.
Ola¤anüstü Yedekler
7.606 TL.
Dönem Net Kâr› veya zarar›
+ 18.315 TL.
Özkaynak Toplam›
44.613 TL.
ii) Kâr Da¤›t›m›:
Bir önceki dönem kâr›n›n da¤›t›m› bu bölümde yer al›r. Kârdan yedeklere aktar›lan ve temettü olarak da¤›t›lan tutarlar
ayr› ayr› gösterilir. Say›sal örnekte, bir önceki dönemin net
dönem kâr› 18.315 TL. dir.
"Bunun da¤›l›m› flöyle olmufltur.
– Yasal yedeklere aktar›lan
2412
– Ola¤anüstü yedeklere aktar›lan
6524
8936
Da¤›t›lan temettü
9379
18315
Yedeklere devredilen tutarlar, yedek akçeleri art›rd›¤›ndan
bu sütunlarda art› olarak gösterilmifltir. Kâr da¤›t›m› tutar›
ise dönem net kâr› (zarar›) sütununda parantez içinde (9379
TL. temettü olarak da¤›t›lan, 8936 TL. yedeklere aktar›lan)
gösterilmifltir."
iii) Hisse Senedi ‹hraç Primleri: Bu s›rada, dönem içinde
hisse senedi ihrac›ndan dolay› sa¤lanan primler gösterilir.
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d) ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSUNUN
B‹Ç‹MSEL YAPISI
Özkaynaklar de¤iflim tablosu önceki dönem ve cari dönem
verilerini içerecek flekilde Ek Tablo 9'da görüldü¤ü gibi düzenlenir. Anlafl›labilirli¤i sa¤lamak bak›m›ndan tablo say›sal
örnek uygulama ile sunulmufltur. Sat›rlarda yer alan yatay
kalemler iflletmede özkaynak kalemlerini etkileyen olaylar›n
niteli¤ine göre de¤ifliklik gösterebilir.
e) ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
KALEMLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
1. Ödenmifl sermaye, sermaye yedekleri, (her bir kalemi ayr›
ayr› görülebilecek biçimde) kâr yedekleri (her bir kalemi ayr› ayr› görülecek biçimde), geçmifl dönemler kâr› (zarar›), dönem net kâr› (zarar›) ve özkaynaklar toplam› için tabloda birer sütun aç›l›r ve her kalemin hareketi bu sütun içinde izlenir. Özkaynak kalemlerini art›ran ifllemler art›, azaltan ifllemler ise parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate al›n›r.
2. Özkaynak kalemlerindeki art›fllar ve azal›fllar› yatay kalemlerde belirtilerek ait oldu¤u kalemin sütununa ve özkaynaklar toplam› sütununa yaz›larak karfl›laflt›r›labilirli¤i sa¤lamak bak›m›ndan önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine ilave olarak ayr› bir bölüm fleklinde gösterilir.
TABLODA YER ALAN ÖRNE⁄‹N AÇIKLANMASI:
ÖNCEK‹ DÖNEM :
i) 31 Aral›k 1988 Kalan›: Bu s›rada; özkaynak kalemlerinin
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Say›sal örnekte; önceki dönemde hisse senedi ihrac›ndan
sa¤lanan prim 204 TL. oldu¤undan, bu tutar hisse senedi ihraç primleri sütununda gösterilmifltir.
iv) Ödenmiﬂ Sermaye Art›ﬂ›: ‹lgili dönemde, ödenmifl sermayedeki art›fllar bu k›s›mda gösterilir. Ödenmifl sermayedeki art›fllardan nakden olanlar ve yeniden de¤erleme art›fllar›ndan veya di¤er yedek ve fonlardan aktar›lanlar ayr› ayr› gösterilir.
Say›sal örnekte; ilgili dönemde ödenmifl sermayedeki art›fl
afla¤›daki gibi gerçeklefltirilmifltir.
— Nakden: 4.500 TL. Bu tutar hem ödenmifl sermaye tutar›nda hem de öz kaynaklar toplam› sütununda yer alm›flt›r.
— Yeniden De¤erleme Art›fllar›ndan aktar›lan : 4.500 TL.
— Bu tutar ödenmifl sermaye bölümünde art› olarak, maddi
duran varl›klar yeniden de¤erleme art›fllar› sütununda eksi
olarak yer alm›flt›r. Yeniden de¤erleme art›fllar›ndan aktar›lan tutar, bir özkaynak kaleminden di¤erine aktar›ld›¤› için,
özkaynak toplam›n› de¤ifltirmemifl, bu nedenle toplam sütununda yer almam›flt›r.
v) Maddi Duran Varl›k Sat›ﬂ Kârlar›:
Bu sat›rda, maddi duran varl›k sat›fl kârlar›n›n özkaynak kalemlerine ilave edilmesinin etkileri gösterilir.
vi) 1989 Y›l› Yeniden De¤erleme Art›ﬂlar› (Net)
Bu bafll›kda ilgili dönemde yap›lan yeniden de¤erleme iflleminden ortaya ç›kan net de¤er art›fllar› gösterilir.
vii) 1989 Dönem Net Kâr›: Bu sat›rda ilgili dönemin net kâr›(zarar›) yer al›r. Bu tutar dönem net kâr› (zarar›) sütununa
ve özkaynaklar toplam› sütununa kaydedilir.

viii) 31 Aral›k 1989 Kalan›: ‹lgili dönemin dönem bafl› kalan›na hesapda meydana gelen art›fllar ilave edilip, azal›fllar
ç›kar›ld›¤›nda bulunan tutard›r. Bu tutar cari dönemin dönem
bafl› kalan›n› ifade eder. Özkaynak kalemlerinin herbiri için
de hesaplama ayr› ayr› yap›l›r.
Say›sal örnekte önceki dönem verilerinde ödenmifl sermayenin dönem bafl› kalan› 11.250 TL., dönem içi art›fllar› (4.500
+ 4.500 + 2.250= 11.250) dönem sonu kalan› 22.500 TL.'d›r.
Bu tutar cari dönemin dönem bafl› kalan› olmufltur. Maddi
duran varl›k yeniden de¤erleme art›fllar› ise; dönem bafl› kalan› 4.677 TL., dönem içi art›fllar 7.425 TL., azal›fllar›
(4.500) oldu¤undan önceki dönem sonu kalan› (cari dönem
bafl› kalan›) 7.602 TL. olmufltur.
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CAR‹ DÖNEM:
Bu bölümde içinde bulunan cari dönemdeki özkaynak hareketleri yer al›r. ‹fllemler önceki dönem verilerinde aç›kland›¤› gibi olur.
Say›sal Örnekte dönem içi ifllemler afla¤›daki gibi gerçeklefltirilmifltir.
— Bir önceki dönem net kâr›ndan 19.100 TL. temettü olarak
da¤›t›lm›fl; 3.727 TL. yasal yedekler, 15.315 TL. ola¤a
nüstü yedeklere devredilmifltir.
— Dönem içi hisse senedi ihraç primleri 188 TL. olmufltur.
— ‹fltiraklerin maddi duran varl›k sat›fl kârlar›n› sermayeye
ilavesinden dolay› edinilen bedelsiz hisse senetleri 119
TL.'d›r (Bu tutar ifltirakler hesab›n› art›r›rken özkaynak
grubundaki özel fonlar› art›rm›flt›r).
— fiirketin maddi duran varl›k sat›fl kârlar›n› sabit k›ymetle
ri yenileme fonuna ilave etmesinden ortaya ç›kan fon
8.080 TL.’d›r.
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— Ödenmifl Sermaye art›fl›; nakden 13.922 TL., yeniden de
¤erleme art›fllar›ndan aktar›lan 9.000 TL., özel fonlardan
aktar›lan 9.000 TL. olmufltur.
— 1990 y›l› yeniden de¤erleme art›fllar› maddi duran varl›k
larda 16.897 TL., ifltiraklerde 771 TL. toplam 17.668 TL.
olarak gerçekleflmifltir.
— 1990 y›l› dönem net kâr› (zarar›) 40.523 TL. olmufltur.
31 Aral›k 1990 dönem sonu kalan›; 31 Aral›k 1989 kalan›na
dönem içi art›fllar eklenerek, azal›fllar ç›kart›larak bulunmufltur özkaynaklar›n dönem sonu tutar› 151.158 TL.’d›r. Bu tutar 31 Aral›k 1990 bilançosunda yer alan özkaynak toplam›d›r.

EK TABLO -1
‹ﬁLETME ÖZET B‹LANÇO T‹P‹
(.............YTL.)*
AKT‹F (VARLIKLAR)

PAS‹F (KAYNAKLAR)
Önceki
Dönem

I -DÖNEN VARLIKLAR

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

I -KISA VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR

A-Haz›r De¤erler

A-Mali Borçlar

B-Menkul K›ymetler

B-Ticari Borçlar

1-Menkul K›ymetler De¤er

1-Borç Senetleri Reeskontu(-)

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)

C-Di¤er Borçlar

C-Ticari Alacaklar

1-Borç Senetleri Reeskontu(-)

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

D-Al›nan Avanslar

2-fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›(-)

E- Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

D-Di¤er Alacaklar

Hakediflleri

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

F- Ödenecek Vergi ve

2-fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›(-)

Yükümlülükler

E- Stoklar

G-Borç ve Gider Karfl›l›klar›

1-Stok De¤er Düflüklü¤ü

1-Dönem Kar› Vergi ve Di¤er

Karfl›l›¤›(-)

Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›

2-Verilen Sparifl Avanslar›

2-Dönem Kar›n›n Peflin Ödenen

F- Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

Vergi ve Di¤er Yükümlülükleri(-)

Maliyetleri

3-K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve

4-Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›

Gelir Taahhuklar›

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve

H- Di¤er Dönen Varl›klar

Gider Taahhuklar›

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

I-Di¤er K›sa Vadeli Yabanc›

II -DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacak
1-Alacak Senetleri Reeskontu(-)
2-fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›(-)
B-Di¤er Alacaklar

Kaynaklar
KISA VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
II -UZUN VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR

1-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

A-Mali Borçlar

2-fiüpheli Di¤er Alacaklar

B-Ticari Borçlar

Karfl›l›¤›(-)

1-Borç Senetleri Reeskontu(-)

C-Mali Duran Varl›klar

C-Di¤er Borçlar

1-Ba¤l› Menkul K›ymetler

1-Borç Senetleri Reeskontu(-)

2-Ba¤l› Menkul K›ymetler De¤er

D-Al›nan Avanslar

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)

E- Borç ve Gider Karfl›l›klar›

3-‹fltirakler
4-‹fltiraklere Sermaye

1-K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›

Taahhütleri(-)

2-Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
F-Gelecek Y›llara Ait Gelirler ve

5-‹fltirakler Sermaye Paylar›

Gider Taahhuklar›

De¤er

G-Di¤er Uzun Vadeli Yabanc›

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)
6-Ba¤l› Ortakl›klar
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IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›
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EK TABLO -2
7-Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye
Taahhütleri(-)
8-Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye

UZUN VADEL‹ YABANCI

‹ﬁLETME AYRINTILI B‹LANÇO T‹P‹
(.............YTL.)*

KAYNAKLAR TOPLAMI
III -ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmifl Sermaye

Paylar›

1-Sermaye

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)
9-Di¤er Mali Duran Varl›klar

2-Ödenmemifl Sermaye(-)

10-Di¤er Mali Duran Varl›klar

3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu

AKT‹F (VARLIKLAR)

PAS‹F (KAYNAKLAR)

Farklar›

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)

Önceki
Dönem

4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz

D-Maddi Duran Varl›klar

Önceki
Dönem

Cari
Dönem

Farklar› (-)

1-Maddi Duran Varl›klar (Brüt)

B-Sermaye Yedekleri

2-Birikmifl Amortismanlar (-)
3-Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar

1-Hisse Senedi ‹hraç Primleri

4-Verilen Siparifl Avanslar›

2-Hisse Senedi ‹ptal Karlar›

E-Maddi Olmayan Duran Varl›klar
1-Maddi Olmayan Duran
Varl›klar (Brüt)
2-Birikmifl Amortismanlar (-)
3-Verilen Avanslar

KAYNAKLAR
1-Kasa

Art›fllar›

2-Al›nan Çekler

4-‹fltirakler Yeniden De¤erleme

3-Bankalar

Art›fllar›

4-Verilen Çekler ve Ödeme

5-Maliyet Bedeli Art›fl Fonu

Emirleri(-)

C-Kar Yedekleri

1-Özel Tükenmeye Tabi

1-Yasal Yedekler

1-Hisse Senetleri

2-Statü Yedekler

2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve

3-Verilen Avanslar

3-Ola¤anüstü Yedekler

Bonolar›

4-Di¤er Kar Yedekleri

3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve

5-Özel Fonlar

Gelir Tahakkuklar›
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

2-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Borçlar
3-Ertelenmifl Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri (-)
4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri ve Faizleri
5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve
Faizleri
6-Ç›kar›lm›fl Bonolar ve Senetler

Bonolar›

D-Geçmifl Y›llar Karlar›

4-Di¤er Menkul K›ymetler

E-Geçmifl Y›llar Zararlar›(-)

5-Menkul K›ymetler De¤er

F-Dönem Net Kar›(Zarar›)

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

1-Banka Kredileri

5-Di¤er Haz›r De¤erler

2-Birikmifl Tükenme Paylar›

H-Di¤er Duran Varl›klar

A-Mali Borçlar

B-Menkul K›ymetler

Varl›klar (Brüt)

G-Gelecek Y›llara Ait Giderler ve

I -KISA VADEL‹ YABANCI

A-Haz›r De¤erler

3-M.D.V.Yeniden De¤erleme

6-Di¤er Sermaye Yedekleri

F-Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar

I -DÖNEN VARLIKLAR

7-Ç›kar›lm›fl Di¤er Menkul
K›ymetler
8-Menkul K›ymetler ‹hraç Fark›(-)
9-Di¤er Mali Borçlar

C-Ticari Alacaklar

B-Ticari Borçlar

1-Al›c›lar

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI

2-Alacak Senetleri

1-Sat›c›lar

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

2-Borç Senetleri

4-Kazan›lmam›fl Finansal

3-Borç Senetleri Reeskontu(-)

Kiralama Faiz Gelirleri (-)

4-Al›nan Depozito ve Teminatlar

5-Verilen Depozito ve Teminatlar

D‹PNOTLAR:

6-fiüpheli Ticari Alacaklar

1-...........................

7-fiüpheli Ticari Alacaklar

5-Di¤er Ticari Borçlar
C-Di¤er Borçlar
1-Ortaklara Borçlar

Karfl›l›¤› (-)

2-...........................

2-‹fltiraklere Borçlar

D-Di¤er Alacaklar

...........................

3-Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar

1-Ortaklardan Alacaklar

*‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre,bin,milyon.milyar ya da tirilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.

2-‹fltiraklerden Alacaklar

4-Personele Borçlar

3-Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar

5-Di¤er Borç Senetleri Reeskontu(-)

4-Personelden Alacaklar

6-Di¤er Çeflitli Borçlar

5-Di¤er Çeflitli Alacaklar

D-Al›nan Avanslar

6-Di¤er Alacak Senetleri Reeskontu (-)

E-Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

7-fiüpheli Di¤er Alacaklar
Hakediflleri

8-fiüpheli Di¤er Alacaklar

1-Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

Karfl›l›¤› (-)

Hakedifl Bedelleri

E-Stoklar

2-Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon

1-‹lk Madde ve Malzeme
2-Yar› Mamüller
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Cari
Dönem
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EK TABLO 2 (DEVAMI)

F-Ödenecek Vergi ve Di¤er

3-Mamüller
4-Ticari Mallar

Yükümlülükler

5-Di¤er Stoklar

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

6-Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik

7-Verilen Siparifl Avanslar›

‹ﬁLETME AYRINTILI B‹LANÇO T‹P‹
(.............YTL.)*

Kesintileri

F-Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

3-Vadesi Geçmifl Ertelenmifl veya

Maliyetleri

Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er

1-Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m

Yüküm.

Maliyetleri

AKT‹F (VARLIKLAR)

G-Borç ve Gider Karfl›l›klar›

Düzeltme Hesab›

PAS‹F (KAYNAKLAR)
Önceki
Dönem

4-Di¤er Yükümlülükler

2-Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon

I -DURAN VARLIKLAR

Cari
Dönem

Önceki
Dönem

I -UZUN VADEL‹ YABANCI

1-Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er

3-Tefleronlara Verilen Avanslar

Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›

G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve

2-Dönem Kâr›n›n Peflin Ödenen

Gelir Taahhuklar›

Vergi ve Di¤er Yükümlülükleri(-)

1-Gelecek Aylara Ait Giderler

3-K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

2-Gelir Tahakkuklar›

4-Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›

H-Di¤er Dönen Varl›klar

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve

1-‹ndirilecek KDV

Gider Taahhuklar›

2-Di¤er KDV

1-Gelecek Aylara Ait Gelirler

3-Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar

2-Gider Tahakkuklar›

4-Personel Avanslar›

I-Di¤er K›sa Vadeli Yabanc›

5-Say›m ve Tesellüm Noksanlar›

Kaynaklar

6-Di¤er Çeflitli Dönen Varl›klar

1-Hesaplanan KDV

7-Di¤er Dönen Varl›klar Karfl›l›¤› (-)

2-Di¤er KDV
3-Merkez ve fiubeler Cari Hesab›
3-Say›m ve Tesellüm Fazlalar›
4-Di¤er Çeflitli Yabanc› Kaynaklar
KISA VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›

‹stanbul smmmo

TOPLAMI

KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar

A-Ticari Alacaklar
1-Al›c›lar

1-Banka Kredileri

2-Alacak Senetleri

2-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden
Borçlar

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

3-Ertelenmifl Finansal Kiralama

4-Kazan›lmam›fl Finansal

Borçlanma Maliyetleri (-)

Kiralama Faiz Gelirleri (-)
5-Verilen Depozito ve Teminatlar

3-Ç›kar›lm›fl Tahviller

6-fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-)

4-Ç›kar›lm›fl Di¤er Menkul
K›ymetler

B-Di¤er Alacaklar

5-Menkul K›ymetler ‹hraç Fark›(-)

1-Ortaklardan Alacaklar

6-Di¤er Mali Borçlar.

2-‹fltiraklerden Alacaklar

B-Ticari Borçlar

3-Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar

1-Sat›c›lar

5-Di¤er Çeflitli Alacaklar

2-Borç Senetleri

6-Di¤er Alacak Senetleri

3-Borç Senetleri Reeskontu(-)

Reeskontu(-)

4-Al›nan Depozito ve Teminatlar
5-Di¤er Ticari Borçlar

7-fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤›(-)

C-Di¤er Borçlar

C-Mali Duran Varl›klar
1-Ba¤l› Menkul K›ymetler

1-Ortaklara Borçlar

2-Ba¤l› Menkul K›ymetler

2-‹fltiraklere Borçlar
3-Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)

4-Di¤er Borç Senetleri

3-‹fltirakler
4-‹fltiraklere Sermaye

Reeskontu (-)

Taahhütleri(-)

5-Kamuya Olan Ertelenmifl ve
Taksitlendirilmifl Borçlar

5-‹fltirakler Sermaye Paylar›

6-Di¤er Çeflitli Borçlar

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›(-)
6-Ba¤l› Ortakl›klar

D-Al›nan Avanslar

7-Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye

E-Borç ve Gider Kaynaklar›
1-K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›

Taahhütleri

2-Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›

8-Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye

F-Gelecek Y›llara Ait Gelirler ve

Paylar› De¤er Düflüklü¤ü

Gider Taahhuklar›

Karfl›l›¤› (-)

1-Gelecek Y›llara Ait Gelirler

D-Maddi Duran Varl›klar

2-Gider Tahakkuklar›

1-Arazi ve Arsalar

G-Di¤er Uzun Vadeli Yabanc›

2-Yer alt› ve Yerüstü Düzenleri
3-Binalar

Kaynaklar

4-Tesis,Makine ve Cihazlar

1-Gelecek Y›llara Ertelenen veya
Terkin Edilen KDV

5-Tafl›tlar
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6-Demirbafllar

2-Tesise Kat›lma Paylar›

7-Di¤er Maddi Duran Varl›klar

3-Di¤er Uzun Vadeli Yabanc›

EK TABLO 3

Kaynaklar

8-Birikmifl Amortismanlar(-)

UZUN VADEL‹ YABANCI

9-Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar

‹ﬁLETME ÖZET GEL‹R TABLOSU T‹P‹
(.............YTL.)*

KAYNAKLAR TOPLAMI

10-Verilen Avanslar
E-Maddi Olmayan Duran Varl›klar

IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›

‹stanbul smmmo

II-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmifl Sermaye

1-Haklar
2-fierefiye

1-Sermaye

3-Kurulufl ve Örgütlenme

2-Ödenmemifl Sermaye(-)
Önceki Dönem

3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu

Giderleri

Farklar›

4-Araflt›rma ve Gelifltirme

4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz

Giderleri

Farklar› (-)

5-Özel Maliyetler

B-Sermaye Yedekleri

6-Di¤er Maddi Olmayan Duran

1-Hisse Senedi ‹hraç Primleri

Varl›klar
7-Birikmifl Amortismanlar(-)

2-Hisse Senedi ‹ptal Karlar›

8-Verilen Avanslar

3-M.D.V. Yeniden De¤erleme
Art›fllar›

F-Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar

4-‹fltirakler Yeniden De¤erleme

1-Arama Giderleri

Art›fllar›

2-Haz›rl›k ve Gelifltirme Giderleri

A-BRÜT SATIfiLAR
B-SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
D-SATIfiLARIN MAL‹YET‹(-)
BRÜT SATIﬁ KARI VEYA ZARARI
E-FAAL‹YET G‹DERLER‹(-)
FAAL‹YET KARI VEYA ZARARI

5-Maliyet Bedeli Art›fl Fonu

3-Di¤er Özel Tükenmeye Tabi
Varl›klar
4-Birikmifl Tükenme Paylar›(*)

6-Sermaye Yedekleri

F-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR

7-Di¤er

G-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER

C-Kar Yedekleri

5-Verilen Avanslar

1-Yasal Yedekler

H-F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)

Gelir Tahakkuklar›

2-Statü Yedekleri

OLA⁄AN KÂR VEYA ZARAR

1-Gelecek Y›llara Ait Giderler

3-Ola¤anüstü Yedekler

2-Gelir Tahakkuklar›

4-Di¤er Kar Yedekleri

G-Gelecek Y›llara Ait Giderler ve

5-Özel Fonlar

H-Di¤er Duran Varl›klar

D-Geçmifl Y›llar Karlar›

1-Gelecek Y›llarda ‹ndirilecek

E-Geçmifl Y›llar Zararlar›(-)

KDV

F-Dönem Net Kar› (Zarar›)

2-Di¤er KDV
3-Gelecek Y›llar ‹htiyac› Stoklar›

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

4-Elden Ç›kar›lacak Stoklar ve

F-OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR
J-OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLARI(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARfiILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

Maddi Duran Varl›klar
5-Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6-Di¤er Çeflitli Duran Varl›klar

D‹PNOTLAR:

7-Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)

1- .........................

8-Birikmifl Amortismanlar (-)

2- .........................
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

..............................
* ‹flletmeler, belirlenen büyüklüklerine göre bin,milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.

D‹PNOTLAR:
1-...........................
2-...........................
...........................
*‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre,bin,milyon.milyar ya da tirilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.
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EK TABLO 4

6-Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›
7-Kambiyo Karlar›
8-Reeskont Faiz Gelirleri

‹ﬁLETME AYRINTILI GEL‹R TABLOSU T‹P‹
(.............YTL.)*

9-Enflasyon Düzeltmesi Karlar›
10-Faaliyetle ‹lgili Di¤er Ola¤an Gelir ve Kârlar
G-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)

Önceki Dönem

Cari Dönem

1-Reeskont Faiz Giderleri
2-Komisyon Giderleri
3-Karfl›l›k Giderleri

A-BRÜT SATIfiLAR
4-Menkul K›ymet Sat›fl Zararlar› (-)
1-Yurtiçi Sat›fllar
5-Kambiyo Zararlar› (-)
2-Yurtd›fl› Sat›fllar
6-Reeskont Faiz Giderleri (-)
3-Di¤er Gelirler
7-Enflasyon Düzeltmesi Zararlar› (-)
B-SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹(-)

8-Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar

1-Sat›fltan ‹adeler(-)

H-F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-)

2-Sat›fl ‹skontolar›(-)

1-KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹(-)

3-Di¤er ‹ndirimler(-)

2-UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹(-)

C-NET SATIfiLAR

OLA⁄AN KÂR VEYA ZARAR

D-SATIfiLARIN MAL‹YET‹(-)

I-OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂLARI

1-Sat›lan Mamuller Maliyeti(-)

1-Önceki Dönem Gelir ve Kârlar›

2-Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti(-)

2-Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Kârlar

3-Sat›lan Hizmet Maliyeti(-)

J-OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR(-)

4-Di¤er Sat›fllar›n Maliyeti(-)

1-Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar›(-)

BRÜT SATIﬁ KÂRI VEYA ZARARI

2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar›(-)

E-Faaliyet Giderleri(-)

3-Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar›(-)

1-Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri(-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

2-Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri(-)

K-DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASIL YÜKÜMLÜLÜK
KARfiILIKLARI(-)

3-Genel Yönetim Giderleri(-)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

FAAL‹YET KÂRI VEYA ZARARI
F-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR
1-‹fltiraklerden Temettü Gelirleri

D‹PNOTLAR:

2-Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri

1- .........................

3-Faiz Gelirleri

2- .........................

4-Komisyon Gelirleri

..............................

5-Konusu Kalmayan Karfl›l›klar

* ‹flletmeler, belirlenen büyüklüklerine göre bin,milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.
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IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›

EK TABLO 5

EK TABLO 6

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

FON AKIM TABLOSU
(.............YTL.)*

SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ TABLOSU
(.............YTL.)*
Önceki Dönem

ÜRET‹M MAL‹YET‹

Önceki Dönem

Cari Dönem

A-FON KAYNAKLARI

A-Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri

1) Faaliyetlerden Sa¤lanan Kaynaklar

B-Direkt ‹flçilik Giderleri

a) Ola¤an Kâr

C-Genel Üretim Giderleri

b) Amortismanlar(+)

D-Yar› Mamul Kullan›m›

c) Fon Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Giderler(+)

1-Dönem Bafl› Stok(+)

d) Fon Girifli Sa¤lamayan Gelirler(-)

2-Dönem Sonu Stok(-)

2) Ola¤and›fl› Faaliyetlerden Sa¤lanan Kaynaklar

ÜRET‹LEN MAMUL MAL‹YET‹

a) Ola¤and›fl› Kâr

E-Mamul Stoklar›nda De¤iflim

b) Fon Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Giderler(+)

1-Dönem Bafl› Stok(+)

c) Fon Girifli Sa¤lamayan Gelirler(-)

2-Dönem Sonu Stok(-)

3) Dönen Varl›klar Tutar›ndaki Azal›fllar

I-SATILAN MAMUL MAL‹YET‹

4) Duran Varl›klar Tutar›ndaki Azal›fllar

T‹CAR‹ FAAL‹YET

5) K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›fllar
(Borç ve Gider Karfl›l›klar›n› Kapsamaz.)

A-Dönem Bafl› Ticari Mallar Stoku(+)

6) Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›fllar

B-Dönem ‹çi Al›fllar(+)

(Borç ve Gider Karfl›l›klar›n› Kapsamaz.)(*)

C-Dönem Sonu Ticari Mallar(-)

7) Sermaye Art›r›m› (Nakit Karfl›l›¤› veya D›flar›dan getirilen di¤er
Varl›klar)

II-SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹
III-SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹

8) Hisse Senetleri ‹hraç Primleri

SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (I+II+III)

B-FON KULLANIMLARI
1) Faaliyetlerle ‹lgili Kullan›mlar
a) Ola¤an Zarar

* ‹flletmeler, belirlenen büyüklüklerine göre bin,milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.

b) Amortismanlar(+)
c) Fon Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Giderler(+)
d) Fon Girifli Sa¤lamayan Di¤er Gelirler(-)
2) Ola¤and›fl› Faaliyetlerle ‹lgili Kullan›mlar
a) Ola¤an D›fl› Zarar
b) Fon Ç›k›fl› Gerektirmeyen Giderler(+)
c) Fon Girifli Sa¤lamayan Gelirler(-)
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3) Ödenen Vergi ve Benzerleri

EK TABLO 7

(Bir önceki dönem kâr›ndan ödenen/

NAK‹T AKIM TABLOSU
(.............YTL.)*

4) Ödenen Temettüler
a) Bir Önceki Dönem Kâr›ndan Ödenen
b) Yedeklerden Da¤›t›lan
5) Dönen Varl›klar›n tutar›ndaki Art›fllar

Önceki Dönem

6) Duran Varl›klar›n Tutar›ndaki Art›fllar
(Yeniden De¤erlemeyi Kapsamaz.)
7) K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Azal›fllar

A-DÖNEM BAfiI NAK‹T MEVCUDU

8) Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Azal›fllar

B-DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T G‹R‹fiLER‹
1-Sat›fllardan Elde Edilen Nakit

9) Sermayedeki Azal›fllar

a) Net Sat›fllar
b) Ticari Alacaklardaki Azal›fllar
c) Ticari Alacaklardaki Art›fllar(-)
2-Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlardan Dolay› Sa¤lanan
Nakit
3-Ola¤and›fl› Gelir ve Kârlardan Sa¤lanan Nakit

* ‹flletmeler, belirlenen büyüklüklerine göre bin,milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.

4-K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›fllardan Sa¤lanan Nakit
(Al›mlarla ‹lgili Olmayan)
a) Menkul K›ymet ‹hraçlar›ndan
b) Al›nan Krediler
c) Di¤er Art›fllar
5-Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklardaki Art›fllardan Sa¤lanan Nakit
(Al›mlarla ‹lgili Olmayan)
a) Menkul K›ymet ‹hraçlar›ndan
b) Al›nan Krediler
c) Di¤er Art›fllar
6-Sermaye Art›fl›ndan Sa¤lanan Nakit
7-Hisse Senedi ‹hraç Primlerinden Sa¤lanan Nakit
8-Di¤er Nakit Giriflleri
C-DÖNEM ‹Ç‹ NAK‹T ÇIKIfiLARI
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fllar›
a) Sat›fllar›n Maliyeti
b) Stoklardaki Art›fllar
c) Ticari Borçlardaki (Al›mlardan Kaynaklanan) Azal›fllar
d) Ticari Borçlardaki (Al›mlardan Kaynaklanan (Art›fllar)(-)
e) Amortisman ve Nakit Ç›k›fl› Gerektirmeyen Giderler(-)

(*) 2 S›ra No'lu Genel Tebli¤in C bölümü ile de¤ifltirilmifltir.

f) Stoklardaki Azal›fllar(-)

80

81

Cari Dönem

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

IV- Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›

‹stanbul smmmo

EK TABLO 8

2- Faaliyet Giderlerine ‹liflkin Nakit Ç›k›fllar›

KAR DA⁄ITIM TABLOSU
(.............YTL.)*

a) Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
b) Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri

Önceki Dönem

d) Amortisman ve Nakit Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Giderleri(-)
3- Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar› ‹liflkin Nakit
Ç›k›fllar›
a) Di¤er Faaliyetlerle ‹lgili Ola¤an Gider ve Zararlar
b) Amortisman ve Nakit Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Gider ve
Zararlar(-)
4- Finansman Giderlerinden Dolay› Nakit Ç›k›fllar›
5- Ola¤anüstü Gider ve Zararlar
b) Amortisman ve Nakit Ç›k›fl› Gerektirmeyen Di¤er Gider ve
Zararlar(-)
6- Duran Varl›k Yat›r›mlar›na ‹liflkin Nakit Ç›k›fllar›
7- K›sa Vadeli Yabanc› Kaynak Ödemeleri (Al›mlarla ‹lgili Olmayan)
a) Menkul K›ymetler Anapara Ödemeleri)
b) Al›nan Krediler Anapara Ödemeleri
c) Di¤er Ödemeler
8- Uzun Vadeli Yabanc› Kaynak Ödemeleri (Al›mlarla ‹lgili Olmayan)
a) Menkul K›ymetler Anapara Ödemeleri
b) Al›nan Krediler Anapara Ödemeleri
c) Di¤er Ödemeler
9-Ödenen Vergi ve Benzerleri
10-Ödenen Temettüler
11-Di¤er Nakit Ç›k›fllar›
D-DÖNEM SONU NAK‹T MEVCUDU (A-B-C)
E-NAK‹T ARTIfi VEYA AZALIfi (B-C)

A-DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI
1) Dönem Kâr›
2) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-)
– Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
— Gelir Vergisi Kesintisi
— Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI
3) Geçmifl Dönemler Zarar›(-)
4) I. Tertip Yasal Yedek Akçe(-)
5) ‹flletmede B›rak›lmas› ve Tasarrufu Zorunlu Yas›l Fonlar(-)
DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI
6) Ortaklara Birinci Temettü(-)
— Adi Hisse senedi Sahiplerine
— ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
7) Personele Temettü(-)
8) Yönetim Kuruluna Temettü(-)
9) Ortaklara ‹kinci Temettü(-)
— Adi Hisse Senedi Sahiplerine
– ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
10) ‹kinci Tertip Yas›l Yedek Akçe(-)
11) Statü Yedekleri(-)
12) Ola¤and›fl› Yedekler (Da¤›t›lmam›fl Kârlar)
13) Di¤er Yedekler
14) Özel Fonlar
B-YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
1) Da¤›t›lan Yedekler
2) II. Tertip Yasal Yedekler(-)
3) Ortaklara Pay(-)
– Adi Hisse Senedi Sahiplerine
– ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
4) Personele Pay(-)
5) Yönetim Kuruluna Pay(-)
C-H‹SSE BAfiINA KÂR
1) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
2) ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
D-H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
1) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
2) ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
* ‹flletmeler, belirlenen büyüklüklerine göre bin,milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.
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867

(771)
17,189

(1,700)

(7,300)

1,786

1,083

703

‹ﬂtirakiler
Yeniden
De¤erlem
e Art›ﬂlar›

(16,897)

7,602

7,425

(4,500)

4,577

M.D.V.
Yeniden
De¤erlem
e Art›ﬂlar

Sermaye Yedekleri
Hisse
Senedi
‹ptal
Karlar›

-

-

-

Di¤er

8,201

3,727

4,474

2,412

2,062

-

-

-

29,445

15,315

14,130

6,524

7,606

119

(9,000)

8,080

119

920

920

-

-

-

-

-

-

-

40,523
40,523

(19,100)
(19,042)

38,142
38,142

(9,379)
204

(9,379)
(8,936)

17,668
40,523
142,550

13,922

8,080

(19,100)
188
119

3,170
8,508
38,142
81,150

4,500

44,513

18,315

Dönem ÖzkayNet
naklar
Kar›
Toplam›
(Zarar)

EK TABLO 9

Geçmiﬂ
Yasal
Statü
Ola¤anüstü Özel
Di¤er Y›llar
Karlar›
Yedekler Yedekleri Yedekler
Fonlar
(Zararlar›)

Kâr Yedekleri

NOT: Özkaynaklar› artt›ran ve azaltan kalemler her dönemde farkl› nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle yukar›daki yatay kalemler olufluna göre de¤ifliklik gösterebilir.

392

188

204

204

Ödenmiﬂ Hisse
Sermaye Senedi
‹hraç
Primleri

ÖNCEK‹ DÖNEM
11,250
31 Aral›k 1988 Kalan›
Kâr Da¤›t›m›:
Temettüler
Yedeklere Aktar›lan
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Ödenmifl Sermaye Art›fl›:
Nakten
4,500
Yeniden De¤erleneme Art›fllar›ndan
Aktar›lan
4,500
Maddi Duran Varl›k Sat›fl Kârlar›
2,250
1989 Y›l› Yeniden De¤erleme Art›fllar›(Net)
1989 Dönem Net Kâr›
CAR‹ DÖNEM
31 Aral›k 1989 Kalan›
22,500
Kâr Da¤›t›m›:
Temettüler
Yedeklere Aktar›lan
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
‹fltiraklerinizdeki Maddi Duran Varl›k Sat›fl
Kâr› Karfl›l›¤›nda Elde Edilen
Bedelsiz Hisse Senetleri
Maddi Duran Varl›k Kârlar›
Ödenmifl Sermaye Art›fl›:
Nakten
13,922
Yeniden De¤erleneme Art›fllar›nda
Aktar›lan
9,000
Özel Fonlardan Aktar›lan
9,000
1990 Y›l› Yeniden De¤erleme Art›fllar› Net
1990 Y›l› Dönem Net Kâr›
31 Aral›k 1990 Kalan›
54,422

ÖZKAYNAK KALEMLER‹NDEK‹
HAREKETLER

....................................................................................................
YILARA ‹L‹ﬁK‹N ÖZ KAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(.............TL.)*
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V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

V – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES‹, HESAP PLANI
VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
‹flletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi
ve hesap plan› do¤rultusunda kurmak zorundad›r. Hesaplar›n
çal›flmas› hesap plan› aç›klamalar›nda belirtildi¤i gibi gerçekleflir.
A – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES‹
Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap s›n›flar›, bilanço ve
gelir tablosundaki gruplara ve s›ralama paralelinde afla¤›daki
gibi düzenlenir.
HESAP SINIFLARI
1
DÖNEN VARLIKLAR
2
DURAN VARLIKLAR
3
KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
4
UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
5
ÖZKAYNAKLAR
6
GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
7
MAL‹YET HESAPLARI
8
YÖNET‹M MUHASEBES‹ HESAPLARI
9
NAZIM HESAPLAR
1
HESAP GRUPLARI
DÖNEN VARLIKLAR
10
HAZIR DE⁄ERLER
11
MENKUL KIYMETLER
12
T‹CAR‹ ALACAKLAR
13
D‹⁄ER ALACAKLAR

85

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
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35
STOKLAR
YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR

T‹CARI ALACAKLAR
D‹⁄ER ALACAKLAR
MAL‹ DURAN VARLIKLAR
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
MAL‹ BORÇLAR
T‹CAR‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ALINAN AVANSLAR
86

36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55

YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM
HAKED‹fiLER‹
ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
MAL‹ BORÇLAR
T‹CAR‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ALINAN AVANSLAR

BORÇ VE D‹⁄ER KARfiILIKLARI
GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
ÖZKAYNAKLAR
ÖDENM‹fi SERMAYE
SERMAYE YEDEKLER‹
KAR YEDEKLER‹
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57
58
59
6
60
61
62
63
64
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GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
BRÜT SATIfiLAR
SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE
KARLAR
65
D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE
ZARARLAR (-)
66
F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
67
OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
68
OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
69
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7
MAL‹YET HESAPLARI
7/A SEÇENE⁄‹
70
MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESAPLARI
71
D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
72
D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
73
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
74
H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
75
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
76
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹

77
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
78
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
7/B SEÇENEG‹
79
G‹DER ÇEfi‹TLER‹
790 ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
791 ‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹
792 MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹
793 DIfiARIDAN SA⁄LANAN FAYDA VE H‹ZMETLER
794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
795 VERG‹ RES‹M VE HARÇLAR
796 AMORT‹SMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
798 G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANSITMA HESAPLARI
799 ÜRET‹M MAL‹YET HESABI
8
YÖNET‹M MUHASEBES‹ HESAPLARI
9
NAZIM HESAPLAR
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0
(SERBEST)

88

89

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

B–
1
10
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
12

HESAP PLANI
DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DE⁄ERLER
KASA
ALINAN ÇEKLER
BANKALAR
VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (-)

D‹⁄ER HAZIR DE⁄ERLER
MENKUL KIYMETLER
H‹SSE SENETLER‹
ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONOLARI

D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü
KARfiILI⁄I (-)
T‹CAR‹ ALACAKLAR
90
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
13
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
14
15
150
151

ALICILAR
ALACAK SENETLER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹ (-)
VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER ALACAKLAR
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR
fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
STOKLAR
‹LK MADDE VE MALZEME
YARI MAMULLER - ÜRET‹M
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152
153
154
155
156
157
158
159
16
17
170
178
179
18
180
181
182
183
184
185
186
187
188
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MAMÜLLER
T‹CAR‹ MALLAR

D‹⁄ER STOKLAR
STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
VER‹LEN S‹PAR‹fi AVANSLARI
YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
TAfiERONLARA VER‹LEN AVANSLAR
GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE
GEL‹R TAHAKKUKLARI
GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER
GEL‹R TAHAKKUKLARI

189
19
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
2
20
21
22
220
221
222
223
224
225
226
227
228
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D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
DEVREDEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
‹ND‹R‹LECEK KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
D‹⁄ER KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
‹fi AVANSLARI
PERSONEL AVANSLARI
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DÖNEN VARLIKLAR
D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR KARfiILI⁄I (-)
DURAN VARLIKLAR

T‹CAR‹ ALACAKLAR
ALICILAR
ALACAK SENETLER‹
ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹ (-)
VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
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229
23
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
24
240
241
242
243
244
245
246
247
248

fiÜPHEL‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER ALACAKLAR
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)
MAL‹ DURAN VARLIKLAR
BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
BA⁄LI MENKUL KIYMETLER DE⁄ER
DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
‹fiT‹RAKLER
‹fiT‹RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)
‹fiT‹RAKLER SERMAYE PAYLARI DE⁄ER
DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
BA⁄LI ORTAKLIKLAR
BA⁄LI ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAHHÜTLER‹ (-)
BA⁄LI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI
DE⁄ER DÜfiÜKLÜGÜ KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR
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249
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
27
270
271

D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR KARfiILI⁄I (-)
MADD‹ DURAN VARLIKLAR
ARAZ‹ VE ARSALAR
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLER‹
B‹NALAR
TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
TAfiITLAR
DEM‹RBAfiLAR
D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
VER‹LEN AVANSLAR
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
HAKLAR
fiEREF‹YE
KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
ÖZEL MAL‹YETLER

D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
VER‹LEN AVANSLAR
ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
ARAMA G‹DERLER‹
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272
273
274
275
276
277
278
279
28
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
29
290
291
292
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HAZIRLIK VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹

D‹⁄ER ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
B‹R‹KM‹fi TÜKENME PAYLARI (-)
VER‹LEN AVANSLAR
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
GEL‹R TAHAKKUKLARI

294
295
296
297
298
299
3
30
300
301
302
303

D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KATMA
DE⁄ER VERG‹S‹
D‹⁄ER KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GELECEK YILLAR ‹HT‹YACI STOKLAR
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304
305
306
307
308
309
31
32
320
321

ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD‹
DURAN VARLIKLAR
PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DURAN VARLIKLAR
STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
MAL‹ BORÇLAR
BANKA KRED‹LER‹
F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA
BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)
UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N ANAPARA
TAKS‹TLER‹ VE FA‹ZLER‹
TAHV‹L ANAPARA BORÇ, TAKS‹T VE FA‹ZLER‹
ÇIKARILMIfi BONOLAR VE SENETLER
ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR
T‹CAR‹ BORÇLAR
SATICILAR
BORÇ SENETLER‹
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322
323
324
325
326
327
328
329
33
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
34
340
341
342
343
344
345
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BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

346
347
348
349
35
350

D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ORTAKLARA BORÇLAR
‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)

ALINAN AVANSLAR
ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI
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351
352
353
354
355
356
357
358
359
36
360
361
362
363
364
365
366

ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁLER‹
YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM
HAKED‹fi BEDELLER‹

YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K KES‹NT‹LER‹
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367
368

369
37
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
38
380
381
382
383
384
385
386

VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI
DÖNEM KARININ PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE
D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (-)
KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I
MAL‹YET G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I

D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE
G‹DER TAHAKKUKLARI
GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER
G‹DER TAHAKKUKLARI
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387
388
389
39
390
391
392
393
394
395
396
397
399
4
40
400
401
402
403
404
405
406
407
408

D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
HESAPLANAN KDV
D‹⁄ER KDV
MERKEZ VE fiUBELER CAR‹ HESABI

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALI⁄I
D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
MAL‹ BORÇLAR
BANKA KRED‹LER‹
F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA
BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)

ÇIKARILMIfi TAHV‹LLER
ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
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409
41
42
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
43
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
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D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR

D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
KAMUYA OLAN ERTELENM‹fi VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi BORÇLAR

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
45
46
47
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
48

ALINAN AVANSLAR

480

T‹CAR‹ BORÇLAR
SATICILAR
BORÇ SENETLER‹
BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)

ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR
D‹⁄ER BORÇLAR
ORTAKLARA BORÇLAR
‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
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ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI

ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR

BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI

KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I

D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE
G‹DER TAHAKKUKLARI
GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
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481
482
483
484
485
486
487
488
489
49
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
5
50
500
501

G‹DER TAHAKKUKLARI

D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERK‹N ED‹LECEK KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
TES‹SE KATILMA PAYLARI

D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ UZUN VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR
ÖZ KAYNAKLAR
ÖDENM‹ﬁ SERMAYE
SERMAYE
ÖDENMEM‹fi SERMAYE (-)
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502
503
51
52
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
53
54
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI
SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ FARKLARI (-)
SERMAYE YEDEKLER‹
H‹SSE SENETLER‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
H‹SSE SENED‹ ‹PTAL KARLARI
M.DV. YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIfiLARI
‹fiT‹RAKLER YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIfiLARI
MAL‹YET BEDEL‹ ARTIfi FONU

D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹
KAR YEDEKLER‹
YASAL YEDEKLER
STATÜ YEDEKLER‹
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER

D‹⁄ER KAR YEDEKLER‹
ÖZEL FONLAR
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55
56
57
570
58
580
59
590
591
6
60
600
601
602
61
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
62

GEÇM‹ﬁ YILLAR KARLARI
GEÇM‹fi YILLAR KARLARI
GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI (-)
GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
DÖNEM NET KARI
DÖNEM NET ZARARI (-)
GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
BRÜT SATIﬁLAR
YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
YURTDIfiI SATIfiLAR
D‹⁄ER GEL‹RLER
SATIﬁ ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
SATIfiTAN ‹ADELER (-)
SATIfi ‹SKONTOLARI (-)
D‹⁄ER ‹ND‹R‹MLER (-)

SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (-)
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620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
63
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
64
640
641
642

SATILAN MAMÜLLER MAL‹YET‹ (-)
SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ (-)
SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (-)
D‹⁄ER SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)

FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ (-)
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)

D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R
VE KARLAR
‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
FA‹Z GEL‹RLER‹
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643
644
645
646
647
648
649
65
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
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660
661
67
670
671
672
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KOM‹SYON GEL‹RLER‹
KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR
MENKUL KIYMET SATIfi KARLARI
KAMB‹YO KARLARI
REESKONT FA‹Z GEL‹RLER‹
ENFLASYON DÜZELTMES‹ KARLARI
D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER
VE ZARARLAR (-)

KOM‹SYON G‹DERLER‹ (-)
KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
MENKUL KIYMET SATIfi ZARARLARI (-)
KAMB‹YO ZARARLARI (-)
REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)
D‹⁄ER OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)
F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
OLA⁄ANDIﬁI GEL‹R VE KARLAR

673
674
675
676
677
678
679
68
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
69
690
691
692
697

ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KARLARI
698
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D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR (-)
ÇALIfiMAYAN KISIM G‹DER VE ZARARLARI (-)
ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI (-)

D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
ENFLASYON DÜZELTME HESABI
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7
70
700
701
71
710
711
712
713
72
720
721
722
723
73
730
731
732
733
734
74

MAL‹YET HESAPLARI (7/A SEÇENE⁄‹)
MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI
HESAPLARI
MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESABI
MAL‹YET MUHASEBES‹ YANSITMA HESABI
D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME
G‹DERLER‹
D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME YANSITMA
HESABI
D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME F‹YAT FARKI
D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME M‹KTAR
FARKI
D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K G‹DERLER‹
D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
D‹REKT ‹fiC‹L‹K G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K ÜCRET FARKLARI
D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ BÜTÇE FARKLARI
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ VER‹ML‹L‹K
FARKLARI
GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ KAPAS‹TE FARKLARI
H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
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740
741
742
75
750
751
752
76
760
761
762
77
770
771
772
78
780
781
782
79
790
791
792

H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA HESABI
H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ FARK HESAPLARI
ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
YANSITMA HESABI
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER FARKLARI
PAZARLAMA SATIﬁ YE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
YANSITMA HESABI
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
FARK HESABI
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
GENEL YÖNET‹M G‹DER FARKLARI HESABI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹ FARK HESABI
G‹DER ÇEﬁ‹TLER‹ (7/B SEÇENE⁄‹)
‹LKMADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹
MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹
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793
794
795
796
797
798
799
8
9
0
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DIfiARIDAN SA⁄LANAN FAYDA VE H‹ZMETLER
ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
VERG‹, RES‹M VE HARÇLAR
AMORT‹SMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
F‹NANSMAN G‹DERLER‹
G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANSITMA HESABI
ÜRET‹M MAL‹YET HESABI
YÖNET‹M MUHASEBES‹ HESAPLARI
NAZIM HESAPLAR
(SERBEST)
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C – HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
1. DÖNEN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan
varl›klar ile normal koflullarda en fazla bir y›l veya iflletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varl›k unsurlar›n› kapsar.
Dönen Varl›klar; haz›r de¤erler menkul k›ymetler, ticari alacaklar, di¤er k›sa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme
ait giderler ve gelir tahakkuklar› ile di¤er dönen varl›klar
fleklinde bölümlenir.
10. HAZIR DE⁄ERLER
Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varl›klar ile
istenildi¤i zaman de¤er kayb›na u¤ramadan paraya çevirme
imkân› bulunan varl›klar› (Menkul k›ymetler hariç) kapsar.
Bu grup afla¤›daki hesaplardan oluflur.
100. KASA
Bu hesap, iflletmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc› paralar›n TL. karfl›l›¤›n›n izlenmesi için kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Tahsil olunan para tutarlar› borç, ödemeler ve bankaya yat›r›lan para tutarlar› alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya s›f›r olur. Hiçbir flekilde alacak bakiyesi vermez.
101. ALINAN ÇEKLER
Bu hesap gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan iflletmeye verilmifl olup, henüz tahsil için bankaya verilmemifl veya ciro
edilmemifl olan çeklerin izlenmesini sa¤lar.

112

113

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan çeklerin yaz›l› de¤erleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildi¤inde alacak kaydedilir.

‹ﬂleyiﬂi :
Bu de¤erler elde edildi¤inde hesab›n borcuna, elden ç›kar›ld›¤›nda da hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
109.
11. MENKUL KIYMETLER
Bu grup, faiz geliri veya kâr pay› sa¤lamak veya fiyat de¤iflmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amac› ile geçici
bir süre elde tutulmak üzere al›nan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yat›r›m fonu kat›lma belgesi,
kâr-zarar ortakl›¤› belgesi, gelir ortakl›¤› senedi gibi, menkul
k›ymetler ile bunlara ait de¤er azalma karfl›l›klar›n›n izlenmesi amac›yla kullan›l›r. Bu grup afla¤›daki hesaplardan oluflur.
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102. BANKALAR
Bu hesap, iflletmece yurt içi ve yurt d›fl› banka ve benzeri finans kurumlar›na yat›r›lan ve çekilen paralar›n izlenmesini
kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Bankalara para olarak veya hesaben yat›r›lan de¤erler borç,
çekilen tutarlar ile üçüncü kiflilerce tahsil edildi¤i anlafl›lan
çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.
103. VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (-)
‹flletmenin üçüncü kiflilere bankalardan çekle veya ödeme
emri ile yapaca¤› ödemeler bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Kiflilere çek ve ödeme emri verildi¤inde hesaba alacak; çek
ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildi¤i anlafl›ld›¤›nda
bu hesaba borç, bankalar hesab›na alacak kaydedilir.
104.
105.
106.
107.
108. D‹⁄ER HAZIR DE⁄ERLER
Nitelikleri itibar›yla haz›r de¤er say›lan pullar, vadesi gelmifl
kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki
paralar gibi) de¤erleri kapsar.
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110. H‹SSE SENETLER‹
Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.
111. ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
Özel sektörün ç›kartm›fl bulundu¤u tahvil, senet ve bonolar
bu hesapta izlenir.
112. KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
Kamu taraf›ndan ç›kart›lm›fl bulunan tahvil, senet ve bonolar
bu hesapta izlenir.
113.
114.
115.
116.
117.
118. D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
Hisse senetleri, kamu ve özel sektör taraf›ndan ç›kar›lm›fl bu115
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lunan tahvil, bono ve senetlerin d›fl›ndaki di¤er menkul k›ymetlerin takip edildi¤i hesapt›r.

12. T‹CAR‹ ALACAKLAR
Bir y›l içinde paraya dönüflmesi öngörülen ve iflletmenin ticari iliflkisi nedeniyle ortaya ç›kan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari iliflkilerden dolay›
ana kurulufl, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klardan olan alacaklar
varsa, bu grupda ki ilgili hesaplar›n ayr›nt›lar›nda aç›kça gösterilir. Bu grupta afla¤›daki hesaplar yer al›r.
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Menkul K›ymetler Hesaplar›n›n ‹ﬂleyiﬂi:
Menkul k›ymetler edinildi¤inde al›fl bedeli üzerinden yukar›daki hesaplara borç, elden ç›kart›ld›¤›nda ise, ayn› bedel ile
alacak kaydedilir.
Menkul k›ymetlerin sat›nalma giderleri "65. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider Ve Zararlar" grubundaki ilgili gider hesab›nda izlenir. Menkul k›ymetlerin sat›fl›ndan do¤an zararlar "Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar" grubundaki ilgili hesapta; kârlar ise "64. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlar" grubundaki ilgili hesapta izlenir.
119. MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü
KARﬁILI⁄I (-)
Menkul k›ymetlerin borsa veya piyasa de¤erlerinde önemli
ölçüde ya da sürekli olarak de¤er azalmas› oldu¤u tespit edildi¤inde ortaya ç›kacak zararlar›n karfl›lanmas› amac› ile ayr›lmas› gereken karfl›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
De¤er azal›fllar› için azal›fl›n tamam›n› karfl›layacak olan tutar bu hesaba alacak "65. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider
ve Zararlar" grubunda yer alan "654. Karfl›l›k Giderleri" hesab›na borç kaydedilir. Kendisine karfl›l›k ayr›lm›fl olan menkul k›ymet elden ç›kar›ld›¤›nda veya de¤er düflüklü¤ünün
gerçekleflmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karfl›l›k tutar› "644. Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na
aktar›larak kapat›l›r.
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120. ALICILAR
Bu hesap, iflletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senetsiz alacaklar›n›n izlenmesi için kullan›l›r. Finansal kiralamadan do¤an senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Senetsiz alaca¤›n do¤mas› ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.
121. ALACAK SENETLER‹
Bu hesap, iflletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senede ba¤lanm›fl alacaklar›n›
kapsar. Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan senet tutarlar› bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak
kaydedilir.
122. ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli alacaklar›n tasarruf de¤eri ile de¤erlenmesini sa¤lamak üzere alacak senetleri için ayr›lan reeskont tutarlar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
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‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan reeskont tutarlar› bu hesaba alacak, "65. Di¤er
Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar" grubundaki "652.
Reeskont Faiz Giderleri Hesab›"na gider yaz›l›r. ‹zleyen dönemde bu hesap "65. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve
Kârlar" grubundaki "642. Faiz Gelirleri Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
123.
124. KAZANILMAMIﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹ (-)
Bu hesap finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü
de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz kazan›lmam›fl finansal
kiralama faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na iliflkin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yer al›r.
‹ﬂleyiﬂ:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba
alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz gelirleri tutarlar› bu hesaba borç "60-Brüt Sat›fllar" hesap
grubunda ilgili sat›fl geliri hesab›na alacak olarak kaydedilir.
Ancak, esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan iflletmelerce yap›lan finansal kiralama ifllemiyle ilgili gerçekleflmifl faiz gelirleri, "64-Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve
Kârlar" hesap grubunda faiz geliri hesab›na alacak olarak
kaydedilir.
125.

126. VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
‹flletmece üçüncü kiflilere karfl› bir iflin yap›lmas›n›n üstlenilmesi veya bir sözleflmenin ya da di¤er ifllemlerin karfl›l›¤›
olarak geri al›nmak üzere verilen depozito ve teminat niteli¤indeki de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Verilen depozito ve teminatlar bu hesab›n borcuna, geri al›nanlar veya hesaba say›lanlar alaca¤›na kaydedilir.
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127. D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR
‹flletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan ve yukar›daki hesaplar›n kapsam›na girmeyen tahsili gecikmifl alacaklar (henüz flüpheli alacak niteli¤ini kazanmayanlar) ve di¤er
çeflitli senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir.
‹flleyifli :
Yukar›da belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya
mahsup ifllemi yap›ld›¤›nda ilgili hesaplara karfl›l›k, bu hesaba alacak kaydedilir."
128. ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmifl bu nedenle vadesi bir kaç defa uzat›lm›fl veya protesto edilmifl, yaz› ile birden fazla istenmifl ya da
dava veya icra safhas›na aktar›lm›fl senetli ve senetsiz alacaklar› kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Tahsili flüpheli hale gelmifl olan alacaklar ilgili hesaplar›n
alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaba borç yaz›larak bu durumdaki
alacaklar normal alacaklardan ç›kar›l›r. Alaca¤›n tahsili veya
tahsil edilemeyece¤inin kesinleflmesi durumunda bu hesaba
alacak kaydedilir.
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129. ﬁÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-)
"128. fiüpheli Ticari Alacaklar" için ayr›lacak karfl›l›klarla,
perakende sat›fl yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar›n ilgili dönemlerdeki toplam vadeli sat›fllara oranlar›n›n
ortalamas›n›n de¤erleme dönemindeki vadeli sat›fllara uygulanmas› suretiyle bulunacak flüpheli alacaklar için ayr›lan
karfl›l›klar› kapsar. Teminatl› alacaklarda karfl›l›k teminat›
aflan k›s›m için ayr›l›r.
Bu hesap amaca uygun olarak bölümlenebilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan karfl›l›k tutar› bu hesaba alacak, "654. Karfl›l›k
Giderleri" hesab›na borç kaydedilir. fiüpheli alaca¤›n tahsiline ba¤l› olarak, tahmin olunan zarar›n k›smen ya da tamamen gerçekleflmemesi halinde, gerçekleflmeyen k›s›m "644.
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›" alaca¤›na devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. fiüpheli alaca¤›n tahsilinin imkans›z oldu¤u kesinleflti¤i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleflen zarar›n ayr›lan karfl›l›klardan fazla olmas› halinde, ayr›lan karfl›l›k kadar bu hesaba borç, zarar fazlas› ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararlar›" hesab›na borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak
hesab›na alacak kaydolunur.
Perakende sat›fl yönteminin uygulanmas› sonucunda bulunan, dönemin karfl›l›k tutar›n›n o tarihteki flüpheli alacaklar
karfl›l›¤› tutar›ndan az olmas› durumunda, aradaki fark "644.
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na aktar›lmak üzere
bu hesaba borç yaz›l›r.
Daha önce alacaklardan düflülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacaklar›n tahsili söz konusu oldu¤u takdirde, olufllar›na
göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar" hesab›na al›n›r.

13. D‹⁄ER ALACAKLAR
Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan
meydana gelmifl ve en çok bir y›l içinde tahsil edilmesi düflünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait flüpheli alacak ve flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n izlenmesini sa¤lar. Bu grup
afla¤›daki hesaplardan oluflur.
130.
131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) ortaklar›ndan alacakl› bulundu¤u tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Alaca¤›n do¤mas› halinde hesaba borç, tahsili halinde ise
alacak kaydedilir.
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132. ‹ﬁT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) ifltiraklerinden olan alacaklar›n› kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba; alaca¤›n do¤mas› halinde borç, tahsili halinde ise
alacak kaydedilir.
133. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) ba¤l› ortakl›klardan olan alacaklar›n› içerir.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba; alaca¤›n do¤mas› halinde borç, tahsili halinde ise
alacak kaydedilir.
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134.
135. PERSONELDEN ALACAKLAR
‹flletmeye dahil personel ve iflçinin iflletmeye olan çeflitli
borçlar›n› kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba, alaca¤›n do¤mas› halinde borç; tahsili halinde ise
alacak kaydedilir.

‹ﬂleyiﬂi :
Tahsili flüpheli hale gelen di¤er alacaklar ilgili hesaplar›n
alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaba borç yaz›larak, sa¤lam alacaklardan ç›kar›lmas› sa¤lan›r. Alaca¤›n tahsili veya tahsil edilemeyece¤inin kesinleflmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.
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137. D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacaklar›n tasarruf de¤eri ile de¤erlenmesini sa¤lamak üzere alacak senetleri için ayr›lan reeskont tutarlar› bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan reeskont tutarlar› bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesab›"na gider yaz›l›r. ‹zleyen dönemde bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
138. ﬁÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmifl bu nedenle vadesi bir kaç defa uzat›lm›fl veya protesto edilmifl, yaz› ile birden fazla istenmifl ya da
dava veya icra safhas›na aktar›lm›fl senetli ve senetsiz di¤er
alacaklar› kapsar.

139. ﬁÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-)
Senetli ve senetsiz flüpheli di¤er alacaklar›n tahsil edilememe
ihtimalinin kuvvetlenmifl olmas› halinde, bu tür risklerin giderilmesini sa¤lamak üzere ayr›lan karfl›l›klar› kapsar. Teminatl› alacaklarda karfl›l›k, teminat› aflan k›s›m için kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan karfl›l›k tutar› bu hesaba alacak, "654. Karfl›l›k
Giderleri Hesab›"na borç kaydedilir. fiüpheli alaca¤›n tahsiline ba¤l› olarak, tahmin olunan zarar›n k›smen ya da tamamen gerçekleflmemesi halinde; gerçekleflmeyen k›s›m "644.
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na alacak kaydolunarak bu hesaba borç yaz›l›r. fiüpheli alaca¤›n tahsilinin imkans›z oldu¤u kesinleflti¤i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba
da alacak kaydedilir. Gerçekleflen zarar›n ayr›lan karfl›l›klardan fazla olmas› halinde, ayr›lan karfl›l›k kadar bu hesaba,
zarar fazlas› ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararlar› Hesab›"na borç yaz›l›r. Tahsil edilemeyen tutar ise ilgili alacak
hesab›na alacak kaydolunur.
Daha önce alacaklardan düflülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacaklar›n tahsili söz konusu oldu¤u takdirde, olufllar›na
göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar› Hesab›"na al›n›r.
14.

122
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136. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR
Ticari olmay›p yukar›da say›lan hesaplardan herhangi birine
dahil edilemeyen alacaklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletme lehine do¤an alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar
alacak kaydedilir.
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15. STOKLAR
Bu grup, iflletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amac›yla edindi¤i, ilk madde ve malzeme, yar› mamul,
mamul, ticari mal, yan ürün, art›k ve hurda gibi bir y›ldan az
bir sürede kullan›lacak olan veya bir y›l içerisinde nakde çevrilebilece¤i düflünülen varl›klardan oluflur. Faturas› gelmemifl stoklar ilgili bulunduklar› kalemin içinde gösterilir. Bu
grupta yer alan hesaplar afla¤›daki gibidir.

152. MAMULLER
Üretim çal›flmalar› sonunda elde edilen ve sat›fla haz›r hale
gelmifl bulunan mamullerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara al›nmas›yla borçland›r›l›r. Sat›lmas› veya herhangi bir nedenle
ambardan çekilmesi ile alacakland›r›l›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

150. ‹LK MADDE VE MALZEME
Üretimde veya di¤er faaliyetlerde kullan›lmak üzere iflletmede bulundurulan hammadde, yard›mc› madde, iflletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve di¤er malzemelerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›n al›nd›klar› ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu
hesab›n borcuna, üretime verildi¤inde, tüketildi¤inde, sat›ld›¤›nda veya devredildi¤inde ise hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
151. YARI MAMULLER-ÜRET‹M
Henüz tam mamul haline gelmemifl ancak direkt ilk madde
ve malzeme ile direkt iflçilik ve genel üretim giderlerinden
belli oranlarda pay alm›fl üretim aflamas›ndaki mamullerin
izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt iflçilik ve genel üretim giderleri tutarlar› kadar bu hesap
borçland›r›l›r. Üretimi tamamlananlar›n maliyet tutar› bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤›nda ilgili stok hesaplar›na aktar›l›r.
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153. T‹CAR‹ MALLAR
Herhangi bir de¤iflikli¤e tabi tutulmadan satmak amac› ile iflletmeye al›nan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu
hesapta yer al›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›n al›nan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, sat›lmas› veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir.
154.
155.
156.
157. D‹⁄ER STOKLAR
Yukar›daki stok kalemlerinin hiç birinin kapsam›na al›nmayan ürün, art›k ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer
al›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, sat›ld›¤›nda, devredildi¤inde veya kullan›ld›¤›nda alacak kaydedilir.
158. STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)
Bu hesap, yang›n, deprem, su basmas› gibi do¤al afetler ve
bozulmak, çürümek, k›r›lmak, çatlamak, paslanmak, tekno125
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lojik geliflmeler ve moda de¤ifliklikleri nedenleriyle stoklar›n
fiziki ve ekonomik de¤erlerinde önemli azal›fllar›n ortaya
ç›kmas› veya bunlar›n d›fl›nda di¤er nedenlerle stoklar›n piyasa fiyatlar›nda düflmelerin meydana gelmesi dolay›s›yla,
kay›plar› karfl›lamak üzere ayr›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Stok de¤er düflüklü¤ü tespit edildi¤inde "654. Karfl›l›k Giderleri Hesab›"n›n borcu karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak kaydedilir. Karfl›l›k ayr›lan stok kaleminin iflletme içinde kullan›lmas› ya da sat›lmas› halinde; ilgili stok hesab›n›n alaca¤›
ile karfl›laflt›r›larak daha önce ayr›lan karfl›l›k "644. Konusu
Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
159. VER‹LEN S‹PAR‹ﬁ AVANSLARI
Yurt içinden ya da yurt d›fl›ndan sat›n al›nmak üzere siparifle
ba¤lanan stoklarla ilgili olarak yap›lan avans ödemelerinin
izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lan ödemeler bu hesaba borç, mal›n teslimi üzerine alacak kaydedilir.
16.
17. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
Bu grup, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri yapan iflletmelerin, bu iflleri dolay›s›yla yapt›klar› harcamalar›n izlendi¤i
hesaplar› kapsar.

170. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
‹flletmenin üstlendi¤i y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinin maliyetlerinin oluflturuldu¤u hesaplard›r. Bu hesaplar
projeler baz›nda izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin üstlendi¤i inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili giderleri, "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma Hesab›" ve faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inflaat ve onar›ma düflen ortak gider paylar› ise "751, 761, 771 ve 781" kod
numaral› yans›tma hesaplar›n›n alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaplara borç kaydedilir.
Bu hesaplarda olunan maliyet, geçici kabul yap›ld›¤›nda
"622- Sat›lan Hizmet Maliyeti" hesab›na devredilir.
‹nflaat ve onar›m iflinin proje baz›ndaki say›s›, her bir inflaat›n
170-178 hesap aral›¤›nda aç›lacak hesaplar üzerinde defteri
kebir düzeyinde izlenmesine imkan vermeyecek kadar fazla
ise; di¤er proje yard›mc› defter düzeyinde izlenebilir. Bu durumda, her bir proje için tutulacak yard›mc› defterler, defteri
kebir hükmündedir.
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178. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
Bu hesap, "697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme
Hesab›"n›n borç kalan›n›n aktar›larak proje baz›nda aç›lacak
tali hesaplar düzeyinde izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
"697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›"n›n
borç kalan› dönem sonlar›nda söz konusu hesab›n alaca¤›na
karfl›l›k bu hesab›n borcuna al›narak geçici kabule kadar bu
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hesapta bekletilir. Geçici kabul yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin
tutar bu hesaptan "658- Enflasyon Düzeltmesi Zararlar›" hesab›na aktar›l›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Dönem sonlar›nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar
ilgili has›lat ve gelir hesaplar› karfl›l›¤›nda bu hesaba borç
kaydedilir. Sonraki dönemde, alacaklar›n kesinleflmesiyle
hesaptaki tutarlar bu hesab›n alaca¤›na karfl›l›k ilgili hesaplar›n borcuna geçirilerek kapat›l›r.
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179. TAﬁERONLARA VER‹LEN AVANSLAR
Bu hesap, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m faaliyetinde bulunan iflletmeler taraf›ndan, taahhüt konusu inflaat ve onar›m
iflinin bir k›sm›n›n ya da tamam›n›n tafleronlara yapt›r›lmas›
durumunda, tafleronlara verilen avanslar›n proje baz›nda izlenmesi için kullan›l›r."
18. GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI
Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya ç›kan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait
olup da kesin borç kayd› hesap döneminden sonra yap›lacak
gelirlerden oluflur. Bu grup hesaplar› afla¤›daki gibidir.
180. GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER
Bu hesap, peflin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplar›na kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplar›na borç kaydedilecek peflin olarak ödenen giderler, bu hesab›n borcuna
kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesab›na aktar›l›r.
181. GEL‹R TAHAKKUKLARI
Üçüncü kiflilerden tahsili ya da bunlar hesab›na kesin borç
kayd› hesap döneminden sonra yap›lacak gelirlerin, içinde
bulunan döneme ait olan k›s›mlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
128

19. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
Yukar›da belirtilen bölümlere girmedi¤i için özellikle kendi
bölümlerinde, tan›mlanmam›fl olan di¤er dönen varl›k kalemleri bu grupta yer al›r. Bu grupta yer alan hesaplar afla¤›daki gibidir.
190. DEVREDEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen vergisinin kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
"191- ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›n›n "39l- HESAPLANAN KDV" hesab› ile karfl›laflt›r›lmas›ndan sonraki bakiyesi dönem sonlar›nda sözkonusu hesaba karfl›l›k bu hesaba
borç, izleyen dönem veya dönemlerde yap›lacak indirimler
alacak kaydedilir. "291- GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›ndan, "l91- ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›na aktar›lan tutarlar indirilme dönemlerinden önce bu hesaba intikal ettirilmez.
191. ‹ND‹R‹LECEK KDV
Her türlü mal ve hizmetin sat›n al›nmas› s›ras›nda sat›c›lara
ödenen katma de¤er vergisinin kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r.
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‹ﬂleyiﬂi :
Mal ve hizmet al›mlar›ndan do¤an indirilecek katma de¤er
vergisi bu hesaba borç, mevzuat gere¤i yap›lan indirimler ve
hesaba yap›1an düzeltmeler ile indirilemeyen ve "190- DEVREDEN KDV" hesab›na aktar›lan borç bakiyesi bu hesaba
alacak .yaz›l›r.

aktar›l›r. Ancak aktar›lacak tutar "370- DÖNEM KARI
VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI"
hesab›n›n tutar›ndan fazla olamaz. Aktar›lamayan tutar, dönem sonunda bu hesab›n bakiyesi olarak kal›r.
194.
195. ‹ﬁ AVANSLARI
‹flletme ad›na mal ve hizmet sat›n alacak, iflletme ad›na bir
k›s›m gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel d›fl›ndaki kiflilere verilen ifl avanslar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Avans verildi¤inde bu hesaba borç; avans alan›n ibraz etti¤i
harcama veya ödeme belgelerine dayan›larak ilgili hesaplar›n borcu karfl›l›¤›nda, bu hesaba alacak kaydedilir.
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192. D‹⁄ER KDV
Teflvikli yat›r›m mallar›n›n ithalinde ödenmesi gerekti¤i halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olaca¤› tarihe
kadar ertelenen katma de¤er vergisinin, ertelemenin bir y›l
içinde olmas› halinde kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Teflvikli yat›r›m mallar›n›n ithalinde, gümrük idareleri taraf›ndan tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma de¤er vergisi pasifteki ilgili hesab›n alaca¤› mukabili bu hesaba borç
kaydedilir.
193. PEﬁ‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
Mevzuat gere¤ince peflin ödenen ve bir y›l içinde indirim konusu yap›labilecek gelir, kurumlar ve di¤er vergiler ile fonlar›n kay›t ve takip edildi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Peflin ödenen ve bir y›l içinde indirim konusu yap›labilecek
gelir, kurumlar ve di¤er vergiler ile fonlar, bu hesaba borç
yaz›l›r. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karfl›l›klar›ndan yap›lacak olan indirimi teminen "37- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI" grubunda
bulunan "371- DÖNEM KARININ PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER‹" hesab›n›n borcuna

196. PERSONEL AVANSLARI
Personel ve iflçilere maafl, ücret ve yolluklar›na mahsuben
önceden ödenen avanslar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutar› alacak kaydedilir.
197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
Say›mlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran
varl›klar noksanlar›yla, tesellüm s›ras›nda ortaya ç›kan noksanlar›n geçici olarak kay›t ve izlenece¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Noksanl›¤›n ortaya ç›kmas› ile hesaba borç, sorumlular›ndan
tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.
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198. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ DÖNEN VARLIKLAR
Bu hesap grubu içerisinde say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er
çeflitli dönen varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.

cari alacaklar izlenir. Vadesi bir y›l›n alt›na düflenler, dönen
varl›klar içerisindeki ilgili hesaplara aktar›l›r. Ticari iliflkilerden dolay› ana kurulufl ifltirak ve ba¤l› ortakl›klardan olan
alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesaplar›n ayr›nt›lar›nda
gösterilir. Bu grupda afla¤›daki hesaplar yer al›r.
220. ALICILAR
‹flletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senetsiz alacaklar› ifade eder. Finansal
kiralamadan do¤an senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir.
221. ALACAK SENETLER‹
‹flletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynaklanan senede ba¤lanm›fl alacaklar› ile di¤er
her türlü senetli alacaklar› ifade eder. Finansal kiralama ifllemlerinde do¤an senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.
222. ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli alacaklar›n tasarruf de¤eriyle de¤erlenmesini sa¤lamak amac› ile alacak senetleri için ayr›lan
reeskont tutarlar›n›n izlenmesinde kullan›l›r. Alacak Senetleri için ayr›lan reeskont tutarlar›, "Alacak Senetleri" hesab›n›n
alt›nda bir indirim kalemi olarak gösterilir.
223.
224. KAZANILMAMIﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z
GEL‹RLER‹ (-)
Bu hesap finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü
de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz kazan›lmam›fl finansal
kiralama faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na iliflkin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yeral›r.
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199. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR KARﬁILI⁄I (-)
Y›l sonunda ilgili kesin hesaplar›na aktar›lmas› imkan› bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varl›k say›m noksanlar›
tutar›n›n, say›m fazlalar› tutar›n›n üstünde olmas› halinde
fark kadar ayr›lacak karfl›l›klar› kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayr›lan karfl›l›k tutar› bu hesaba alacak "654. Karfl›l›k Giderleri Hesab›"na borç kaydedilir, karfl›l›k nedeninin gerçekleflmesi halinde "197. Say›m ve Tesellüm Noksanlar› Hesab›"karfl›l›¤›nda bu hesaba borç kaydedilir.
2. DURAN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; bir y›ldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi için kullan›lmak amac›yla elde edilen ve ilke olarak bir y›lda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varl›klar› kapsar. Duran Varl›klar, Ticari Alacaklar, Di¤er Alacaklar, Mali Duran
Varl›klar, Maddi Duran Varl›klar, Maddi Olmayan Duran
Varl›klar, Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar, Gelecek Y›llara
Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar› ve Di¤er Duran Varl›klar
olarak bölümlenir.
20.
21.
22. T‹CAR‹ ALACAKLAR
Bu grupta bir y›ldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz ti132

133

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba
alacak kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutar› bu hesaba borç "124-Kazan›lmam›fl
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesab›na alacak olarak
kaydedilir.
225.
226. VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
‹flletmede, üçüncü kiflilere karfl› bir iflin yap›lmas›n›n üstlenilmesi ve bir akdin karfl›l›¤› olarak, geri al›nmak üzere verilen, bir y›ldan uzun süreli depozito ve teminat niteli¤indeki
de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r.
227.
228.
229. ﬁÜPHEL‹ ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-)
Perakende sat›fl yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar›n ilgili dönemlerdeki toplam vadeli sat›fllara oranlar›n›n
ortalamas›n›n de¤erleme dönemindeki vadeli sat›fllara uygulanmas› suretiyle bulunacak flüpheli alacaklar için ayr›lan
karfl›l›klar› kapsar. Teminatl› alacaklarda karfl›l›k teminat›
aflan k›s›m için ayr›l›r. "129. fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› Hesab›" gibi çal›fl›r.
23. D‹⁄ER ALACAKLAR
Herhangi bir ticari iflleme dayanmadan meydana gelmifl ve
bir y›ldan uzun sürede tahsil edilmesi düflünülen alacaklar›

kapsar. Vadesi bir y›l›n alt›na düflenler dönen varl›klar içerisindeki ilgili hesaplar›na aktar›l›r. Bu grupta afla¤›daki hesaplar yer al›r.
230.
231. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya ç›kan) ortaklardan (ferdi iflletmelerde iflletme sahibinden) alacakl› bulundu¤u tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.
232. ‹ﬁT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
‹flletmenin, esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) ifltiraklerinden olan alacaklar›n› içerir.
233. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
‹flletmenin, esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya ç›kan) ba¤l› ortakl›klar›ndan olan alacaklar›n› kapsar.
234.
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
‹flletme toplulu¤una dahil personel ve iflçinin, iflletmeye olan
uzun vadeli çeflitli borçlar›n› kapsar. Bunlara verilen avanslar bu hesapta izlenmez.
236. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ ALACAKLAR
Ticari olmayan ve yukar›da say›lan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacaklar›n izlendi¤i hesapt›r.
237. D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, di¤er alacaklar grubundaki senetli alacaklar›n de¤erlenmesini sa¤lamak amac› ile alacak senetleri için
ayr›lan reeskont tutarlar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
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238.
239. ﬁÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-)
Senetli ve senetsiz uzun vadeli flüpheli di¤er alacaklar›n, tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmifl olmas› durumunda,
bu tür risklerin giderilmesini önlemek üzere ayr›lan karfl›l›klar› kapsar. Teminatl› alacaklarda karfl›l›k teminat› aflan k›s›m için kullan›l›r.
Ticari Alacaklar ile Di¤er Alacaklar Hesap Gruplar›n›n
‹ﬂleyiﬂleri :
Yukar›daki alacak hesaplar›n›n herbirinin tan›m›, bölümlenmesi, iflleyifli, de¤erlemesi dönen varl›klar içerisinde yer alan
ilgili alacak hesaplar›nda oldu¤u gibidir.
24. MAL‹ DURAN VARLIKLAR
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul k›ymetlerle veya paraya dönüflme niteli¤ini kaybetmifl uzun vadeli menkul k›ymetler bu
grupta izlenir. Ayr›ca, di¤er bir iflletmeye veya ba¤l› ortakl›¤a ortak olmak amac›yla edinilen sermaye paylar› da bu
grupta yer al›r. Bu grup afla¤›daki hesaplar› kapsar.
240. BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
‹fltiraklerdeki sermaye paylar› hesab›nda aranan asgari yüzdeleri tafl›mad›¤› için ifltirakler hesab›nda izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulmas› amaçlanan hisse senetleri ile
hisse senetleri d›fl›nda kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya
yasal zorunluluklarla veya paraya dönüflme niteli¤i kayboldu¤u için elde tutulan menkul k›ymetler bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu menkul k›ymetler elde edildi¤inde veya bu gruba devredilmesi gerekti¤inde "240. Ba¤l› Menkul K›ymetler Hesab›"na borç; elden ç›kar›ld›¤›nda bu hesaba alacak kaydedilir.

241. BA⁄LI MENKUL KIYMETLER DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)
Ba¤l› menkul k›ymetlerin; borsa veya piyasa de¤erlerinde
önemli ölçüde yada sürekli olarak de¤er azalmas› oldu¤u tespit edildi¤inde; ortaya ç›kacak zararlar›n karfl›lanmas› amac›
ile ayr›lmas› gereken karfl›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönen varl›klar grubundaki "119. Menkul K›ymetler De¤er
Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› Hesab›"nda aç›klanm›flt›r.
242. ‹ﬁT‹RAKLER
‹flletmenin, do¤rudan veya dolayl› olarak di¤er flirketlerin
yönetimine ve ortakl›k politikalar›n›n belirlenmesine kat›lmak üzere edindi¤i hisse senetleri veya ortakl›k paylar›-n›n
izlendi¤i hesapt›r. ‹fltirakler hesab›, bir ortakl›ktaki en fazla
% 50 oran›nda olan sermaye paylar› veya oy haklar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
‹fltirak edilen ortakl›klarda ifltirak iliflkisinden bahsedebilmek
için sermaye pay› dikkate al›nmaks›z›n sahip olunan oy hakk› veya yönetime kat›lma hakk›n›n en az % 10 oran›nda bulunmas› gerekir.
‹ﬂleyiﬂi :
‹fltirak için sermaye taahhüdünde bulunuldu¤unda veya hisse
senedi edinildi¤inde hesaba borç, elden ç›kar›lmalar›nda alacak kaydedilir.
243. ‹ﬁT‹RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)
‹fltiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
‹fltirak için sermaye taahhüdünde bulunuldu¤unda "242. ‹flti-
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rakler Hesab›"› karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak, taahhüt yerine
getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.
244. ‹ﬁT‹RAKLER SERMAYE PAYLARI DE⁄ER
DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)
‹fltirak paylar›n›n borsa veya piyasa de¤erinde sürekli ya da
önemli ölçüde meydana gelen de¤er azalmalar›n›n izlendi¤i
hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayr›lmas› kararlaflt›r›lan de¤er azalma karfl›l›klar› "654. Karfl›l›k Giderleri Hesab›"na gider kayd› suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karfl›l›k ayr›lm›fl olan ifltirak pay› elden ç›kart›ld›¤›nda veya de¤er düflüklü¤ünün gerçekleflmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na gelir
kayd› suretiyle hesaba borç kaydedilir.
245. BA⁄LI ORTAKLIKLAR
‹flletmenin do¤rudan veya dolayl› olarak yüzde 50 oran›ndan
fazla sermaye ya da oy hakk›na veya en az bu oranda yönetim ço¤unlu¤unu seçme hakk›na sahip oldu¤u ifltiraklerin
sermaye paylar›n›n izlendi¤i hesapt›r. Ba¤l› ortakl›¤›n sahipli¤inin belirlenmesinde yukar›daki k›staslardan, yönetim ço¤unlu¤unu seçme hakk›, esas al›n›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ba¤l› ortakl›k için sermaye taahhüdünde bulunuldu¤unda veya hisse senedi edinildi¤inde hesaba borç, ortakl›k paylar›n›n
elden ç›kar›lmas›yla alacak kaydedilir.
246. BA⁄LI ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAHHÜTLER‹ (-)
Ba¤l› ortakl›klarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Ba¤l› ortakl›k için sermaye taahhüdünde bulunuldu¤unda
"245. Ba¤l› Ortakl›klar Hesab›" karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.
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247. BA⁄LI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI
DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)
Ba¤l› ortakl›¤a ifltirak paylar›n›n borsa veya piyasa de¤erinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen de¤er azalmalar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayr›lmas› kararlaflt›r›lan de¤er azalma karfl›l›klar›, "654.
Karfl›l›k Giderleri Hesab›"na gider kayd› suretiyle bu hesaba
alacak; kendisine karfl›l›k ayr›lm›fl olan ba¤l› ortakl›k sermaye pay› elden ç›kart›ld›¤›nda veya de¤er düflüklü¤ünün gerçekleflmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karfl›l›klar Hesab›"na alacak kayd› suretiyle hesaba borç kaydedilir.
248. D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR
Yukar›da belirtilen hesaplar›n hiçbirinin kapsam›na girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmayan di¤er mali
duran varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
249. D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR KARﬁILI⁄I (-)
Di¤er mali duran varl›klar›n de¤erinde, sürekli ya da önemli
ölçüde meydana gelen de¤er azalmalar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
25. MADD‹ DURAN VARLIKLAR
‹flletme faaliyetlerinde kullan›lmak üzere edinilen ve tahmini
yararlanma süresi bir y›ldan fazla olan fiziki varl›k kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmifl amortismanlar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupda afla¤›daki hesaplar yer al›r.

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

250. ARAZ‹ VE ARSALAR
‹flletmeye ait her türlü arazi ve arsalar›n izlendi¤i hesapt›r.
251. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER‹
Herhangi bir iflin gerçekleflmesini sa¤lamak veya kolaylaflt›rmak için; yeralt›nda veya yerüstünde infla edilmifl her türlü
yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarn›ç, iskele vb. yap›lar›n izlendi¤i hesapt›r.
252. B‹NALAR
Bu hesap iflletmenin her türlü binalar› ve bunlar›n ayr›lmaz
parçalar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
253. TES‹S, MAK‹NA VE C‹HAZLAR
Üretimde kullan›lan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile
bunlar›n eklentileri ve bu amaçla kullan›lan tafl›ma gereçlerinin (Konveyör, Forklift vb) izlendi¤i hesapt›r. Bu hesap kullan›m amaçlar›na ve makine çeflitlerine göre bölümlenebilir.
254. TAﬁITLAR
‹flletme faaliyetlerinde kullan›lan tüm tafl›tlar›n izlendi¤i hesapt›r. Ulaflt›rma sektöründe hizmet üretimi amac›yla kullan›mda olan tüm tafl›t araçlar› da bu hesapta izlenir. Ancak.
ulaflt›rma sektöründe ana üretimde kullan›lan tafl›t araçlar›n›n
toplam tutar› bilanço dipnotlar›nda gösterilir.
255. DEM‹RBAﬁLAR
‹flletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan›lan her türlü
büro makine ve cihazlar› ile döfleme, masa, koltuk, dolap,
mobilya gibi maddi varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
256. D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
Yukar›da belirtilen hesaplar›n hiçbirinin kapsam›na girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmayan di¤er maddi duran varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂleri :
Maddi duran varl›klar hesaplar› sat›nalma, devir, infla veya
imal bedelleriyle borçland›r›l›r. Sat›lan, devredilen, kullanma
yetene¤ini kaybedenler ise, alacak kayd› ile hesaplardan ç›kar›l›r.
257. B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR (-)
Maddi duran varl›k bedellerinin, kullan›labilecekleri süre
içerisinde hesaben yokedilebilmesini sa¤lamak amac›yla
kullan›lan hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayr›lan amortismanlar ilgili gider hesaplar› karfl›l›¤›nda bu
hesaba alacak; sat›lan, devredilen, kullanma yetene¤ini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varl›k hesab›na da alacak kaydedilir.
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
‹flletmede, yap›m› süren ve tamamland›¤›nda ilgili maddi duran varl›k hesab›na aktar›lacak olan, her türlü madde ve malzeme ile iflçilik ve genel giderlerle ilgili harcamalar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lmakta olan yat›r›m projelerine direkt ve endirekt flekilde gelen harcamalar bu hesaba borç: tamamlanan yat›r›m bedelleri ilgili maddi duran varl›k hesab›na borç kaydedilerek,
bu hesaba alacak kaydedilir.
259. VER‹LEN AVANSLAR
Yurt içinden veya yurt d›fl›ndan sat›nal›nmak üzere siparifl
edilen maddi duran varl›klarla ilgili olarak yap›lan avans
ödemelerinin izlendi¤i hesapt›r. Siparifl avans›yla ilgili giderleri de kapsar.
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‹ﬂleyiﬂi :
Ödeme yap›ld›¤›nda hesaba borç: siparifl edilen malzeme teslim al›nd›¤›nda ilgili hesab›n borcu karfl›l›¤›nda bu hesaba
alacak kaydedilir.
26. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Herhangi bir fiziksel varl›¤› bulunmayan ve iflletmenin belli
bir flekilde yararland›¤› veya yararlanmay› bekledi¤i aktiflefltirilen giderler ile belli koflullar alt›nda hukuken himaye gören haklar ve flerefiyelerin izlendi¤i hesap grubudur.
260. HAKLAR
‹mtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel
ödenerek elde edilen baz› hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin iflletmeye belirli alanlarda tan›d›¤› kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolay›s›yla yap›lan harcamalar› kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin
belli olmamas› durumunda, 5 y›ll›k sürede eflit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
261. ﬁEREF‹YE
Bu hesap, bir iflletme devral›n›rken katlan›lan maliyet ile söz
konusu iflletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varl›klar›n›n
(öz varl›k) de¤eri aras›ndaki olumlu farklar›n izlenmesinde
kullan›l›r. fierefiye hesaplan›rken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter de¤eri esas al›n›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ödenen flerefiye bedellerinin tamam› bu hesab›n borcuna
kaydolunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 y›l içinde
eflit taksitlerle yap›l›r.

262. KURULUﬁ VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
‹flletmenin kurulmas›, yeni bir flubenin aç›lmas›, ifllerin sürekli olarak geniflletilmesi için yap›lan ve karfl›l›¤›nda maddi
bir de¤er elde edilmeyen giderlerin aktiflefltirilmeleri durumunda izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Maliyet de¤erleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yokedilmeleri amortisman yolu ile olur. Genelde befl y›lda eflit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
263. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
‹flletmede yeni ürün ve teknolojiler oluflturulmas› mevcutlar›n gelifltirilmesi ve benzeri amaçlarla yap›lan her türlü harcamalardan, aktiflefltirilen k›sm›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Maliyet de¤erleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 y›l içinde
eflit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.
264. ÖZEL MAL‹YETLER
Kiralanan gayrimenkullerin gelifltirilmesi veya ekonomik de¤erinin sürekli olarak art›r›lmas› amac›yla yap›lan giderler ile
(normal bak›m, onar›m ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkulun kullan›lmas› için yap›l›p kira süresinin sonunda
mal sahibine b›rak›lacak olan, varl›klar›n bedellerini kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar
kira süresi içerisinde, kira süresinin befl y›ldan fazla olmas›
durumunda da befl y›lda eflit tutarlarla, amorti edilir.
265.
266.
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267. D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er maddi olmayan duran varl›k kalemlerinin izlendi¤i hesapt›r.
268. B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR (-)
Maddi olmayan duran varl›k bedellerinin, kullan›labilecekleri süre içerisinde yokedilebilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lan hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayr›lan amortismanlar, ilgili gider hesaplar› karfl›l›¤›nda bu
hesaba alacak; kullan›m hakk› sona erenler ya da elden ç›kar›lanlar hesaba borç, ilgili varl›k hesab›na alacak kaydedilir.
269. VER‹LEN AVANSLAR
Maddi olmayan duran varl›klarla ilgili olarak gerek yurt içi,
gerekse yurt d›fl›ndaki kifli ve kurulufllara yap›lan avans ödemelerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ödeme yap›ld›¤›nda hesaba borç; varl›klar elde edildi¤inde
ilgili hesab›n borcu karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak kaydedilir.
27. ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
Belirli bir maddi varl›kla çok yak›ndan ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varl›klar için yap›lan, üretim çal›flmalar›n›n zaman ve yo¤unlu¤u ile s›n›rl› bir ömre sahip olan giderleri içerir.
270.
271. ARAMA G‹DERLER‹
Arama amac› ile yap›lan ve bununla ilgili giderlerin izlendi¤i hesapt›r. Maden yata¤›n›n iflletmeye elveriflli olup olmad›¤›n›n belirlenmesi ve girifl noktalar›n›n saptanmas› için, ifllet-

meye geçmeden önce yap›lan arama giderleri ile petrol araflt›rmas› ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan (topo¤rafik, jeolojik, jeofizik, jeoflimik vb.) incelenmesine ve gerekli
ifllem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amac› ile yap›lan sondaj giderleri gibi yap›lan harcamalar bu hesapta izlenir.
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi
saptanamam›flsa yap›lan giderler zarar kaydedilir.
272. HAZIRLIK VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
Aç›k iflletmelerde, maden üstündeki örtüyü kald›rmak veya
yeralt›ndaki maden yataklar›na girmek, bu yatakla yerüstü
aras›nda genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir ba¤lant› kurmak ve maden yataklar›n› üretime elveriflli parçalara bölmek, gerek insanlar›n gerekse araçlar›n gidip gelme ve
havaland›r›lmalar›n› ve cevherin tafl›nmas›n› sa¤lamak amac›yla aç›lacak olan düfley, yatay ve e¤ilimli yol, mecra ve
benzeri faaliyetlerin gerektirdi¤i giderlerle; petrol ifllemlerinden kuyu açma, temizleme, derinlefltirme, bitirme veya bu ifllemlere haz›rl›k için yap›lan iflçilik, yak›t, tamir ve bak›m,
nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendi¤i hesapt›r.
273.
274.
275.
276.
277. D‹⁄ER ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmayan özel tükenmeye tabi di¤er varl›k de¤erlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂleri :
Belirli maddi varl›kla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar
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bu hesaplara borç, özelli¤ini yitirmifl olan varl›klar ise kay›tlardan ç›kar›lmak üzere bu hesaplara alacak kaydedilir.
278. B‹R‹KM‹ﬁ TÜKENME PAYLARI (-)
Özel tükenmeye tabi varl›klar grubuna giren kalemler özelliklerine göre "Tükenme pay›" ayr›lmak suretiyle itfa edilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Özel tükenmeye tabi varl›klar tükenme pay›, maliyet ve gider
hesaplar› karfl›l›¤›nda hu hesaba alacak, kay›tlardan ç›kar›ld›¤› takdirde borç kaydedilir.
279. VER‹LEN AVANSLAR
Özel tükenmeye tabi varl›klar için yap›lan avans ödemelerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Avans ödemesi yap›ld›¤›nda hesaba borç, kesinleflen ödemelerde, önceki avans ödemesi mahsup edilmek üzere hesaba
alacak kaydedilir.
28. GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R
TAHAKKUKLARI :
Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya ç›kan ancak gelecek y›llara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da
ileriki y›llarda tahsil edilebilecek gelirlerden oluflur. Bu grup
hesaplar› afla¤›da gösterilmifltir.
280. GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
Bu hesap, peflin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplar›na kaydedilmemesi gereken, gelecek y›llara ait giderleri izlemek için kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Gelecek y›llarla ilgili gider ve maliyet hesaplar›na borç kay-

dedilecek olan peflin ödenen giderler bu hesab›n borcuna
kaydedilir. ilgili hesap dönemlerinde bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤›nda dönen varl›klardaki "Gelecek Aylara Ait Giderler"
hesab›na gerekli aktarmalar yap›l›r.
281. GEL‹R TAHAKKUKLARI
Üçüncü kiflilerden tahsili ya da bunlar hesab›na kesin borç
kayd› bir y›l veya daha sonraki y›llarda yap›lacak gelirlerin
içinde bulunulan döneme ait olan k›s›mlar›n›n, ilgili gelir hesab› karfl›l›¤›nda borç kaydedilece¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönem sonlar›nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar
ilgili has›lat ve gelir hesaplar› karfl›l›¤›nda bu hesaba borç
kaydedilir. Sonraki y›llarda alacaklar›n kesinleflmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesab›n alaca¤›na karfl›l›k, üçüncü kifli hesaplar›n›n borcuna geçirilerek kapat›l›r.
29. D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
Bundan önceki bölümlerde say›lan duran varl›k kalemlerine
girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan
di¤er duran varl›k kalemleri bu grupta yer al›r.
290.
291. GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KDV
Sat›n al›nan veya imal edilen, amortismana tabi iktisadi k›ymetlerle ilgili, bir y›ldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki KDV'nin kay›t ve izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerle ilgili bir y›ldan daha
uzun sürede indirilebilecek nitelikteki KDV bu hesaba borç,
indirilebilme dönemlerine isabet eden tutarlar ise bilanço dönemi sonunda bu hesaba alacak verilirken, "191. ‹ndirilecek
Katma De¤er Vergisi Hesab›"na aktar›l›r.

146

147

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

292. D‹⁄ER KDV
Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeflitli flekillerde
ortaya ç›kan di¤er KDV'nin bir y›l› aflan tutarlar›n›n kaydedildi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yukar›da belirtilen nitelikteki KDV'nin ortaya ç›kmas› halinde bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.
293. GELECEK YILLAR ‹HT‹YACI STOKLAR
Tedbirli sat›n alma ve imal etme politikas› gere¤i ve stok dönüfl h›z› düflüklü¤ü nedeniyle iflletmede bulunan ve iflletmenin bir y›ll›k dönem içinde kullanabilece¤inden daha fazla
olan stok kalemlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Gelecek y›llar ihtiyac› stoklar bu hesaba gruplar olarak borç
ve kullan›m dönemi bir y›l›n alt›na düfltü¤ünde ilgili stok hesaplar›na devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir.
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD‹
DURAN VARLIKLAR
Çeflitli nedenlerle iflletmede kullan›lma ve sat›fl olanaklar›n›
yitiren stoklar ve duran varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Tan›mdaki niteli¤e dönüflen varl›klar ilgili bulunduklar› varl›k hesaplar›ndan ç›kar›larak bu hesaba al›n›r; elden ç›kar›ld›klar›nda ise hesap kapat›l›r.
295. PEﬁ‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
‹zleyen y›ldan sonraki y›llarda indirim konusu yap›labilecek
olan peflin ödenen vergi ve fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Gelecek dönemden daha sonraki y›llarda indirim konusu yap›labilecek nitelikteki vergi ve fonlar ödendi¤inde bu hesaba
borç yaz›l›r. ‹ndirilebilme süresi bir y›l›n alt›na inen vergi ve
fonlar bu hesab›n alaca¤›na karfl›l›k, "193. Peflin Ödenen
Vergi ve Fonlar" hesab›na aktar›l›r.
296.
297. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ DURAN VARLIKLAR
Bu hesap grubu içerisinde say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er
çeflitli duran varl›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
298. STOK DE⁄ER DÜﬁÜKLÜ⁄Ü KARﬁILI⁄I (-)
Bu hesap yang›n, deprem, su basmas› gibi do¤al afetler ve
bozulmak, çürümek, k›r›lmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geliflmeler ve moda de¤ifliklikleri nedeniyle, stoklar›n
fiziki ve ekonomik de¤erlerinde önemli azal›fllar›n ortaya
ç›kmas› veya bunun d›fl›nda di¤er nedenlerle gelecek y›llar
ihtiyaç stoklar›n piyasa fiyatlar›nda düflmelerin meydana gelmesi veya elden ç›kar›lacak stoklar dolay›s›yla, kay›plar›
karfl›lamak üzere ayr›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönen varl›klar grubundaki "158. Stok De¤er Düflüklü¤ü
Karfl›l›¤› Hesab›"nda aç›klanm›flt›r.
299. B‹R‹KM‹ﬁ AMORT‹SMANLAR (-)
Bu gruptaki amortismana tabi varl›klar için ayr›lan amortismanlar›n izlendi¤i hesapt›r.
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menin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabanc›
kaynaklar› kapsar.
K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Di¤er Borçlar, Al›nan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler, Borç ve Gider Karfl›l›klar›, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar› ile Di¤er K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar fleklinde bölümlenir.
30. MAL‹ BORÇLAR
Kredi kurumlar›na olan k›sa vadeli borçlar ile k›sa vadeli para ve sermaye piyasas› araçlar› ile sa¤lanan krediler ve vadesine bir y›ldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçlar›n ana para taksit ve faizlerini kapsar.
300. BANKA KRED‹LER‹
Bu hesap, banka ve di¤er finans kurulufllar›ndan sa¤lanan k›sa vadeli kredilere iliflkin tutarlar› içeren hesap kalemidir.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan k›sa vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
301. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
Bu hesap, kirac›lar›n finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 y›l› geçmeyen borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal
kiralamaya konu olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri ile borç ve bu iki tutar aras›ndaki fark da
"302-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri"
hesab›na borç kaydedilir.

302. ERTELENM‹ﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA
BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden
do¤an borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz ödenmemifl
finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamaya konu olan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz giderleri tutarlar› bu hesaba alacak "66Borçlanma Maliyetleri" hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesab›na borç olarak kaydedilir.
303. UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N ANAPARA
TAKS‹TLER‹ VE FA‹ZLER‹
Vadelerine bir y›ldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir y›l›n alt›na düflenleri ve
bunlar›n tahakkuk etti¤i halde henüz ödenmeyen faizlerini
kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin uzun vadeli borçlar›ndan, bilançonun düzenlenme
tarihini izleyen bir y›ll›k dönemde ödenecek olan taksitleri ve
faizleri bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
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304. TAHV‹L ANAPARA BORÇ TAKS‹T VE FA‹ZLER‹
Bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz
ödenmeyen faizlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yukar›da belirtilen tahvil anapara borç, taksit ve faizleri bu
hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
305. ÇIKARILMIﬁ BONOLAR VE SENETLER
Tedavüldeki finansman bonolar› ve banka bonolar› gibi k›sa
vadeli para ve sermaye piyasas› araçlar› karfl›l›¤›nda sa¤lanan fonlar bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesapta tan›mlanan menkul k›ymetler ihraç edildi¤inde
nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara
borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir.
306. ÇIKARILMIﬁ D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
Ç›kar›lm›fl bonolar ve senetler kapsam›na al›namayan di¤er
menkul k›ymetlerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yukar›da tan›mlananlar d›fl›nda ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
307.
308. MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKLARI (-)
Nominal de¤erinin alt›nda ihraç edilen tahvil, senet vs. di¤er
menkul k›ymetlerin nominal de¤eri ile sat›fl fiyat› aras›ndaki
fark›n gelecek döneme ait olan k›sm› bu hesapta izlenir.

‹ﬂleyiﬂi :
Nominal de¤erin alt›nda ihraç edilen tahvil, senet vs. di¤er
menkul k›ymetlerin nominal de¤eri ile sat›fl fiyat› aras›ndaki
farklardan gelecek döneme ait olanlar ve "408. Menkul K›ymetler ‹hraç Fark› Hesab›"ndan bu hesaba aktar›lanlar bu hesab›n borcuna, menkul k›ymetin vadesine paralel olarak itfa
edilmesi kayd›yla hesaplanan itfa tutarlar›, "66. Finansman
Giderleri" grubundaki hesaplar karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak
kaydedilir.
309. D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR
Yukar›daki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsam›na al›nmayan mali borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba; borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
31.
32. T‹CAR‹ BORÇLAR
Kuruluflun ticari iliflkileri nedeniyle ortaya ç›kan senetli ve
senetsiz borçlar›n kaydedildi¤i hesaplar› kapsar.
320. SATICILAR
‹flletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan senetsiz borçlar›n izlendi¤i hesapt›r. Ortaklar, ana kurulufl, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klara olan
senetsiz ticari borçlar›n bilanço dipnotlar›nda gösterilmesi
gerekir.
‹ﬂleyiﬂi :
Senetsiz borcun do¤mas› ile bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
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321. BORÇ SENETLER‹
‹flletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan senede ba¤lanm›fl ticari borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. Ortaklar ana kurulufl, ifltirakler ve ba¤l› ortakl›klara olan senetli ticari borçlar›n bilanço dipnotlar›nda gösterilmesi gerekir.
‹ﬂleyiﬂi :
Borç senetleri tutarlar› bu hesaba alacak, ödenmesi halinde
borç kaydedilir.
322. BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli borçlar›n tasarruf de¤eri ile de¤erlemesini sa¤lamak üzere borç senetleri için ayr›lan reeskont
tutarlar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan reeskont tutarlar› bu hesaba borç, "64. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlar" grubundaki "642. Faiz
Gelirleri Hesab›"na gelir kaydedilir. ‹zleyen dönemde hu hesap "65. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar" grubunun "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesab›"na aktar›larak
kapat›l›r.
323.
324.
325.
326. ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
Üçüncü kiflilerin belli bir ifli yapmalar›n›, ald›klar› bir de¤eri
geri vermelerini sa¤lamak amac›yla ve belli sözleflmeler nedeniyle gerçekleflecek bir alaca¤›n karfl›l›¤› olarak al›nan depozito ve teminat niteli¤indeki de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan depozito ve teminatlar bu hesab›n alaca¤›na, geri verilenler veya hesaba say›lanlar borcuna kaydedilir.
327.
328.
329. D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR
Yukar›daki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsam›na al›namayan ticari borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba, borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
33. D‹⁄ER BORÇLAR
Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan
meydana gelmifl ve en çok bir y›l içinde ödenmesi düflünülen
borçlar›n kaydedildi¤i hesaplar› kapsar.
330.
331. ORTAKLARA BORÇLAR
‹flletmenin, esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla iflletmelerde iflletme sahibine) borçlu bulundu¤u tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Borcun do¤mas› halinde hesaba alacak, ödenmesi halinde ise
borç kaydedilir.
332. ‹ﬁT‹RAKLERE BORÇLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla ifltiraklerine olan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
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‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba; borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde ifle borç kaydedilir.
333. BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
‹flletmenin; sermaye taahhüdünden borçlar› hariç olmak üzere faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla ba¤l› ortakl›klara olan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba, borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
334.
335. PERSONELE BORÇLAR
‹flletmenin personeline olan çeflitli borçlar bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Tahakkuk eden personele borçlar bu hesab›n alaca¤›na,
ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.
336. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ BORÇLAR
Ticari olmay›p yukar›daki hesaplardan hiçbirinin kapsam›na
al›namayan çeflitli borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba; borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
337. D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, di¤er borçlar gurubundaki senetli borçlar›n
de¤erlemesini sa¤lamak amac› ile borç senetleri için ayr›lan
reeskont tutarlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan reeskont tutarlar› bu hesaba borç, "642. Faiz Gelirleri Hesab›"na gelir kaydedilir. ‹zleyen dönemde hu hesap
"652. Reeskont Faiz Giderleri Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
338.
339.
34. ALINAN AVANSLAR
Gerek sat›fl sözleflmeleri dolay›s›yla gerekse di¤er nedenlerle, iflletme taraf›ndan üçüncü kiflilerden al›nan avanslar›n izlendi¤i hesapt›r.
340. ALINAN S‹PAR‹ﬁ AVANSLARI
‹flletmenin sat›fl amac›yla gelecekte yapaca¤› mal ve hizmet
teslimleri ile ilgili olarak peflin tahsil etti¤i tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›c›lardan al›nan avanslar bu hesab›n alaca¤›na, mal›n teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yaz›l›r.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
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349. ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
Özel bölümünde tan›mlanan avanslar d›fl›nda, iflletmenin ald›¤› her türlü k›sa vadeli avanslar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
"Di¤er Avanslar" "340. Al›nan Siparifl Avanslar› Hesab›nda"
aç›klanm›flt›r.
35. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁLER‹
Bu grup, y›llara yayg›n taahhüt iflleri yapan iflletmelerin üstlendikleri ifllerden, gerçeklefltirdikleri k›s›m karfl›l›¤›nda ald›klar› hakedifllerin izlendi¤i hesaplar› kapsar.
350. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
‹flletmenin üstlendi¤i y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinden, tamamlad›klar› k›s›mlar için düzenlenen hakedifl bedellerinin izlendi¤i hesaplard›r. Bu hesaplar "170-178" hesaplara paralel olarak düzenlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili olarak düzenlenen ve iflveren taraf›ndan onaylanan hakedifl bedelleri bu
hesaplara alacak olarak yaz›l›r. ‹flin geçici kabulü yap›ld›¤›nda, bu hesaplardaki hakedifl bedelleri, ilgili sat›fl hesaplar›n›n
alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaplara borç kaydedilir.
358. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
Bu hesap, "697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme
Hesab›" n›n alacak kalan›n›n aktar›larak proje baz›nda aç›lacak tali hesaplar düzeyinde izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi:
"697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n
alacak kalan› dönem sonlar›nda söz konusu hesab›n borcuna
karfl›l›k bu hesab›n alaca¤›na al›narak geçici kabule kadar bu
hesapta bekletilir. Geçici kabul yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin
tutar bu hesaptan "648- Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" hesab›na aktar›l›r.
36. ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
‹flletmenin sorumlu veya mükellef s›fat›yla, ödeyece¤i vergi,
resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatlar›, icra taksitleri ve benzeri borçlar›n›n izlendi¤i hesap grubudur.
360. ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
‹flletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmas›n›n sonucu ilgili mali mevzuat uyar›nca mükellef veya sorumlu s›fat›yla iflletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kiflilere iliflkin
olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Vergi, resim, harçlar›n tahakkuk ettirilmesini gerektiren
olaylar ve ifllemler ortaya ç›kt›kça an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça borçlan›r. Bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmifl veya takside ba¤lanm›fl vergiler
varsa, bunlar "438. Kamuya Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar Hesab›" na aktar›l›r.
361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K KES‹NT‹LER‹
‹flletmenin, personelin hakedifllerinden sosyal güvenlik mevzuat› hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulundu¤u, personele ait emeklilik kesene¤i ve sigorta primleri
ile bunlara iliflkin iflveren kat›lma paylar› ve iflverence sosyal
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güvenlik kurulufllar›na ödenecek di¤er yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Kesintiler yap›ld›kça bu hesap alacakland›r›l›r ve ödemeler
yap›ld›kça borçland›r›l›r Bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar "438. Kamuya
Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar Hesab›" na
aktar›l›r.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368. VADES‹ GEÇM‹ﬁ ERTELENM‹ﬁ VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹ﬁ VERG‹ VE D‹⁄ER
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler
ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir y›ldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Vadelerinde ödenemeyen vergi ve di¤er yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir y›ldan az olanlar ile vadesi bir y›l›n alt›na düfltü¤ü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktar›lanlar, hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak, vadesi geçmifl vergi ve
di¤er yükümlülüklerde erteleme veya taksite ba¤lama süresi
bir y›l› aflanlar bu hesab›n borcu karfl›l›¤›nda "438. Kamuya

Olan Ertelenmifl veya Taksitlendirilmifl Borçlar Hesab›"na
aktar›l›r.
369. ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
Özel bölümlerinde tan›mlananlar d›fl›nda kalan yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve ifllemler ortaya
ç›kt›kça an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça
borçlan›r.
37. BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya ç›kan ancak tutar›n›n
ne olaca¤› kesin olarak bilinemeyen veya tutar› bilinmekle
birlikte ne zaman tahakkuk edece¤i bilinemeyen k›sa vadeli
borçlar veya giderler için ayr›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesap
grubudur. Bu grupta yer alan karfl›l›k hesaplar› aktifi düzenleyici nitelikte de¤ildir.
370. DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARﬁILIKLARI
Dönem kâr› üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, di¤er
vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri di¤er yükümlülükler
için ayr›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönem kâr› üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal
yükümlülükler, dönem kâr› hesab›n›n borcu karfl›l›¤›nda bu
hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleflmesi
durumunda borç kayd› suretiyle hesap kapat›l›r ve ilgili tutar
"371. Dönem Kâr›n›n Peflin Ödenen Vergi ve Di¤er Yükümlülükleri" ile mahsup edilerek kalan tutar "360. Ödenecek
Vergi ve Fonlar" hesab›na aktar›l›r.
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371. DÖNEM KARININ PEﬁ‹N ÖDENEN VERG‹ VE
D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (-)
Mevzuat gere¤ince peflin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile
di¤er yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›ndan indirilmek üzere, "193. Peflin Ödenen Vergiler ve
Fonlar Hesab›"ndan yap›lan aktarmalar bu hesab›n borcuna,
193 nolu hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar ise bu hesaba
alacak kaydedilir.
372. KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I
Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr›lan ve bir
y›l içinde ödenece¤i öngörülen k›dem tazminatlar› karfl›l›klar› izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
"472. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Hesab›"ndan yukar›da yap›lan tan›m çerçevesinde yap›lan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
373. MAL‹YET G‹DERLER‹ KARﬁILI⁄I
Ayl›k maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuku yap›lacak giderlerle ayl›k maliyetlere pay verilmesinde, tamir-bak›m, ikramiyeler, finansman giderleri vb. giderlere iliflkin tahmini gider karfl›l›klar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Ayl›k maliyetlere yüklenen tahmini gider karfl›l›klar› bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarlar› belli oldu¤unda ise
bu hesaba borç kaydedilir.

374.
375.
376.
377.
378.
379. D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
K›sa vadeli di¤er borç ve gider karfl›l›klar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu grubun yukar›da belirtilen hesaplar› içinde yer almayan
ve önemlilik kavram›na göre de ayr› ayr› hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karfl›l›klar› bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde de borç kaydedilir.
38. GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya ç›kan ancak gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yap›lacak giderlerden oluflur.
380. GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER
Gelecek bilanço dönemlerine ait peflin tahsil olunan gelirlerin bir y›ldan k›sa süreye ait k›s›mlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Peflin tahsil olunan gelirler bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
Ait oldu¤u dönemde ilgili gelir hesaplar›na devredilir.
381. G‹DER TAHAKKUKLARI
Gelecek aylarda ödemesi yap›lacak ve kesinlikle belgeye dayal› gider tahakkuklar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
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‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplar›na borç, bu
hesaba alacak, yap›lan ödemeler borç kaydedilir.
39. D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan di¤er k›sa
vadeli yabanc› kaynaklar bu grupta yer al›r.
390.
391. HESAPLANAN KDV
Bu hesap; teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan Katma De¤er Vergisi ile ifllemi gerçekleflmeyen ya da ifllemden vazgeçilen mal ve hizmetlere iliflkin katma de¤er vergisinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan katma de¤er vergisi bu hesaba alacak kaydedilir.
Düzeltmeler bu hesaba borç kaydedilir. Vergilendirme dönemi itibariyle bu hesab›n bakiyesi, "191- ‹ND‹R‹LECEK
KDV" ve/veya "190- DEVREDEN KDV" hesaplar› ile karfl›laflt›r›l›r. Yap›lan karfl›laflt›rmada bu hesab›n bakiyesi "191‹ND‹R‹LECEK KDV" ve/veya "190- DEVREDEN KDV"
hesaplar›n›n bakiyesinden fazla oldu¤u takdirde vadesinde
ödenmek üzere "360- ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR"
hesab›na aktar›larak kapat›l›r.
392. D‹⁄ER KDV
Bu hesap; teflvikli yat›r›m mallar›n›n ithalinden do¤an ve ertelenen Katma De¤er Vergisi ve ihraç kaydiyle sat›fl nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Katma De¤er Vergisi gibi ihtiyaca göre bölümlenir.

‹ﬂleyiﬂi :
Teflvikli yat›r›m mallar›n›n ithalinde gümrük idareleri taraf›ndan tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma de¤er vergisi, aktifteki ilgili hesab›n borcu mukabili bu hesaba alacak,
mevzuat gere¤i yap›lacak terkin sonunda aktifteki ilgili hesab›n alaca¤› karfl›l›¤› bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle ifllem görür.
Yat›r›m teflvik belgelerinde öngörüldü¤ü flekilde gerçekleflmemesi halinde ertelenen katma de¤er vergisi bu hesaba
borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk hesab›na alacak kaydedilir.
Vergi dairesince tecil olunan katma de¤er vergisi "391. Hesaplanan Katma De¤er Vergisi Hesab›" n›n borcu mukabili
bu hesaba alacak, mevzuat gere¤i yap›lacak terkin sonucunda borçlusunun alaca¤› mukabili bu hesaba borç kaydedilir.
‹hracat›n gerçekleflmemesi halinde ise, tecil olunan katma
de¤er vergisi "391. Hesaplanan Katma De¤er Vergisi Hesab›"n›n alaca¤› mukabili bu hesaba borç kaydedilir.
393. MERKEZ VE ﬁUBELER CAR‹ HESABI
Merkezin flubelerle, flubelerin merkezle veya kendi aralar›ndaki borç ve alacak iliflkilerinin izlendi¤i borçlu ve alacakl›
olarak çal›flan hesapt›r. Bu hesap dönem içinde kullan›l›r,
füzyon da kapat›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Merkezin flubelerden, flubelerin di¤er flubelerden veya merkezden olan alacaklar› bu hesaba borç, borçlar› da alacak
kaydedilir.
394.
395.
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396.
397. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
Say›mlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran
varl›klar fazlalar›yla, üniteler aras› yollamada ortaya ç›kan
fazlalar›n geçici olarak kay›t edilece¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Kasa say›m fazlas›n›n tespitinde kasa hesab› borcu karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak kaydolunur. Belgelerine dayanarak
üçüncü flah›slara ödenmesi gereken kasa fazlalar› bu hesab›n
borcuna kaydolunur. Bu hesaptaki kal›nt›dan bekleme süresini dolduranlar "671. Önceki Dönem Gelir ve Karlar" hesab› alaca¤›na aktar›l›r.
Stok say›m fazlalar›n›n tespitinde, emsal de¤eri üzerinden bu
hesaba alacak, ilgili stok hesab›na borç yaz›l›r. Say›m dönemi içinde normal oldu¤u belgelenen fazlalar ilgili maliyet hesaplar› karfl›l›¤›nda bu hesaba borç kaydolunur.
Maddi duran varl›k fazlas›n›n tespitinde, fazlalar emsal de¤erleriyle ilgili duran varl›k hesab› karfl›l›¤›nda bu hesaba
alacak yaz›l›r, say›m dönemi içinde kâr kayd› gerekti¤i belgelenenler "679. Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Kârlar Hesab›"
karfl›l›¤›nda bu hesaba borç yaz›l›r.
398.
399. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesap grubu içinde say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er çeflitli yabanc› kaynaklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yukar›daki hesaplar d›fl›nda oluflan di¤er yabanc› kaynaklar
bu hesab›n alaca¤›na, ödemeler ise borcuna kaydolunur.

4. UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Kredi kurumlar›ndan, sermaye piyasas›ndan ve iflletmenin
iliflkide bulundu¤u üçüncü kiflilerden sa¤lanan ve bir y›ldan
fazla vadeli olan iflletme borçlar›n› kapsar.
Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Di¤er Borçlar, Al›nan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Di¤er Yükümlülükler, Borç ve Gider Karfl›l›klar›, Gelecek Y›llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar› ile Di¤er Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar fleklinde bölümlenir.
40. MAL‹ BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle vadesine bir y›ldan fazla süre kalm›fl
bulunan, banka ve di¤er finans kurulufllar›ndan al›nan krediler ile iflletmece borçlanma amac›yla ihraç edilmifl, menkul
de¤erler bu hesap grubunda yer al›r.
400. BANKA KRED‹LER‹
Banka ve di¤er finans kurulufllar›ndan al›nan uzun vadeli
kredilerin yer ald›¤› hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek ana para taksitleri ile vadesi bir y›la düflen tutarlar "303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesab›" n›n alaca¤›na aktar›lmak suretiyle bu hesaba
borç kaydedilir.
401. F‹NANSAL K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDEN
BORÇLAR
Bu hesap, kirac›lar›n finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 y›l› aflan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
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‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal
kiralamaya konu olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin
bugünkü de¤eri ile borç ve bu iki tutar aras›ndaki fark da
"402-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri"
hesab›na borç kaydedilir. Dönemsellik varsay›m›na uygun
olarak dönem sonlar›nda, izleyen dönemi ilgilendiren tutar;
"301-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar" hesab›na
alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
402. ERTELENM‹ﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA
BORÇLANMA MAL‹YETLER‹ (-)
Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden
do¤an ve vadesi bir y›l› aflan borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz ödenmemifl finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamaya konu olan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak tamamlanana ve her dönem sonunda izleyen döneme iliflkin tutar "302-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesab›na borç, bu hesaba alacak
kaydedilir.
403.
404.
405. ÇIKARILMIﬁ TAHV‹LLER
‹flletme taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan tahvillerden vadesi bir

y›l› aflanlar bu hesapta izlenir. ‹flletmece hisse senedi ile de¤ifltirilebilir ve erken paraya çevrilebilir tahviller ç›kar›lm›fl
olmas› durumunda bunlar›n tutar ve nitelikleri dipnotlarda
ayr›ca belirtilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Ç›kar›lm›fl tahviller nominal bedelleri ile bu hesaba alacak
kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek tahvil, anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde
"304. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesab›na" aktar›lmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
406.
407. ÇIKARILMIﬁ D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
‹flletmece ç›kar›lm›fl kat›lma intifa senedi d›fl›ndaki vadeleri
bir y›ldan uzun olan di¤er menkul de¤erler bu hesap kaleminde yer al›r.
Yukar›daki hesaplarda tan›mlanm›fl menkul k›ymetler d›fl›nda kalan ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler bu hesapta izlenir.
‹flletmece ç›kar›lm›fl kat›lma intifa senetleri ve özkaynak niteli¤indeki di¤er menkul k›ymetler bu hesapta yer almaz.
Ortaklar›n "Kat›lma intifa Senedi" ihraç etmeleri halinde,"Kat›lma ‹ntifa Senedi Sermayesi" özkaynaklar grubunda
"Sermaye" hesab›n›n alt›nda; "Geri Sat›n Al›nan Kat›lma ‹ntifa Senetleri" ise dönen varl›klarda menkul k›ymetler hesap
grubu içinde gösterilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Yukar›da tan›mlananlar d›fl›nda ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler nominal bedelle bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço
tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek tahvil anapara
borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde "306. Ç›kar›lm›fl Di-
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¤er Menkul K›ymetler Hesab›"na aktar›lmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
408. MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
Nominal de¤erinin alt›nda ihraç edilen tahvil, senet ve di¤er
menkul k›ymetlerin nominal de¤erleri ile sat›fl fiyat› aras›ndaki fark›n gelecek y›llara ait olan k›sm› bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Nominal de¤erinin alt›nda ihraç edilen tahvil, senet ve di¤er
menkul k›ymetlerin nominal de¤eri ile sat›fl fiyat› aras›ndaki
fark bu hesab›n borcuna kaydedilir. Bu sat›fl farklar›nda gelecek dönemde itfa edilecek k›sm› bilanço tarihinde "308.
Menkul K›ymetler ‹hraç Fark› Hesab›"na aktar›larak bu hesaba alacak kaydedilir.
409. D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR
Yukar›daki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen de¤erler
bu bafll›k alt›nda toplan›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba, borcun do¤mas› halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
41.
42. T‹CAR‹ BORÇLAR
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir y›ldan fazla süre
bulunan ticari borçlar bu hesap grubunda yer al›r. Ba¤l› ortakl›klara ve ifltiraklere olan ticari borçlar›n tutarlar› bilanço
dipnotlar›nda belirtilir.
420. SATICILAR
‹flletmenin faaliyet konusu i1e ilgili her türlü mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan vadelerine bir y›ldan fazla süre bulunan senetsiz borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Senetsiz ticari borcun do¤mas› ile bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço ç›karma dönemlerinde vadeleri bir y›l›n alt›na
düflenler bu hesaba borç kaydedilerek "320. Sat›c›lar Hesab›"
n›n alaca¤›na aktar›l›r.
421. BORÇ SENETLER‹
‹flletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan vadelerine bir y›ldan fazla süre bulunan senetli borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Borç senetleri tutarlar› bu hesaba alacak bilanço tarihinde vadeleri bir y›l›n alt›na düflen senetli borçlar "321. Borç Senetleri Hesab›"n›n alaca¤›na aktar›larak bu hesaba borç kaydedilir.
422. BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli borçlar›n tasarruf de¤eriyle de¤erlenmesini sa¤lamak üzere, borç senetleri için ayr›lan reeskont tutarlar›n›n izlenmesinde kullan›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan reeskont tutarlar› bu hesaba borç, "64. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlar" grubundaki "642. Faiz
Gelirleri Hesab›"na alacak kaydedilir. ‹zleyen dönemde bu
hesap, "65. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar"
grubunun "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesab›na" aktar›larak kapat›l›r.
423.
424.
425.
426. ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
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"326. Al›nan Depozito ve Teminatlar" hesab›nda al›fl amaçlar› belirtilen depozito ve teminattan vadeleri bir y›ldan fazla olan k›s›mlar› bu hesap kapsam›na girer.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan depozito ve teminatlar bu hesab›n alaca¤›na, geri verilenler veya hesaba say›lanlarla, geri verilmemifl bilanço gününde vadeleri bir y›l›n alt›na düflenler bu hesab›n borcuna
yaz›larak "326. Al›nan Depozito ve Teminatlar Hesab›"na
aktar›larak kapat›l›r.
427.
428.
429. D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR
Yukar›daki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsam›na al›namayan bir y›l› aflan ticari borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesaba borcun do¤mas› halinde alacak, vadesi bir y›l›n alt›na düflenler "329. Di¤er Ticari Borçlar Hesab›"na aktar›larak borç kaydedilir.
430.
43. D‹⁄ER BORÇLAR
Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan
meydana gelmifl vadeleri bir y›ldan fazla süreli bulunan borçlar›n kaydedildi¤i hesaplar› kapsar.
431. ORTAKLARA BORÇLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla ortaklara borçlu bulundu¤u vadeleri bir y›ldan fazla süreli
tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Borcun do¤mas› halinde hesaba alacak, vadesi bir y›l›n alt›na düflmesi halinde 331 No.lu hesaba aktar›larak borç kaydedilir.
432. ‹ﬁT‹RAKLERE BORÇLAR
‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla ifltiraklerine olan vadeleri bir y›ldan fazla süreli borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Borcun do¤mas› halinde hesaba alacak vadesi bir y›l›n alt›na
düflmesi halinde "332. ‹fltiraklere borçlar Hesab›"na aktar›larak borç kaydedilir.
433. BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
‹flletmenin sermaye taahhüdünden borçlar› hariç olmak üzere faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla ba¤l› ortakl›klara olan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Borcun do¤mas› ile hesaba alacak, vadesi bir y›l›n alt›na düflenler "333. Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar Hesab›"na aktar›lmak
suretiyle borç kaydedilir.
434.
435.
436. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ BORÇLAR
Ticari olmay›p yukar›daki hesaplardan hiç birinin kapsam›na
al›namayan çeflitli borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Borcun do¤mas› halinde alacak, bilanço tarihinde vadesi bir
y›l›n alt›na düflenler "339. Di¤er Çeflitli Borçlar Hesab›"na
aktar›larak borç yaz›l›r.
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437. D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, uzun vadeli di¤er borçlar grubunda yer
alan senetli borçlar›n de¤erlemesini sa¤lamak amac› ile borç
senetleri için ayr›lan reeskont tutarlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
"337. Di¤er Borç Senetleri Reeskontu Hesab›"nda aç›klanm›flt›r.
438. KAMUYA OLAN ERTELENM‹ﬁ VEYA
TAKS‹TLEND‹R‹LM‹ﬁ BORÇLAR
Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmifl veya taksite ba¤lanm›fl olup bir y›ldan daha
uzun bir sürede ödenecek olan k›sm›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bir y›ldan uzun vadeli kamuya olan ertelenmifl veya taksitlendirilmifl borçlar ile "368. Vadesi Geçmifl Ertelenmifl veya
Taksitlendirilmifl Vergi ve Di¤er Yükümlülükler Hesab›"ndan vadeleri bir y›l› aflan borçlar hesaba alacak; vadesi
bir y›l›n alt›na düflenler k›sa vadeli yabanc› kaynaklarda yer
alan ilgili hesaplara aktar›lmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
439.
44. ALINAN AVANSLAR
Sat›fl sözleflmeleri ve di¤er nedenlerle al›nan ve vadeleri bir
y›l› aflan avanslar bu bölüm kapsam›na girer.
440. ALINAN S‹PAR‹ﬁ AVANSLARI
‹flletmenin sat›fl sözleflmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce tahsil etti¤i bir y›l› aflan avanslar›n izlendi¤i
hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi :
Al›c›lardan al›nan avanslar bu hesaba alacak, vadesi bir y›l›n
alt›na düflenler "340. Al›nan Siparifl Avanslar› Hesab›"na aktar›lmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449. ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
Yukar›da aç›klanan avanslar d›fl›nda, iflletmenin ald›¤› her
türlü uzun vadeli avanslar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Al›nan avanslar bu hesab›n alaca¤›na, vadesi bir y›l›n alt›na
düflenler "349. Al›nan Di¤er Avanslar Hesab›"na aktar›lmak
suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
45.
46.
47. BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya ç›kan ancak tutar›n›n
ne olaca¤› kesin olarak bilinemeyen veya tutar› bilinmekle
birlikte ne zaman tahakkuk edece¤i bilinmeyen uzun vadeli
borçlar veya giderler için ayr›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesap
grubudur.
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Bu grupta yer alan karfl›l›k hesaplar› aktifi düzenleyici nitelikte de¤ildir.
470.
471.
472. KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I
Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr›lacak k›dem tazminat›
karfl›l›klar› bu hesap kaleminde gösterilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan k›dem tazminat› karfl›l›k tutarlar› ilgili gider hesaplar›na borç bu hesaba alacak kaydedilir. ‹zleyen dönemde
ödenmesi beklenen k›dem tazminat› karfl›l›k tutarlar› bu hesab›n borcuna, "37. Borç ve Gider Karfl›l›klar›" grubundaki
"372. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› Hesab›"na alacak kaydedilir.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479. D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARﬁILIKLARI
Uzun vadeli di¤er borç ve gider karfl›l›klar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu grubun yukar›da belirlenen hesaplar içinde yer almayan
ve önemlilik kavram›na göre de ayr› ayr› hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karfl›l›klar› do¤du¤unda

bu hesaba alacak, ilgili gider gruplar›na borç kaydedilir. ‹zleyen dönemde ödenmesi beklenen borç ve gider karfl›l›k tutarlar› bu hesab›n borcuna, "379. Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar› Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir.
48. GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER
TAHAKKUKLARI
Bilançonun ç›kar›ld›¤› dönemi izleyen y›ldan daha sonraki
bilanço dönemlerine ait peflin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerden oluflur.
480. GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
Gelecek bilanço dönemlerine ait peflin tahsil olunan gelirlerin bir y›ldan uzun süreye ait k›s›mlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Peflin tahsil olunan gelirler bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
K›sa vadeli nitelik kazanan gelirler bu hesab›n borcu mukabili "380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab›"na aktar›l›r.
481. G‹DER TAHAKKUKLARI
Gelecek y›llarda ödenmesi yap›lacak ve kesinlikle belgeye
dayal› gider tahakkuklar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yap›lan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplar› mukabili
bu hesaba alacak, vadesi bir y›l›n alt›na düflenler "381. Gider
Tahakkuklar› Hesab›"na aktar›larak bu hesaba borç kaydedilir.
49. D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan di¤er
uzun vadeli yabanc› kaynaklar bu grupta yer al›r.
490.

176

177

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

491.
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA
TERK‹N ED‹LECEK KDV
Bu hesap, teflvikli yat›r›m mallar›n›n ithalinde ödenmesi gerekti¤i halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olaca¤› tarihe kadar ertelenen katma de¤er vergisi ile imalatç›
teflebbüsler taraf›ndan imal ettikleri mallardan ihraç edilmek
kayd› ile ihracatç›lara yap›lan teslimler nedeniyle hesaplanan
ve düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gere¤i ihracatç›lardan tahsil edilmeyen ve tamam›n›n indirim konusu yap›lmamas› nedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan katma de¤er vergisinin kaydedildi¤i
ve izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesap bilanço döneminde "392. Di¤er Katma De¤er Vergisi Hesab›"yla iliflkilendirilmek suretiyle kullan›l›r ve bu hesap gibi ifllem görür.
493. TES‹SE KATILMA PAYLARI
‹flletmeye ait tesislerden yararlanmak amac›yla üçüncü kiflilerin, tesis bedellerine kat›lma paylar›n›n kay›t ve izlendi¤i
hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Kat›lma paylar›n›n tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü
süresine göre belirlenecek itfa tutarlar› "649. Faaliyetle ‹lgili
Di¤er Gelir ve Kârlar Hesab›"na al›narak bu hesaba borç
kaydedilir.
494.
495.

496.
497.
498.
499. D‹⁄ER ÇEﬁ‹TL‹ UZUN VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR
Bu hesap grubu içerisinde say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er
çeflitli yabanc› kaynaklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir y›l›n alt›na düflenler, "399. Di¤er Çeflitli Yabanc› Kaynaklar Hesab›"na aktar›larak borç kaydedilir.
5. ÖZKAYNAKLAR
‹flletme sahip veya ortaklar›n›n bilanço tarihinde iflletmeye
yapm›fl olduklar› sermaye yat›r›mlar›n›n tutar›n› gösteren
ödenmifl sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri,
Geçmifl Y›llar Kârlar› ve Geçmifl Y›llar Zararlar› ve Dönemin Net Kâr veya Zarar›n› kapsar.
50. ÖDENM‹ﬁ SERMAYE
500. SERMAYE
‹flletmeye tahsis edilen veya iflletmelerin ana sözleflmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmifl bulunan sermaye tutar› bu hesapta yer al›r. Kay›tl› sermaye sistemine al›nan
ortakl›klarda ç›kar›lm›fl sermaye gösterilir. Kay›tl› sermaye
tavan› ayr›ca dipnotlarda belirtilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Taahhüt edilen sermaye tutar› bu hesaba alacak, ödenmemifl
sermaye hesab›na borç kaydedilir.
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501. ÖDENMEM‹ﬁ SERMAYE (-)
‹flletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemifl k›sm›d›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Taahhüt edilen sermaye tutar› "500. Sermaye Hesab›" alaca¤› ile bu hesaba borç, ödenen tutarlar alacak kaydedilir.
502. SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI
Bu hesap ödenmifl sermaye tutar›n›n düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumlu farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Ödenmifl sermaye tutar›n›n enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmas› sonucunda ödenmifl sermaye (tutar›nda meydana gelen art›fllar bu hesab›n alaca¤›na, "698- Enflasyon Düzeltme
Hesab›" n›n borcuna kaydedilir, izleyen dönemde enflasyon
oran›n›n düflmesi sonucu tafl›ma iflleminden ortaya ç›kan azal›fllar bu hesab›n borcuna "698-Enflasyon Düzeltme Hesab›"
n›n alaca¤›na kaydedilir.
Bu farklar›n sermayeye eklenmesi durumunda "500- Sermaye Hesab›" n›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesap borçland›r›l›r.
503. SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ
FARKLARI (-)
Bu hesap ödenmifl sermaye tutar›n›n düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumsuz farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Ödenmifl sermaye tutar›n›n ilk kez enflasyon düzeltilmesine
tabi tutulmas› sonucu ödenmifl sermaye tutar›nda azal›fl meydana gelmesi durumunda bu hesab›n borcuna, "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n alaca¤›na kaydedilir, izleyen dö-

nemlerde düzeltme sonucunda ortaya ç›kan olumlu farklar
önce bu hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalan› "502Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar" hesab›na alacak yaz›l›r.
52. SERMAYE YEDEKLER‹
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortakl›k paylar› ve
yeniden de¤erleme de¤er art›fllar› gibi sermaye hareketleri
dolay›s›yla ortaya ç›kan ve iflletmede b›rak›lan tutarlar›n izlendi¤i hesap grubudur.
520. H‹SSE SENED‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
Yeni ç›kar›lan hisse senetlerinin primli sat›fl›ndan kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Hisse senedinin nominal fiyat› ile sat›fl fiyat› aras›ndaki fark
bu hesab›n alaca¤›na sat›fl biçimine ba¤l› olarak ilgili hesab›n
borcuna kaydedilir.
Bu tutarlar›n sermayeye ilavesi veya baflka bir amaçla kullan›lmas› durumunda hesaba borç kaydedilir.
521. H‹SSE SENED‹ ‹PTAL KARLARI
‹ptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yap›lan
ödemelerin, bunlar›n yerine ç›kar›lan hisse senetlerinden elde edilen has›lat noksan› kapat›ld›ktan sonra artan k›sm›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Elde edilen hisse senedi iptal karlar› bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarlar›n sermayeye ilavesi veya baflka amaçlarla
kullan›lmas› durumunda ilgili hesaplara borç kaydedilir.
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522. M.D.V. YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIﬁLARI
‹flletmenin aktifine kay›tl› maddi duran varl›k kalemlerinin
yeniden de¤erlenmesinden oluflan de¤er art›fllar›n›n izlendi¤i
hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yeniden de¤erleme net de¤er art›fl› ilgili hesaplar karfl›l›¤›nda bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarlar›n sermayeye ilavesi veya baflka bir amaçla kullan›lmas› durumunda bu hesaba borç kaydedilir.
523. ‹ﬁT‹RAKLER YEN‹DEN DE⁄ERLEME
ARTIﬁLARI
‹flletmenin ifltirakleri ile ba¤l› ortakl›klar› bünyesinde yap›lan
yeniden de¤erleme dolay›s›yla oluflan de¤er art›fl›n›n sermayeye eklenmesi sonucunda, bu sermayeden iflletmeye isabet
eden k›sm› gösterir.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› bünyesinde yap›lan
yeniden de¤erleme dolay›s›yla oluflan de¤er art›fllar› sermayeye eklenmesi sonucunda, iflletmeye bedelsiz olarak verilen
hisse senetleri ve paylar› bu hesab›n alaca¤›na, "242. ‹fltirakler" veya "245. Ba¤l›k Ortakl›klar Hesaplar›"n›n borcuna
kaydedilir.
524. MAL‹YET BEDEL‹ ARTIﬁLARI FONU
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun 38’nci maddesi kapsam›nda Duran Varl›klar›n Sat›fl›nda oluflan maliyet bedeli art›fllar›n›n kaydedildi¤i hesapt›r.
525.
526.

527.
528.
529. D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹
Bu hesap grubu içerisinde say›lanlar›n d›fl›nda kalan di¤er
sermaye yedeklerinin izlendi¤i hesapt›r.
53.
54. KAR YEDEKLER‹
Kanun, ana sözleflme hükümleri ya da ortakl›klar›n yetkili
organlar› taraf›ndan al›nan kararlar uyar›nca, da¤›t›lmam›fl
ya da iflletmede al›konulmufl kârlar bu hesap grubunda gösterilir.
540. YASAL YEDEKLER
Kanun hükümleri uyar›nca ayr›lm›fl bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Yedekler faaliyet y›l› kâr›ndan mahsup edilmek suretiyle bu
hesaplara alacak kaydedilir.
541. STATÜ YEDEKLER‹
Ana sözleflme hükümleri çerçevesinde ayr›lan yedekler bu
hesap kalemi içinde yer al›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesap "540. Yasal Yedekler Hesab›" gibi ifllem görür.
542. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
Sermaye flirketlerinde Genel Kurul taraf›ndan ayr›lmas›na
karar verilen ola¤anüstü yedek akçeler ile da¤›t›m d›fl› kalan
kârlar bu hesapta yer al›r.
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‹ﬂleyiﬂi :
Bu hesap "540. Yasal Yedekler Hesab›" gibi ifllem görür.
543.
544.
545.
546.
547.
548. D‹⁄ER KAR YEDEKLER‹
Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan kârdan
ayr›lan di¤er yedekler bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Kardan ayr›lan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç
kaydedilir.
549. ÖZEL FONLAR
‹flletmede b›rak›lmas› ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile di¤er maksatlarla ayr›lan fonlar bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Kardan ayr›lan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç
kaydedilir.
55.
56.
57. GEÇM‹ﬁ YILLAR KARLARI
570. GEÇM‹ﬁ YILLAR KARLARI
Geçmifl faaliyet dönemlerinde ortaya ç›kan ve iflletme sahibine veya ortaklar›na da¤›t›lmam›fl bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplar›na al›nmayan tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r.
58. GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI (-)
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580. GEÇM‹ﬁ YILLAR ZARARLARI
Geçmifl faaliyet dönemlerinde ortaya ç›kan dönem net zararlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
59. DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bu grup iflletmenin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesaplar› kapsar.
590. DÖNEM NET KARI
‹flletmenin faaliyet dönemine iliflkin vergi sonras› net kâr tutar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Sonuç hesaplar›nda yer alan "692. Dönem Net Kâr› veya Zarar› Hesab›"ndan aktar›lan tutarlar bu hesaba alacak, ayn› hesaba borç kaydedilir.
591. DÖNEM NET ZARARI (-)
‹flletmenin faaliyet dönemine iliflkin net zarar tutar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Sonuç hesaplar›nda yer alan "692. Dönem Net Kâr› veya Zarar› Hesab›"ndan aktar›lan tutarlar bu hesaba borç, ayn› hesaba alacak kaydedilir.
6. GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
‹flletmenin faaliyet dönemine iliflkin brüt sat›fllar›, sat›fl-indirimleri sat›fllar›n maliyeti, faaliyet giderleri, di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar, di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, ola¤and›fl› gelir ve kârlar ve ola¤and›fl› gider ve zararlardan oluflur.
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60. BRÜT SATIﬁLAR
‹flletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde sat›lan mal yada
hizmetler karfl›l›¤›nda al›nan yada tahakkuk ettirilen toplam
de¤erleri kapsar. Sat›lan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, sat›fl tarihindeki vade farklar›, ihracatla ilgili dönem
içinde ortaya ç›kan kur farklar›, vergi iadeleri brüt sat›fllar
içinde gösterilir. Brüt Sat›fllara Katma De¤er Vergisi dahil
edilmez.
Brüt Sat›fllar; yurtiçi sat›fllar, yurtd›fl› sat›fllar ve di¤er gelirler fleklinde bölümlenir.
Holding ana flirketinin, kendine ba¤l› yurtiçi ve yurtd›fl› ortakl›klar›ndan elde etti¤i gelirler ana flirketin esas faaliyet gelirini oluflturdu¤undan bu bölümdeki hesaplarda izlenir.
600. YURT‹Ç‹ SATIﬁLAR
Yurt içindeki gerçek ve tüzel kiflilere sat›lan mal ve hizmetler karfl›l›¤›nda al›nan ya da tahakkuk ettirilen toplam de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r. Gereksinime göre bölümlenebilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›fl gerçekleflti¤inde has›lat tutar› bu hesaba alacak kaydedilir.
601. YURTDIﬁI SATIﬁLAR
Yurt d›fl›nda sat›lan mal ve hizmetler karfl›l›¤›nda al›nan yada al›nacak olan toplam de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Yurtiçi sat›fllarda oldu¤u gibidir.
602. D‹⁄ER GEL‹RLER
‹flletmenin korunmas›, ihracat› teflvik ya da hükümet politikas›na uyma zorunlulu¤u karfl›s›nda oluflan iflletmenin faali-

yet has›lat›ndaki düflüklü¤ü veya faaliyet zarar›n› gidermek
için, sermaye katk›s› niteli¤inde olmayan, mali yard›mlar
(sübvansiyonlar), devletin baz› mallar› vergi, resim, harç ve
benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yapt›¤› yard›mlar (vergi iadeleri) ve sat›fl tarihindeki vade farklar›, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. has›lat kalemleri bu hesapta izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönem içindeki faaliyetlerden do¤an sübvansiyon, vergi iadesi, vade farklar›, (vb.) tutarlar› saptanarak ilgili hesaba
borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.
61. SATIﬁ ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
Net sat›fl has›lat›na ulaflabilmek için brüt sat›fllardan indirilmesi gereken de¤erleri kapsar.
Sat›fltan iadeler, sat›fl iskontolar› ve di¤er indirimler fleklinde
bölümlenir.
610. SATIﬁTAN ‹ADELER (-)
Sat›lan mallar›n iade edilen bölümünün fatura tutarlar›n›
kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Daha önce yap›lan sat›fllar ile ilgili olarak ilgili hesaplara
borç, Brüt Sat›fllardan ilgili hesaplara alacak kaydedilmifl bulunan mal›n fatura tutar›, mal›n k›smen yada tamamen iade
edilmesi durumuna göre, "610. Sat›fltan ‹adeler Hesab›"n›n
borcuna, buna karfl›l›k ilgili hesaba alacak kaydedilir.
611. SATIﬁ ‹SKONTOLARI (-)
Sat›flla ilgili faturan›n düzenlenip sat›fl›n gerçekleflmesinden
sonra yap›lan her türlü kasa ve miktar iskontolar› bu hesapta
yer al›r.
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Kasa iskontosu, kredili sat›fllarda al›c›n›n mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolay›s›yla, bu peflin ödeme karfl›l›¤›nda al›c›ya belirli oranlarda indirim yap›lmas›d›r.
Miktar iskontosu ise al›c›n›n belli tutarlar üzerinde al›fllarda
bulunarak sat›c›n›n mal sürümüne katk›da bulunmas›ndan
dolay› kendisine belli oran ya da tutarlarda yap›lan indirimdir.
‹ﬂleyiﬂi :
Uygulanan iskonto ilgili "Alacaklar" hesab›na alacak kaydedilirken, "611. Sat›fl ‹skontolar› Hesab›"na borç kaydedilir.
612. D‹⁄ER ‹ND‹R‹MLER (-)
Sat›c› taraf›ndan, al›c› hesab›na, mal›n sevki s›ras›nda ödenen giderleri ifade eden ve sat›lan mallara ait olan sevk giderleri, sat›lan mallar›n hatal› ve noksan olmas› ya da tafl›ma
s›ras›nda hasara u¤ram›fl olmas› nedeniyle yap›lmas› zorunlu
indirimler ile sat›fl vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›lan mal ya da hizmet bedelinden yap›lan indirim, has›latla iliflkilendirilmeden "612. Di¤er ‹ndirimler Hesab›"na borç,
ilgili hesaplara ise alacak kaydedilir.
62. SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (-)
‹flletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile sat›lan mamul,
yar› mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve sat›lan hizmetlerin maliyetini kapsar.
Baflka bir deyiflle dönem içinde al›c›lara sat›lan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalat›) ya da sat›n al›nmas› için yap›lan tüm giderleri içerir.

620. SATILAN MAMULLER MAL‹YET (-)
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›lan mamullerin maliyet tutar› 152 nolu hesaba (Mamuller Hs.) alacak, bu hesaba ise borç kaydedilir.
621. SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ (-)
Herhangi bir de¤iflikli¤e tabi olmadan sat›lmak amac›yla al›nan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini
kapsar.
‹ﬂleyiﬂi :
Sat›lan ticari mallar›n maliyet tutar› "153. Ticari Mallar Hesab›"na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
622. SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (-)
Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yap›lan giderlerin kaydedildi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, efl zamanl› kay›t sistemine tabi olan ve 7/A seçene¤ini uygulayan hizmet iflletmeleri "741. Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile, 7/B seçene¤ini uygulayan küçük iflletmelerde "799. Üretim Maliyeti Hesab›" alaca¤› ile, bu hesaba borç
kaydedilir.
623. D‹⁄ER SATIﬁLARIN MAL‹YET‹ (-)
‹flletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili di¤er sat›fl gelirlerinin elde edilmesi için yap›lan giderlerin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Hesaplanan sat›fllar›n maliyeti bu hesab›n borcuna kaydedilir.
63. FAAL‹YET G‹DERLER‹
‹flletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyet-
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lerine yüklenmeyen araflt›rma ve gelifltirme giderleri; pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluflan hesap grubudur. 7.inci grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yans›tma hesaplar› alaca¤› ile dönem
sonlar›nda bu grupta yer alan hesaplara devredilir.
630. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹ (-)
Üretim maliyetinin düflürülmesi, sat›fllar›n art›r›lmas› ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin iflletmede uygulanmas›
amac›yla yap›lan giderlerden aktiflefltirilmeyen araflt›rma ve
gelifltirme giderleri ile aktiflefltirilmifl olanlardan bu döneme
isabet eden itfa paylar› bu hesapta yer al›r. Bu fonksiyonla ilgili olan ve 7. grupta izlenen giderler 7/A seçene¤inde "751Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Yans›tma Hesab›", 7/B seçene¤inde "798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile
hu hesab›n borcuna devredilir.
631. PAZARLAMA, SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ (-)
Mal ve hizmetlerin pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m faaliyetleri ile
ilgili olarak yap›lan endirekt malzeme, endirekt iflçilik, personel giderleri, d›flardan sa¤lanan fayda ve hizmetler, çeflitli
giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme
paylar›ndan oluflur. Pazarlama fonksiyonu ile ilgili giderler 7
inci grupta izlenir ve dönem sonlar›nda "761- Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile, 7/B
seçene¤inde ise "798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile bu fonksiyona ait giderler bu hesaba devredilir.
632. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
‹flletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yap›lan
ve üretimle ya da sat›lan mal maliyeti ile do¤rudan iliflkisi
kurulamayan endirekt malzeme, endirekt iflçilik, personel giderleri, d›flardan sa¤lanan fayda ve hizmetler, çeflitli giderler,

vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluflur. Genel yönetim fonksiyonu ile ilgili giderler 7 inci grupta izlenir
ve dönem sonlar›nda 7/A seçene¤inde, "771- Genel Yönetim
Giderleri Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile, 7/B seçene¤inde ise
"798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesab›" alaca¤› ile bu hesaba devredilir.
64. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE
KARLAR
‹flletmenin esas faaliyeti d›fl›nda ifltiraklerden ve ba¤l› ortakl›klardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve di¤er temettü
gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârlar›, kira gelirleri,
menkul k›ymet sat›fl kârlar› gibi di¤er faaliyetlerden elde edilen ola¤an gelir ve kârlardan oluflur.
640. ‹ﬁT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
‹flletmelerin sermayelerine kat›ld›klar› ifltiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Hisse senedi ve
tahvil gibi menkul k›ymet sat›fl›ndan do¤an kârlar ya da zararlar bu hesaba al›nmaz.
641. BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ
GEL‹RLER‹
‹flletmenin ba¤l› ortakl›klar›ndan elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r.
642. FA‹Z GEL‹RLER‹
Her türlü k›sa ve uzun vadeli mali yat›r›mlardan sa¤lanan faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r.
643. KOM‹SYON GEL‹RLER‹
Tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.
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644. KONUSU KALMAYAN KARﬁILIKLAR
Aktifle ilgili olarak ayr›lan karfl›l›klardan iptal edilen tutarlar
bu hesapta izlenir.
645. MENKUL KIYMET SATIﬁ KARLARI
Menkul k›ymet sat›fl kârlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Menkul k›ymetler sat›ld›¤›nda, sat›fl de¤eri ile maliyet de¤eri aras›ndaki olumlu fark bu hesaba alacak yaz›l›r."
646. KAMB‹YO KARLARI
Kambiyo kârlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. (‹hracatla ilgili dönem
içinde ortaya ç›kan kur farklar› bu hesaba de¤il, "601- YURT
DIfiI SATIfiLAR" hesab›na aktar›l›r.)
‹ﬂleyiﬂi :
Kambiyo ifllemlerinden do¤an kârlar bu hesaba alacak yaz›l›r.
647- REESKONT FA‹Z GEL‹RLER‹
Reeskont faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin senetli borçlar›n›n dönem sonu itibariyle yap›lan
reeskont ifllem faiz geliri ile; alacak senetleri reeskontunun,
izleyen dönem bafl›nda iptalinden ortaya ç›kan faiz gelirleri
bu hesaba alacak yaz›l›r.
648. ENFLASYON DÜZELTMES‹ KARLARI
Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan net olumlu farklar›n "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat iflinde "358- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" aktar›larak izlendi¤i
hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi
"698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat iflinde geçici kabulde "358- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltine Hesab›ndan" bu hesaba aktar›lan tutarlar
söz konusu hesaplar›n borcuna karfl›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r.
649. D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
Yukar›daki hesaplar kapsam›na girmeyen di¤er ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan gelir ve kârlar›n izlendi¤i hesapt›r.
65. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER
VE ZARARLAR (-)
‹flletmenin esas faaliyetleri d›fl›nda kalan ola¤an faaliyetlerle
ilgili gider ve zararlar› içerir.
650.
651.
652.
653. KOM‹SYON G‹DERLER‹ (-)
‹flletmenin di¤er ola¤an faaliyetleriyle ilgili olarak acenta,
temsilci ve benzeri iflletmelere ödedi¤i komisyon giderlerinin izlendi¤i hesapt›r.
654. KARﬁILIK G‹DERLER‹ (-)
Aktifle ilgili olarak ayr›lan karfl›l›k giderlerinin izlendi¤i hesapt›r.
655. MENKUL KIYMET SATIﬁ ZARARLARI (-)
Menkul k›ymet sat›fl zararlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Menkul k›ymetler sat›ld›¤›nda, sat›fl de¤eri ile maliyet de¤eri aras›ndaki olumsuz fark bu hesaba borç yaz›l›r.
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656. KAMB‹YO ZARARLARI (-)
Kambiyo zararlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. (Borçlanma ile ilgili kur farklar› bu hesaba al›nmaz, finansman gideri olarak
muhasebelefltirilir.)
‹ﬂleyiﬂi :
Kambiyo ifllemlerinden do¤an zararlar bu hesaba borç yaz›l›r.
Yukar›da aç›klanan yeni hesaplar mali tablolarda, ilgili hesap
grubu ve kalemlerinde Tek Düzen Muhasebe ‹lkelerine göre
aynen yer alacakt›r.
657. REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
‹flletmenin senetli alacaklar›n›n dönem sonu itibariyle yap›lan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem bafl›nda iptalinden ortaya ç›kan faiz giderlerinin
izlendi¤i hesapt›r.
658. ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)
Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan net olumsuz farklar›n "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat iflinde "178- Y›llara Yayg›n
inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" aktar›larak izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
"698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat iflinde geçici kabulde "178- Y›llara Yayg›n inflaat-Enflasyon Düzeltine Hesab›ndan" bu hesaba aktar›lan tutarlar
söz konusu hesaplar›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesaba borç yaz›l›r.
659. D‹⁄ER OLAGAN G‹DER VE ZARARLAR (-)
Yukar›daki hesaplar kapsam›na girmeyen di¤er ola¤an faaliyetlerle ilgili gider ve zararlar›n izlendi¤i hesapt›r.

66. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
‹flletmenin borçland›¤› tutarlarla ilgili olarak katlan›lan ve
varl›klar›n maliyetine eklenmemifl bulunan faiz, kur farklar›,
kredi komisyonlar› ve benzeri di¤er giderleri kapsar.
660. KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
Bir y›la kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varl›klar›n maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri
di¤er giderlerin izlendi¤i hesapt›r.
7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçene¤inde "781Finansman Giderleri Yans›tma Hesab›" 7/B seçene¤inde ise
"798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesab›"n›n alaca¤› ile bu hesab›n borcuna aktar›l›r.
661. UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
Bir y›l› aflan vadeli borçlanmalarla ilgili faiz ve benzeri giderlerin izlendi¤i hesapt›r.
67. OLA⁄ANDIﬁI GEL‹R VE KARLAR
‹flletmenin ola¤an faaliyetlerinden ba¤›ms›z olan ve bu nedenle ar›zi nitelik tafl›yan duran varl›klar›n sat›fllar›ndan elde
edilen kârlar ile ola¤an d›fl› olay ve geliflmeler nedeniyle ortaya ç›kan gelir ve kârlar›n yer ald›¤› hesap grubudur.
670.
671. ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KARLARI
Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin
mali tablolar›na hata ya da unutulma nedenleriyle yans›t›lamayan tutarlar›n gösterildi¤i hesap kalemidir.
672.
673.
674.
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675.
676.
677.
678.
679. D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI GEL‹R VE KARLAR
Yukar›daki hesap kalemleri d›fl›nda kalan ve ar›zi bir karakter tafl›yan duran varl›k sat›fllar›ndan do¤an kârlar gibi gelir
ve kârlar›n yer ald›¤› hesap kalemidir.
68. OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR
‹flletmenin ola¤an faaliyetlerinden ba¤›ms›z olan ve bu nedenle s›k s›k ve düzenli olarak ortaya ç›kmas› beklenmeyen
ifllem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararlar›n yer ald›¤› hesap grubudur.
680. ÇALIﬁMAYAN KISIM G‹DER VE ZARARLARI (-)
Üretimle ilgili giderlerden çal›fl›lmayan döneme ve çal›flmayan k›s›mlara ait giderleri içerir.
681. ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI (-)
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin
mali tablolar›na hata yada unutulma nedeni ile yans›t›lmayan
veya sonradan ortaya ç›kan tutarlar›n gösterildi¤i hesapt›r.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.

689. D‹⁄ER OLA⁄ANDIﬁI G‹DER VE ZARARLAR
Yukar›da tan›mlanan hesaplar kapsam› d›fl›nda kalan di¤er
ola¤an d›fl› gider ve zararlardan oluflur.
69. DÖNEM NET KARI VE ZARARI
690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI
Dönem sonlar›nda, sonuç hesaplar›nda yer alan gelir ve gider
hesaplar›n›n aktar›ld›¤› hesapt›r. Gelir hesaplar› bu hesab›n
alaca¤›na, gider hesaplar› borcuna kaydedilir. Hesab›n kalan› vergiden önceki dönem kâr› veya zarar›n› gösterir.
691. DÖNEM KARI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARﬁILIKLARI (-)
Dönem kâr› üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesab›n borcuna,
"370- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar› Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir. Bu hesap "590- Dönem Kâr› veya Zarar› Hesab›" ile birlikte kapat›larak "692Dönem Net Kâr› veya Zarar› Hesab›"na devredilir.
692. DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
"690- Dönem Kâr veya Zarar› Hesab›" ile "691- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar› Hesaplar›"n›n karfl›l›kl› olarak kapat›lmas› sonucu bulunan fark hu
hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Kâr› Hesab›n alaca¤›na, Net Dönem zarar› ise borcuna kaydedilir. Bu
hesap, dönem sonlar›nda "590- Dönem Net Kâr› Hesab›"na
devredilerek kapat›l›r.
697. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
Bu hesap y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerine ait maliyet
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ve hakedifllere iliflkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan
farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerine ail maliyetlere iliflkin
enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan art›fllar 17 nci gruptaki ilgili defter-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon
düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplar›n)
borcuna karfl›l›k bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
Hakedifllere iliflkin düzeltmeler sonucu oluflan art›fllar da 35
inci gruptaki ilgili defler-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda
enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali
hesaplar›n) alaca¤›na karfl›l›k bu hesab›n borcuna kaydedilir.
Bu hesap alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre
"178- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" veya "358- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›"
na devredilerek kapat›l›r.
‹nflaat ve onar›m ifllerinde birden fazla proje olmas› durumunda bu hesapta her bir proje için bir tali hesap aç›larak
farklar projeler itibariyle izlenir.
698. ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap parasal olmayan k›ymetlerin düzeltilmesi sonucu
oluflan farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu
oluflan farklar, ilgili varl›k ve kaynaklara iliflkin defler-i kebir hesaplar›na (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplara) karfl›l›k bu hesaba
kaydedilir. Parasal olmayan varl›k kalemlerinin enflasyona
göre düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan art›fllar bu hesab›n ala-

ca¤›na, parasal olmayan kaynak kalemlerindeki art›fllar ise
borcuna yaz›l›r.
Bu hesap, alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre,
"648- Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" veya "658-Enflasyon
Düzeltmesi Zararlar›" hesab›na devredilerek kapat›l›r.
Bilanço kalemleri yan›nda gelir tablosunu da düzelten iflletmeler parasal olmayan varl›k ve kaynaklar›n, düzeltme farklar›na ilave olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya ç›kan farktan da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplar›n›n düzeltilmesinden ortaya ç›kan farklar ilgili gelir
hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplar›n) alaca¤›na karfl›l›k bu
hesaba borç yaz›l›r. Gider hesaplar›n›n düzeltilmesinden ortaya ç›kan farklar da ilgili gider hesaplar›n›n (bu hesaplarda
enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali
hesaplar›n) borcuna karfl›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r. Hesab›n alacak kalan› "648-Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" hesab›na, borç kalan› ise "658- Enflasyon Düzeltmesi Zararlar›"
hesab›na devredilerek kapat›l›r.
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7 MAL‹YET HESAPLARI
Maliyet hesaplar›, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteli¤e getirilmesi için yap›lan giderlerin topland›¤› ve maliyet unsurlar›na dönüfltürülerek izlendi¤i hesaplard›r.
Bu bölümde yer alan gider hesaplar› uygulamada esneklik
sa¤lamak üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmufltur. 7/A seçene¤inde giderler defter-i kebirde fonksiyon
esas›na göre, 7/B seçene¤inde ise çeflit esas›na göre belirlenmifltir. Bu suretle, iflletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve
defter-i kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yap›lar›na,
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büyüklüklerine ve ihtiyaçlar›na göre düzenleyebilmeleri için
kolayl›k sa¤lanm›fl, farkl› maliyet hesaplama yöntemlerine
uyulabilmesi aç›s›ndan da genifl bir esneklik tan›nm›flt›r.
7/A SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI
Bilanço esas›na göre defter tutan ve bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liray› ve net sat›fllar toplam› 50 milyar liray›
aflmayan iflletmeler, Muhasebe Usul ve Esaslar›n›n "Mali
Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›"na iliflkin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la ilgili k›sm›na uymakla yükümlüdürler.
Efl zamanl› kay›t yönteminin kullan›lmas› önerilen bu uygulamada, giderler yap›ld›klar› anda ilgili defter-i kebir hesaplar›na "Fonksiyon Esas›na" göre kaydedilirken, söz konusu
giderler ayn› zamanda yard›mc› defterlerde hem çeflit esas›na hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir. Gider çeflitlerinin izlenece¤i yard›mc› defter kay›tlar›n›n, giderlerin ait olduklar› gider yerlerini de gösterecek flekilde tutulmas› durumunda, yöntem amac›na uygun biçimde yürütülmüfl olacakt›r. Bu kay›t yönteminde; giderler efl zamanl› olarak ayn› anda hem fonksiyonlar›na, hem çeflitlerine hem de ilgili gider
yerlerine göre izlendi¤inden; muhasebe kay›tlar›n›n azalt›lmas›na ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin
belli bir düzen içinde oluflturulmas›na olanak sa¤lamaktad›r.
Bu uygulamada, maliyet hesap gruplar› afla¤›daki gibi bölümlenmifltir.
70 MAL‹YET‹ MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESAPLARI
(Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ba¤›ms›z çal›flmas› durumunda bu grup çal›flt›r›l›r.)
71 Direkt ‹lkmadde Ve Malzeme Giderleri

72 Direkt ‹flçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araflt›rma Gelifltirme Giderleri
76 Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
79
Bu uygulamada yard›mc› defterlerde izlenecek Gider Çeflitleri 0-9 say›l› hesaplarda, Gider Yerleri ise 10-99 say›l› hesaplarda gösterildi¤i gibidir.
Bu bölümde yer alan Maliyet Hesap Gruplar›n›n her biri defter-i kebir hesab› düzeyinde gider hesaplar›, yans›tma hesaplar› ve fark hesaplar› olarak bölümlenir.
G‹DER HESAPLARI :
Bu hesaplar; dönem içinde yap›lan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendi¤i ve borçlar›na kaydedildi¤i hesaplard›r. Gider hesaplar›na yap›lacak kay›tlara iliflkin olarak düzenlenecek muhasebe fifllerinde gider yerleri ve gider çeflitleri hesaplar›na ait numaralar birlikte yaz›l›r.
G‹DER YANSITMA HESAPLARI :
Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uyguland›¤› durumlarda gider hesaplar›nda toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin kullan›lmas› durumunda ise,
bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yans›t›lmas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›l›r.
FARK HESAPLARI :
Bu hesaplar, önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uygu-
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lanmas› halinde fiili giderler ile önceden saptanm›fl giderler
aras›ndaki farklar›n kaydedildi¤i hesaplard›r. Fark hesaplar›
borç ve alacak kal›nt›s› verebilir.
70 MAL‹YET‹ MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESAPLARI
Bu grupda yer alan hesaplar genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayr› olarak yürütülmesinin istenmesi
durumunda, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi aras›nda
ba¤lant›lar›n kurulmas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›l›r.
700. MAL‹YET‹ MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESABI
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi aras›nda ba¤lant›y›
sa¤layan ve genel muhasebe taraf›ndan tutulan hesapt›r.
Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayr› izlendi¤i
durumlarda maliyetlerle ilgili giderler genel muhasebe taraf›ndan bu hesaba borç kaydedilir.
‹ﬂleyiﬂi :
Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk ettikçe hu hesaba borç,
ilgili aktif ve pasif hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi taraf›ndan genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesab›n alaca¤›na, ilgili hesaplar›n borcuna kaydedilir.
701. MAL‹YET MUHASEBES‹ YANSITMA HESABI:
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi aras›nda ba¤lant›y›
sa¤layan ve maliyet muhasebesi taraf›ndan tutulan ve "700Maliyet Muhasebesi Ba¤lant› Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili hesaplara aktar›lmas›n› sa¤layan hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Genel muhasebede "700- Maliyet Muhasebesi Ba¤lant› Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderler genel muhasebeden ge-

len belgeler do¤rultusunda maliyet muhasebesinde bu hesab›n alaca¤›na, fonksiyonel gider hesaplar›n›n borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktar›lan
tutarlar ise bu hesab›n borcuna, ilgili fonksiyonel gider yans›tma hesaplar›n›n alaca¤›na kaydedilir.
71 D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamülün bünyesine ana
madde olarak kat›lan ve hangi mamülden ne kadar tüketildi¤i, ekonomik bak›mdan ayr› olarak izlenebilen ilkmadde ve
malzemelerle ilgili gider, yans›tma ve fark hesaplar›n› kapsar.
710. D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME G‹DERLER‹:
Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamülün
bünyesine giren, mamülün temel ö¤esini oluflturan ve mamülün bünyesine do¤rudan yüklenebilen maddelerin kullan›m›
fiili tutarlarla bu hesapta izlenir. Üretimde kullan›lmayan ve
sat›lan ilkmadde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez.
‹ﬂleyiﬂi :
Dönem içinde üretimde kullan›lmak üzere ana ve yard›mc›
üretim yerlerinde ambardan çekilen direkt maddeler bu hesab›n borcuna, "150- ‹lkmadde ve Malzeme Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir. Efl zamanl› kay›t sistemi uygulayan iflletmelerde giderlerin tahakkuk kayd›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak
üzere düzenlenen fiflde, gider çeflidi ile gider yeri kodunun
yaz›lmas› esast›r.
Hesapla ilgili yap›lan düzeltmeler hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda hu hesap, "711- Direkt ‹lkmadde ve
Malzeme Yans›tma Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
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711. D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME
YANSITMA HESABI:
Fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda "710- Direkt ‹lkmadde ve Malzeme Giderleri Hesab›"n›n borcuna gider çeflidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanm›fl
maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden hesaplanm›fl giderler, maliyet unsuru olarak bu hesab›n alaca¤›
karfl›l›¤›nda "151- Yar› Mamüller-Üretim Hesab›"na borç
kaydedilir. Dönem sonlar›nda "710- Direkt ‹lkmadde ve
Malzeme Giderleri Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
712. D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME
F‹YAT FARKI:
Önceden saptanm›fl maliyet hesaplama yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda fiili direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile önceden saptanm›fl ve maliyetlere yüklenmifl, direkt ilkmadde ve malzeme giderleri aras›ndaki olumlu veya olumsuz fiyat farklar›n›n izlendi¤i hesapt›r. Olumsuz fiyat farklar› bu hesab›n borcuna, olumlu fiyat farklar› ise alaca¤›na
kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap ilgili stok ve sat›fl
maliyet hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
713. D‹REKT ‹LKMADDE VE MALZEME
M‹KTAR FARKI:
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda fiili direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile önceden saptanm›fl direkt ilkmadde ve malzeme giderleri aras›ndaki olumlu veya olumsuz miktar farklar›n›n kaydedildi¤i
hesapt›r. Olumsuz miktar farklar› hesab›n borcuna, olumlu
farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve sat›fl maliyet hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.

72 D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K G‹DERLER‹
Bu grup bir mal veya hizmetin üretim maliyetine do¤rudan
do¤ruya verilebilen iflçilik giderleri ile ilgili gider, yans›tma
ve fark hesaplar›ndan oluflur.
720. D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K G‹DERLER‹ HESABI:
Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir
mamül veya hizmetin üretim maliyetine do¤rudan do¤ruya
yüklenebilen iflçilik giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamül veya mamül grubu için harcand›¤› izlenebilen ve herhangi bir da¤›t›m anahtar›na gerek duymadan, iflçi bafl›na düflen çal›flma süresi ölçülebilen iflçilik giderlerinden oluflur.
721. D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI :
Fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda "720- Direkt ‹flçilik Giderleri Hesab›"n›n borcuna gider çeflidi olarak
kaydedilen giderler ile önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda önceden saptanm›fl direkt iflçilik giderleri, maliyet unsuru olarak bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤›nda "151- Yar› Mamüller Üretim Hesab›"na borç kaydedilir.
Fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› iflletmelerde üretim yap›lmayan iflçilikler ola¤an durumlarda bu hesab›n alaca¤›
karfl›l›¤› "680- Çal›flmayan K›s›m Giderleri Hesab›"n›n borcuna aktar›l›r.
722. D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K ÜCRET FARKLARI:
Önceden saptanm›fl maliyet hesaplama yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, fiili direkt iflçilik giderleri ile önceden
saptanm›fl ve maliyetlere yüklenmifl direkt iflçilik giderleri
aras›ndaki olumlu veya olumsuz ücret farklar›n›n izlendi¤i
hesapt›r.
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Olumsuz ücret farklar› bu hesab›n borcuna, olumlu ücret
farklar› ise alaca¤›na kaydedilir. Bu hesap dönem sonlar›nda
ilgili stok ve sat›fl maliyeti hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
723. D‹REKT ‹ﬁÇ‹L‹K SÜRE (ZAMAN) FARKLARI :
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda fiili giderler ile önceden saptanm›fl giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz süre (zaman) farklar›n›n kaydedildi¤i hesapt›r.
Olumsuz süre farklar› bu hesab›n borcuna olumlu süre farklar› ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap ilgili stok ve sat›fl maliyeti hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
73 GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
Bu grup iflletmenin üretimi ve bu üretime ba¤l› hizmetler için
yap›lan direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iflçilik d›fl›nda kalan giderlerle ilgili gider, yans›tma ve fark hesaplar›ndan oluflur.
730. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ :
‹flletmenin üretimi ve bu üretime ba¤l› hizmetler için yap›lan
direkt iflçilik ve direkt ilkmadde ve malzeme d›fl›nda kalan
giderlerin izlendi¤i hesapt›r.
Bu giderlerin;
— Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteli¤ini
tafl›mas›,
— Çeflit ve de¤er yönü ile do¤rudan do¤ruya de¤il ancak da
¤›t›m yoluyla üretim ve hizmet maliyetlerine yans›t›labi
lir nitelikte olmas›, gerekir.
Tahakkuk eden giderler bu hesab›n borcuna kaydedilir. Dönem sonlar›nda "731- Genel Üretim Giderleri Yans›tma Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.

731. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI :
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden saptanm›fl genel üretim giderleri,
Fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda, "730- Genel üretim Giderleri Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderleri, bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤› "151- Yar› Mamüller Üretim
Hesab›" ile di¤er aktif, gider ve zarar hesaplar›na borç kaydedilir.
732. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ BÜTÇE FARKLARI:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden
saptanm›fl giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz bütçe
farklar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap ilgili stok ve sat›fl
maliyeti hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
733. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ VER‹ML‹L‹K
FARKLARI:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden
saptanm›fl giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz verimlilik farklar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap ilgili stok ve sat›fl
maliyeti hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
734. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ KAPAS‹TE
FARKLARI:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden
saptanm›fl giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
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Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap ilgili stok ve sat›fl
maliyeti hesaplar›na aktar›larak kapat›l›r.
74 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
Bu grup hizmet iflletmeleri ile ilgilidir. Hizmet iflletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullan›lmaz. Bu
hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullan›l›r. Hizmet iflletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullan›lan hesaplar bu grupta yeral›r.
740. H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
Hizmet iflletmelerinde üretilen hizmetler için yap›lan giderlerin fiili tutarlar› bu hesab›n horcuna kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma"
hesab› ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
741. H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA
HESABI:
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden saptanm›fl hizmet maliyetini oluflturan giderler, fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda
"740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesab›"n›n borcuna kaydedilen tutarlar› hu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤› "622- Sat›lan Hizmet
Maliyeti Hesab›"n›n borcuna aktar›l›r. Dönem sonlar›nda bu
hesap "740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
742. H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ FARK
HESAPLARI:
Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarlar› ile önceden saptanm›fl hizmet üretim maliyeti aras›ndaki olumlu veya olumsuz farklar›n izlendi¤i hesapt›r. Olumsuz farklar hesab›n bor-

cuna, olumlu farklar hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Dönem
sonlar›nda hu hesap "622 Sat›lan Hizmet Maliyeti Hesab›na"
aktar›larak kapat›l›r.
75. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹ :
Bu grup araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile ilgili gider,
yans›tma ve fark hesaplar›ndan oluflur.
750. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹:
Üretime devam olunan mamüllerin maliyetlerini düflürmek,
sat›fllar›n› artt›rmak, bulunan yeni üretim çeflitlerinin iflletmede kullan›lmakta olan yöntem ve ifllemlerini gelifltirmek ya
da yeni yöntem ve ifllemler bulmak, üretimde kullan›lan teçhizat›n yenilerinin ve mevcutlar›n›n gelifltirilmesine iliflkin
araflt›rmalar yapmak, sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini gelifltirmek ve di¤er bir deyiflle ticari alana uygulanmas› için yap›lan giderlerin kaydedildi¤i hesapt›r.
Aktiflefltirilmeyen araflt›rma ve gelifltirme giderleri ile aktiflefltirilmifl olanlardan bu döneme isabet eden itfa paylar› bu
hesab›n borcuna kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap,
"751- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Yans›tma Hesab›"
ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
751. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹
YANSITMA HESABI:
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden saptanm›fl araflt›rma ve gelifltirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda "750Araflt›rma Gelifltirme Giderleri Hesab›"n›n borcuna kaydedilen tutarlar bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤›, sonuç hesaplar›nda
"630- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlar›nda "750Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri Hesab›"yla kapat›l›r.
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752. ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DER
FARKLARI :
Araflt›rma ve gelifltirme fiili giderleri ile önceden saptanm›fl
giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz farklar›n izlendi¤i
hesapt›r.
Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap "630- Araflt›rma
ve Gelifltirme Giderleri Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
76 PAZARLAMA SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
Bu grup pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m faaliyetleri ile ilgili gider, yans›tma ve fark hesaplar›ndan oluflur.
760. PAZARLAMA SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹:
Mamülün stoklara verildi¤i ve hizmetin tamamland›¤› andan
itibaren bu mal ve hizmetlerin al›c›lara teslimine kadar yap›lan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu
hesap, "761- Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Yans›tma
Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
761. PAZARLAMA SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
YANSITMA HESABI :
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda önceden saptanm›fl pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda
"760- Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderler bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤› "631Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›"na devredilir.
Dönem sonlar›nda bu hesap, "760- Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.

762. PAZARLAMA SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
FARK HESABI :
Pazarlama giderlerinin fiili tutarlar› ile önceden saptanm›fl
giderler aras›ndaki olumlu ya da olumsuz farklar›n izlendi¤i
hesapt›r.
Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap "631- Pazarlama
Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›"na aktar›larak kapat›l›r.
77 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ :
Bu grup yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yans›tma ve fark
hesaplar›ndan oluflur.
770. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ :
Bir iflletmenin yönetim fonksiyonlar›, iflletme politikas›n›n
tayini, organizasyon ve kadro kuruluflu, büro hizmetleri, kamu iliflkileri, güvenlik, hukuk iflleri, personel iflleri, kredi ve
tahsilat› da kapsayan muhasebe ve mali ifller servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlar›nda bu hesap, " 771- Genel Yönetim Giderleri Yans›tma Hesab›" ile
karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
771. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
YANSITMA HESABI:
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden saptanm›fl genel yönetim giderleri,
Fiili maliyet yönteminin uyguland›¤› durumlarda "770- Genel Yönetim Giderleri Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderleri hesab›n alaca¤› karfl›l›¤› "632- Genel Yönetim Giderleri
Hesab›"na borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlar›nda
"770- Genel Yönetim Giderleri Hesab›" ile karfl›laflt›r›larak
kapat›l›r.
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772. GENEL YÖNET‹M G‹DER FARKLARI HESABI:
Fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanm›fl giderler
aras›ndaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba al›n›r ve
dönem sonlar›nda "632- Genel Yönetim Giderleri Hesab›"na
aktar›larak kapat›l›r.
78 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ :
Bu grupta iflletmenin borçland›¤› tutarlarla ilgili olarak katlan›lan ve varl›klar›n maliyetine eklenmemifl bulunan faiz ve
benzeri giderlerle, yans›tma ve fark hesaplar› yer al›r.
780. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ HESABI:
‹flletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amac›yla
borçlan›lan tutarlarla ilgili faiz, kur farklar›, komisyon ve
benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.
781. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI :
Önceden saptanm›fl maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda, önceden saptanm›fl finansman giderleri ile fiili maliyet yöntemlerinin uyguland›¤› durumlarda "780- Finansman Giderleri Hesab›"n›n borcuna kaydedilen giderler bu hesab›n alaca¤› karfl›l›¤›nda sonuç hesaplar›ndaki "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesab›na borç kaydedilir.
782. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ FARK HESABI :
Finansman Giderlerinin fiili tutarlar› ile önceden saptanm›fl
tutarlar› aras›ndaki olumlu ya da olumsuz farklar›n izlendi¤i
hesapt›r.
Olumsuz farklar hesab›n borcuna olumlu farklar ise alaca¤›na kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesab›na aktar›larak kapat›l›r.

0-9 G‹DER ÇEﬁ‹TLER‹
Gider çeflitleri hesaplar›, mal ve hizmet üretiminde katlan›lmas› gereken maliyetlerin bünyesindeki harcama çeflitlerini
ifade eder.
Bu hesaplar, kurulufllar›n bünyelerine uygun biçimde detayland›r›l›r. Gider çeflitleri hesaplar›n›n sabit, de¤iflken ve yar›
de¤iflken olarak grupland›r›lmas› mümkündür.
Gruplar içindeki gider çeflitlerinin sabit, de¤iflken ve yar› de¤iflken biçimde ay›r›m› iflletmelerin kendi ihtiyaç ve insiyatiflerine b›rak›lm›flt›r.
Gider çeflitleri hesaplar›n›n kodlamas›nda afla¤›da belirtilen
s›n›flama esas al›nm›flt›r.
Gider hesaplar› gruplar› :
0 ‹lk madde ve malzeme
1 ‹flçi ücret ve giderleri
2 Memur ücret ve giderleri
3 D›flardan sa¤lanan fayda ve hizmetler
4 Çeflitli giderler
5 Vergi, resim ve harçlar
6 Amortismanlar ve tükenme paylar›
7 Finansman Giderleri
0. ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri
Mal ve hizmetlerin üretilmesini, iflletme faaliyetlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla tüketilen her türlü direkt ilkmadde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili d›flar›yla yapt›r›lan iflleri kapsar.
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1. ‹ﬂçi Ücret ve Giderleri
‹flletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetleri gerçeklefltirmek amac›yla çal›flt›r›lan iflçiler için tahakkuk ettirilen,
(Esas iflçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, y›ll›k
izin ücretleri, S. Sigorta iflveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yard›mlar ve iflçilere ait di¤er giderler gibi) her türlü tutarlar› kapsar.
2. Memur Ücret ve Giderleri
‹flletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler gerçeklefltirmek amac›yla çal›flt›r›lan ayl›kl› yönetici, memur, büro
personeli vb.. için tahakkuk ettirilen her türlü tutarlar› kapsar.
3. D›ﬂardan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler
‹flletme faaliyetlerini yürütmek, üretim pazarlama ve di¤er
hizmetleri gerçeklefltirmek amac›yla d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz bak›m ve onar›m, haberleflme, nakliye ile di¤er fayda ve hizmetler) için yap›lan giderleri kapsar.
4. Çeﬂitli Giderler
Yukar›da belirtilen giderler d›fl›nda, iflletme faaliyetlerini
sürdürmek için yap›lmas› gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri dava icra ve
noter giderleri, ifltirak pay› ve aidat giderleri, çeflitli giderler
gibi giderler bu grupta yer al›r.
5. Vergi, Resim ve Harçlar
Mevzuat gere¤ince tahakkuk ettirilen gider niteli¤indeki vergi, resim ve harçlar› kapsar.
6. Amortismanlar ve Tükenme Paylar›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar ile, özel tükenme-

ye tabi varl›klar için ayr›lan amortisman gideri ile tükenme
paylar›n› kapsar.
7. Finansman Giderleri
‹flletmenin gerek yat›r›m gerekse iflletme sermayesi ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yapt›¤› k›sa veya uzun vadeli borçlanmalar›n faiz, komisyon ve kur farklar›n› kapsar.
Gider Çeﬂitleri Hesaplar›n›n ‹ﬂleyiﬂi :
Efl zamanl› kay›t yöntemini uygulayan iflletmelerde, giderler
tahakkuk ettikçe ilgili fonksiyonel gider hesaplar›na kaydedilirken, ayn› anda yard›mc› defterlerdeki söz konusu çeflit
hesaplar›na da kaydedilir. Gider çeflitlerinin izlendi¤i yard›mc› defter kay›tlar›n›n gider yerlerini de gösterecek biçimde tutulmas› esast›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

214

10-99 G‹DER YERLER‹
Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yap›ld›¤› ve maliyetlerin
olufltu¤u, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri
ifade eder.
Giderlerin planlanmas›, kontrol edilmesi ve bu giderlerin
dengeli bir biçimde toplan›p da¤›t›lmas›n› sa¤lar.
Gider yerlerinin saptanmas›nda genellikle kurulufllar›n organizasyon flemas› esas al›n›r.
Gider yerleri afla¤›daki gibi bölümlenir.
- Esas üretim gider yerleri
- Yard›mc› üretim gider yerleri
- Yard›mc› hizmet gider yerleri
- Yat›r›m gider yerleri
- Üretim yerleri yönetimi gider yerleri
215
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- Araflt›rma ve gelifltirme gider yerleri
- Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m gider yerleri
- Genel yönetim gider yerleri.
Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukar›da verilen gider
yerleri gruplanmas› esas olmakla beraber, kurulufllar›n iflletme faaliyet alan› ile faaliyetin teknolojik ak›m›na uygun olarak aç›lacak gider yerleri, bu verilen ana grup bafll›klar› alt›nda yer alabilir.
7/B SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI
Ticaret iflletmeleri ile bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar
liran›n ve net sat›fltan toplam› 50 milyar liran›n alt›nda kalan
üretim ve hizmet iflletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçene¤i uygular.
Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeflit esas›na göre izlenir. Maliyet ç›karma dönemlerinde, söz konusu giderler gider da¤›t›m tablosu arac›l›¤›yla
fonksiyonlar›na dönüfltürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamül maliyetlerine veya sonuç hesaplar›na aktar›l›r.
Gider çeflitlerinin fonksiyonlar›na dönüfltürülmesinde ve ilgili gider yerlerine yüklenmesinde, iflletmeler isterlerse gider
çeflidi hesaplar›ndan ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplar›na aktarmalar yap›lmas›n› gerektirecek kay›t
düzenini seçerler. ‹sterlerse, efl zamanl› kay›t düzenini bu seçenek için de kullanarak yard›mc› defterlerde fonksiyonel gider hesaplar›n› ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeflitleri tahakkuk ettikçe ilgili defter-i kebir hesaplar›nda izlenirken; ayn› anda yard›mc› defterlerde fonksiyonlar›na göre izlenip efl zamanl› olarak gider yerlerine aktar›labilir.
7/B seçene¤inde iflletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplar›n› kullan›r.

Bu uygulamada maliyet hesap gruplar› afla¤›daki gibi bölümlenir:
79 G‹DER ÇEfi‹TLER‹
790 ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
791 ‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹
792 MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹
793 DIfiARIDAN SA⁄LANAN FAYDA VE H‹ZMETLER
794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
795 VERG‹, RES‹M VE HARÇLAR
796 AMORT‹SMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797 F‹NANSMAN G‹DERLER‹
798 G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANSITMA HESAPLARI
799 ÜRET‹M MAL‹YET HESABI
Hesaplar›n ‹ﬂleyiﬂi :
Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 No.lu çeflit esas›na göre bölümlenmifl ilgili gider hesaplar›n›n borcuna kaydedilir.
Üretim ve Hizmet iflletmelerinde, maliyet ç›karma dönemlerinde düzenlenen gider da¤›t›m tablosu sonucuna göre fonksiyonlar›na ve gider yerlerine göre gruplanan çeflit hesaplar›n›n toplam tutarlar›, "798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesab›"
alaca¤› ile "799- Üretim Maliyet Hesab›"na ve "630- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri", "631- Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri", "632- Genel Yönetim Giderleri", "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesab›na, "680- Çal›flmayan
K›s›m Gider ve Zararlar›" hesaplar›n›n ilgili olanlar›na veya
aktifleflmesi gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplar›n›n borcuna kaydedilir. Dönem sonlar›nda "799- Üretim Maliyet
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Hesab›", üretim iflletmelerinde 151- Yar› Mamüller Üretim"
ve "152- Mamüller" hesaplar›na, hizmet iflletmelerinde ise
"622- Sat›lan Hizmet Maliyeti Hesab›"na devredilerek kapat›l›r.
Ticaret iflletmelerinde ise dönem boyunca gider çeflitleri hesab›n›n borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlar›nda fonksiyonlar›na dönüfltürülerek sonuç hesaplar› aras›nda yer alan
630, 631, 632 hesaplar› ile 66- Finansman Giderleri Grubu"
ilgili hesab›n›n borcuna, "798- Gider Çeflitleri Yans›tma Hesaplar›"n›n alaca¤›na yaz›l›r. 798 ve 790 - 797 numaral› hesaplar dönem sonlar›nda karfl›laflt›r›larak kapat›l›r.
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2 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No
: 21790
Resmi Gazete Tarihi : 16/12/1993
Kapsam
:
Bilindi¤i üzere, 1 s›ra numaral› Muhasebe sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i ile bu Tebli¤ ekinde yer alan Muhasebe Usul
ve Esaslar›, 01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak
uygulanmak üzere, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Bu Tebli¤, 1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i'nde yer alan düzenlemelere aç›kl›k getirmek,
Tebli¤in uygulanmas›nda ortaya ç›kan ve Bakanl›¤›m›za intikal, eden problemleri çözüme kavuflturmak amac›yla yay›mlanmaktad›r.
A – HESAP PLANINDA BOﬁ BIRAKILAN HESAP
GRUPLARI VE DEFTER‹KEB‹R HESAPLARININ
KULLANIMI
1. Hesap Plan›nda belirtilen hesap grubu ve defteri kebir (büyük defter) hesaplar›n›n isim, kod numaralar› ve s›ralamalar›
de¤ifltirilemez. Hesap Plan›nda bofl olarak görülen 2'li kod
hesap gruplar›, ekonomik geliflmeler ve ihtiyaçlar paralelinde Bakanl›¤›m›zca kulland›r›lacakt›r.
2. Hesap Plan›nda bofl olarak görülen 3'lü kod defteri kebir
(büyük defter) hesaplar›, ise, ana hesap grubu ile grup hesaplar›n›n iflleyifl ve mant›¤›na uygun olmak, niteli¤i ve kapsam›
itibariyle Hesap Plan›nda belirlenmifl benzeri bir hesap bulunmamak, kullan›ld›¤› takdirde ana hesap grubu ve hesap
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gruplar›n›n bütünlük ve tutarl›l›¤›n› bozmamak flart›yla serbestçe kullan›labilir.
3. Bofl olan 8 Ana Hesap Grubu, Tebli¤deki muhasebe ilkelerine ve efl zamanl› maliyet tesbit etme yöntemine ayk›r› olmamak flart›yla yönetim muhasebesi amaçlar› için kullan›labilir. Bu grupta aç›lacak hesaplar, dönem sonlar›nda ilgili hesaplarla karfl›laflt›r›larak kapat›l›r ve mali tablolara intikal ettirilmez.
B – HESAP PLANINDA YEN‹ OLUﬁTURULAN
HESAP GRUPLARI ‹LE DEFTER‹KEB‹R HESAPLARI
Bakanl›¤›m›za intikal eden ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak afla¤›da belirtilen yeni hesaplar aç›lm›flt›r.
1. "127- D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR
‹flletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan ve yukar›daki hesaplar›n kapsam›na girmeyen tahsili gecikmifl alacaklar (henüz flüpheli alacak niteli¤ini kazanmayanlar) ve di¤er
çeflitli senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir.
‹flleyifli :
Yukar›da belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya
mahsup ifllemi yap›ld›¤›nda ilgili hesaplara karfl›l›k, bu hesaba alacak kaydedilir."
2. "17- YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
Bu grup, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri yapan iflletmelerin, bu iflleri dolay›s›yla yapt›klar› harcamalar›n izlendi¤i
hesaplar› kapsar."
3. "170-178 YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
MAL‹YETLER‹
‹flletmenin üstlendi¤i y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri-

nin maliyetlerinin oluflturuldu¤u hesaplard›r. Bu hesaplar
projeler baz›nda izlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin üstlendi¤i inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili giderleri, "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yans›tma Hesab›" ve faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inflaat ve onar›ma düflen ortak gider paylar› ise "751, 761, 771 ve 781" kod
numaral› yans›tma hesaplar›n›n alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaplara borç kaydedilir.
Bu hesaplarda olunan maliyet, geçici kabul yap›ld›¤›nda
"622- Sat›lan Hizmet Maliyeti" hesab›na devredilir.
‹nflaat ve onar›m iflinin proje baz›ndaki say›s›, her bir inflaat›n
170-178 hesap aral›¤›nda aç›lacak hesaplar üzerinde defteri
kebir düzeyinde izlenmesine imkan vermeyecek kadar fazla
ise; di¤er proje yard›mc› defter düzeyinde izlenebilir. Bu durumda, her bir proje için tutulacak yard›mc› defterler, defteri
kebir hükmündedir."
4. "179- TAﬁERONLARA VER‹LEN AVANSLAR
Bu hesap, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m faaliyetinde bulunan iflletmeler taraf›ndan, taahhüt konusu inflaat ve onar›m
iflinin bir k›sm›n›n ya da tamam›n›n tafleronlara yapt›r›lmas›
durumunda, tafleronlara verilen avanslar›n proje baz›nda izlenmesi için kullan›l›r."
5. "190- DEVREDEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen vergisinin kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
"191- ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›n›n "39l- HESAPLANAN KDV" hesab› ile karfl›laflt›r›lmas›ndan sonraki bakiye-
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si dönem sonlar›nda sözkonusu hesaba karfl›l›k bu hesaba
borç, izleyen dönem veya dönemlerde yap›lacak indirimler
alacak kaydedilir. "291- GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›ndan, "l91- ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›na aktar›lan tutarlar indirilme dönemlerinden önce bu hesaba intikal ettirilmez."
6. "195- ‹ﬁ AVANSLARI
‹flletme ad›na mal ve hizmet sat›n alacak, iflletme ad›na bir
k›s›m gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel d›fl›ndaki kiflilere verilen ifl avanslar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Avans verildi¤inde bu hesaba borç; avans alan›n ibraz etti¤i
harcama veya ödeme belgelerine dayan›larak ilgili hesaplar›n borcu karfl›l›¤›nda, bu hesaba alacak kaydedilir."
7. "295. PEﬁ‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
‹zleyen y›ldan sonraki y›llarda indirim konusu yap›labilecek
olan peflin ödenen vergi ve fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Gelecek dönemden daha sonraki y›llarda indirim konusu yap›labilecek nitelikteki vergi ve fonlar ödendi¤inde bu hesaba
borç yaz›l›r. ‹ndirilebilme süresi bir y›l›n alt›na inen vergi ve
fonlar bu hesab›n alaca¤›na karfl›l›k, "193. Peflin Ödenen
Vergi ve Fonlar" hesab›na aktar›l›r."
8. "35. YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁLER‹
Bu grup, y›llara yayg›n taahhüt iflleri yapan iflletmelerin üstlendikleri ifllerden, gerçeklefltirdikleri k›s›m karfl›l›¤›nda ald›klar› hakedifllerin izlendi¤i hesaplar› kapsar."
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9. "350-358 YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT VE ONARIM
HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
‹flletmenin üstlendi¤i y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerinden, tamamlad›klar› k›s›mlar için düzenlenen hakedifl bedellerinin izlendi¤i hesaplard›r. Bu hesaplar "170-178" hesaplara paralel olarak düzenlenir.
‹ﬂleyiﬂi :
Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri ile ilgili olarak düzenlenen ve iflveren taraf›ndan onaylanan hakedifl bedelleri bu
hesaplara alacak olarak yaz›l›r. ‹flin geçici kabulü yap›ld›¤›nda, bu hesaplardaki hakedifl bedelleri, ilgili sat›fl hesaplar›n›n
alaca¤› karfl›l›¤›nda bu hesaplara borç kaydedilir."
10. "393- MERKEZ VE ﬁUBELER CAR‹ HESABI
Merkezin flubelerle, flubelerin merkezle veya kendi aralar›ndaki borç ve alacak iliflkilerinin izlendi¤i borçlu ve alacakl›
olarak çal›flan hesapt›r. Bu hesap dönem içinde kullan›l›r,
füzyon da kapat›l›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Merkezin flubelerden, flubelerin di¤er flubelerden veya merkezden olan alacaklar› bu hesaba borç, borçlar› da alacak
kaydedilir.
11. "645. MENKUL KIYMET SATIﬁ KARLARI
Menkul k›ymet sat›fl kârlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Menkul k›ymetler sat›ld›¤›nda, sat›fl de¤eri ile maliyet de¤eri aras›ndaki olumlu fark bu hesaba alacak yaz›l›r."
12. "646. KAMB‹YO KARLARI
Kambiyo kârlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. (‹hracatla ilgili dönem
içinde ortaya ç›kan kur farklar› bu hesaba de¤il, "601- YURT
DIfiI SATIfiLAR" hesab›na aktar›l›r.)
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‹ﬂleyiﬂi :
Kambiyo ifllemlerinden do¤an kârlar bu hesaba alacak yaz›l›r."
13. "647- REESKONT FA‹Z GEL‹RLER‹
Reeskont faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
‹flletmenin senetli borçlar›n›n dönem sonu itibariyle yap›lan
reeskont ifllem faiz geliri ile; alacak senetleri reeskontunun,
izleyen dönem bafl›nda iptalinden ortaya ç›kan faiz gelirleri
bu hesaba alacak yaz›l›r."
14. "655. MENKUL KIYMET SATIﬁ ZARARLARI (-)
Menkul k›ymet sat›fl zararlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi :
Menkul k›ymetler sat›ld›¤›nda, sat›fl de¤eri ile maliyet de¤eri aras›ndaki olumsuz fark bu hesaba borç yaz›l›r."
15. "656. KAMB‹YO ZARARLARI (-)
Kambiyo zararlar›n›n izlendi¤i hesapt›r. (Borçlanma ile ilgili kur farklar› bu hesaba al›nmaz, finansman gideri olarak
muhasebelefltirilir.)
‹ﬂleyiﬂi :
Kambiyo ifllemlerinden do¤an zararlar bu hesaba borç yaz›l›r."
Yukar›da aç›klanan yeni hesaplar mali tablolarda, ilgili hesap
grubu ve kalemlerinde Tek Düzen Muhasebe ‹lkelerine göre
aynen yer alacakt›r.

C – 1 SIRA NUMARALI MUHASEBE S‹STEM‹
UYGULAMA GENEL TEBL‹⁄‹NE ‹L‹ﬁK‹N
DÜZELTMELER
1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde afla¤›daki düzeltmeler yap›lm›flt›r.
1. "e- SATIfiLARIN MAL‹YET TABLOSU" bafll›kl› bölümün "E. Mamül Stoklar›nda De¤iflim" paragraf› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir:
"Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iflçilik, genel üretim
giderleri ve yar› mamul kullan›m tutarlar›n›n toplam› üretim
maliyetini verir. Dönem bafl› mamul stoku ile dönem sonu
mamul stoku ve mamullerinin bir bölümünü iç tüketimde
kullanan iflletmelerde, sözkonusu tüketim miktar›n›n toplam›
aras›ndaki fark "Mamul Stoklar›nda De¤iflim" tutar›n› oluflturur. Bu tutar›n üretim maliyetine eklenmesi veya ç›kar›lmas› ile sat›lan mamul maliyetine ulafl›l›r."
2. "f- GEL‹R TABLOSU D‹PNOTLARI:" bölümünün 9 numaral› dipnotu afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
"Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparifl) ve stok
de¤erleme yöntemleri (a¤›rl›kl› ortalama maliyet, ilk giren
ilk ç›kar, hareketli ortalama maliyet vs.. gibi)"
3."e- ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOSU KALEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR" bölümünün, "‹‹ – Kâr
Da¤›t›m›" aç›klamas›n›n 2 ve 3'üncü paragraflar› afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
"Bunun da¤›l›m› flöyle olmufltur.
– Yasal yedeklere aktar›lan
2412
– Ola¤anüstü yedeklere aktar›lan
6524
8936
Da¤›t›lan temettü
9379
18315

224

225

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

Yedeklere devredilen tutarlar, yedek akçeleri art›rd›¤›ndan
bu sütunlarda art› olarak gösterilmifltir. Kâr da¤›t›m› tutar›
ise dönem net kâr› (zarar›) sütununda parantez içinde (9379
TL. temettü olarak da¤›t›lan, 8936 TL. yedeklere aktar›lan)
gösterilmifltir."
4. "EK TABLO 6" da yer alan "A FON KAYNAKLARI" bölümündeki "5" nolu kalem "6" nolu kalemle yer de¤ifltirecektir.
5. "A – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES‹" bafll›¤› alt›na
afla¤›daki cümle eklenmifltir :
"Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap s›n›flar›; bilanço ve
gelir tablosundaki gruplama ve s›ralama paralelinde afla¤›daki gibi düzenlenir."
6. "A – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVES‹" bafll›¤› alt›ndaki "HESAP SINIFLARI" bölümünün 3 ve 4 numaral› kalemlerindeki "Yabanc› Varl›klar" ibaresi "Yabanc› Kaynaklar"
olarak düzeltilmifltir.
7. "23- D‹⁄ER ALACAKLAR" hesap grubuna dahil defteri
kebir hesaplar›n›n kodlar› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
230 ______________
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
233 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
234 ______________
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
236 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
237 D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
238 ______________
239 fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-)

8. "339- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR" hesab›, "336- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR" olarak düzeltilmifltir.
9. "398- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI" hesab›,
"397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI" olarak düzeltilmifltir.
10. "439- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR" hesab›, "436- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR" olarak düzeltilmifltir.
11. "492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA
TERK‹N ED‹LEN KATMA DE⁄ER VERG‹S‹" hesab›n›n
ismi "GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERK‹N ED‹LECEK KATMA DE⁄ER VERG‹S‹" olarak düzeltilmifltir.
12. "652- REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)" hesab›, "657REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)" olarak düzeltilmifltir.
13. "191- ‹ND‹R‹LECEK KDV" hesab›n›n iflleyifline iliflkin
aç›klama afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Mal ve hizmet al›mlar›ndan do¤an indirilecek katma de¤er
vergisi bu hesaba borç, mevzuat gere¤i yap›lan indirimler ve
hesaba yap›1an düzeltmeler ile indirilemeyen ve "190- DEVREDEN KDV" hesab›na aktar›lan borç bakiyesi bu hesaba
alacak .yaz›l›r."
l4. "193- PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR" hesab›na iliflkin aç›klama afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir :
"Mevzuat gere¤ince peflin ödenen ve bir y›l içinde indirim
konusu yap›labilecek gelir, kurumlar ve di¤er vergiler ile
fonlar›n kay›t ve takip edildi¤i hesapt›r."
‹ﬂleyiﬂi :
Peflin ödenen ve bir y›l içinde indirim konusu yap›labilecek
gelir, kurumlar ve di¤er vergiler ile fonlar, bu hesaba borç
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yaz›l›r. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karfl›l›klar›ndan yap›lacak olan indirimi teminen "37- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI" grubunda
bulunan "371- DÖNEM KARININ PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER‹" hesab›n›n borcuna
aktar›l›r. Ancak aktar›lacak tutar "370- DÖNEM KARI
VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI"
hesab›n›n tutar›ndan fazla olamaz. Aktar›lamayan tutar, dönem sonunda bu hesab›n bakiyesi olarak kal›r."
15. "196- PERSONEL AVANSLARI" hesab›n›n alt›ndaki
aç›klaman›n birinci paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Personel ve iflçilere maafl, ücret ve yolluklar›na mahsuben
önceden ödenen avanslar›n izlendi¤i hesapt›r."
16. "231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR" hesab›na iliflkin aç›klama afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"‹flletmenin esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›
ile (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya ç›kan) ortaklardan (ferdi iflletmelerde iflletme sahibinden) alacakl› bulundu¤u tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r."
17. "331- ORTAKLARA BORÇLAR" hesab›na iliflkin aç›klaman›n birinci paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"‹flletmenin, esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla iflletmelerde iflletme sahibine) borçlu bulundu¤u tutarlar›n izlendi¤i hesapt›r."
18. "373- MAL‹YET G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I" hesab›n›n
aç›klamas› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Ayl›k maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin
tahakkuku yap›lacak giderlerle ayl›k maliyetlere pay veril-

mesinde, tamir-bak›m, ikramiyeler, finansman giderleri vb.
giderlere iliflkin tahmini gider karfl›l›klar›n›n izlendi¤i hesapt›r."
19. "391- HESAPLANAN KDV" hesab›na iliflkin aç›klaman›n "iflleyifli:" bafll›¤› alt›ndaki ikinci paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
"Hesaplanan katma de¤er vergisi bu hesaba alacak kaydedilir. Düzeltmeler bu hesaba borç kaydedilir. Vergilendirme
dönemi itibariyle bu hesab›n bakiyesi, "191- ‹ND‹R‹LECEK
KDV" ve/veya "190- DEVREDEN KDV" hesaplar› ile karfl›laflt›r›l›r. Yap›lan karfl›laflt›rmada bu hesab›n bakiyesi "191‹ND‹R‹LECEK KDV" ve/veya "190- DEVREDEN KDV"
hesaplar›n›n bakiyesinden fazla oldu¤u takdirde vadesinde
ödenmek üzere "360- ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR"
hesab›na aktar›larak kapat›l›r."
20. "60- BRÜT SATIfiLAR" hesab›na iliflkin aç›klamalara
afla¤›daki paragraf eklenmifltir:
"Holding ana flirketinin, kendine ba¤l› yurtiçi ve yurtd›fl› ortakl›klar›ndan elde etti¤i gelirler ana flirketin esas faaliyet gelirini oluflturdu¤undan bu bölümdeki hesaplarda izlenir."
21. "649- FAAL‹YETLE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R
VE KARLAR" hesab›n›n ismi "D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R
VE KARLAR" olarak de¤ifltirilmifl ve hesaba ait aç›klama
afla¤›daki gibi düzeltilmifltir:
"Yukar›daki hesaplar kapsam›na girmeyen di¤er ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan gelir ve kârlar›n izlendi¤i hesapt›r."
22. "657- REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)" hesab›n›n
aç›klamas› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"‹flletmenin senetli alacaklar›n›n dönem sonu itibariyle yap›-
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lan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem bafl›nda iptalinden ortaya ç›kan faiz giderlerinin
izlendi¤i hesapt›r."
23. "659- D‹⁄ER OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)"
hesab›na ait aç›klama afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Yukar›daki hesaplar kapsam›na girmeyen di¤er ola¤an faaliyetlerle ilgili gider ve zararlar›n izlendi¤i hesapt›r."
24. "7/A SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI" bölümüne iliflkin aç›klaman›n birinci cümlesi afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir:
"Tebli¤in IV – DÜZENLEMEN‹N KAPSAMI bölümüne
göre; ek mali tablolar› düzenlemek durumunda olan üretim
ve hizmet iflletmeleri için zorunlu olan 7/A seçene¤inde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esas›na göre belirlenmifltir."
25. "76- PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹" grubuna iliflkin aç›klama afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Bu grup, pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m faaliyetleri ile ilgili gider, yans›tma ve fark hesaplar›ndan oluflur."
26. "770- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹" hesab›na ait
aç›klaman›n son cümlesi "Dönem sonlar›nda bu hesap, 771Genel Yönetim Giderleri Yans›tma Hesab› ile karfl›laflt›r›larak kapat›l›r" fleklinde düzeltilmifltir.
27. "7/B SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI" bölümüne ait aç›klaman›n birinci paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:
"Ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret iflletmeleri, küçük hizmet iflletmeleri ve küçük üretim iflletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçene¤i uygular."
28. 7/B seçene¤indeki "79. G‹DER ÇEfi‹TLER‹" grubunda
yer alan iki hesab›n ismi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir:

"791- ‹flçi Ücret ve Giderleri"
"792- Memur Ücret ve Giderleri"
29. "7/B seçene¤indeki "Hesaplar›n ‹flleyifli" bölümünün son
paragraf›n›n "798 ve 799 nolu hesaplar dönem sonlar›nda
karfl›laflt›r›larak kapat›l›r fleklindeki son cümlesi "798 ile
790-797 numaral› hesaplar dönem sonlar›nda karfl›laflt›r›larak kapat›l›r" olarak düzeltilmifltir."
Bu Tebli¤ ile yap›lan tüm de¤ifliklik ve düzeltmeler, ayn› paralelde mali tablolara yans›t›l›r.
D – KALDIRILAN HÜKÜMLER
Yap›lacak yeni bir düzenlemeye kadar, bilgisayar muhasebe
programlar› ve hesap planlar› ile bunlarda yap›lacak de¤iflikliklerin Bakanl›¤›m›za gönderilmesi zorunlulu¤u uygulamadan kald›r›lm›flt›r.
Tebli¤ olunur.
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da kalan iflletmeler ek mali tablolar› düzenlemek zorunda de¤illerdir. Aktif toplam› veya net sat›fllar toplam› yukar›da belirtilen rakamlar› aflan iflletmeler ise temel mali tablolar›n yan›s›ra ek mali
tablolar› da düzenlemek mecburiyetindedirler.
B – 7/A SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI

Bilindi¤i üzere, 1 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile bu Tebli¤ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esaslar› 1/1/1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere,
26/12/1992 tarih ve Mükerrer 21447 say›l› Resmi Gazete de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Bu Tebli¤, 1 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i'nde yer alan düzenlemelere aç›kl›k getirmek, Tebli¤in uygulanmas›nda ortaya ç›kan ve Bakanl›¤›m›za intikal eden problemleri çözüme kavuflturmak amac›yla yay›mlanmaktad›r.
A – DÜZENLEMEN‹N KAPSAMI
1 S›ra Numaral› Tebli¤in "IV – DÜZENLEMEN‹N KAPSAMI"
bafll›¤› alt›nda yer alan dördüncü paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
"Bilanço esas›na göre defter tutan ve bir önceki y›l aktif toplam› 25
milyar liray› ve net sat›fllar toplam› 50 milyar liray› aflmayan iflletmeler, Muhasebe Usul ve Esaslar›n›n "Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve Sunulmas›"na iliflkin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la
ilgili k›sm›na uymakla yükümlüdürler."
Bu de¤ifliklik ile ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan iflletmelerin belirlenmesinde, aktif toplam› ve net sat›fllar›n›n toplam›n›n belirli bir rakam› aflmas› kriteri getirilmifltir.
Buna göre, kurulufl flekli ne olursa olsun bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liran›n ve net sat›fllar toplam› 50 milyar liran›n alt›n232

Tebli¤in "7/A SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI" bafll›¤›
alt›nda yer alan ilk paragraf›n birinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
"Bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liray› veya net sat›fllar toplam› 50 milyar liray› aflan üretim ve hizmet iflletmeleri için zorunlu olan 7/A seçene¤inde giderler esas deflerlerde fonksiyon esas›na göre belirlenmifltir."
7/A seçene¤ini uygulamak zorunda olan iflletmelerin tespitinde
kullan›lan kriterleri netlefltiren bu de¤ifliklik ile bir önceki y›l aktif
toplam› 25 milyar liray› veya net sat›fllar toplam› 50 milyar liray›
aflan üretim ve hizmet iflletmeleri için 7/A seçene¤i zorunlu hale
getirilmifltir. Aktif toplam›ndan maksat 1 S›ra Numaral› Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ekinde yer alan bilançolar›n aktif
toplam› ve net sat›fllardan maksat ayn› Tebli¤ ekinde yer alan gelir
tablosundaki C- Net Sat›fllard›r. fiu anda giderlerinin izlenmesinde
7/A seçene¤ini uygulayan ancak bu Tebli¤ ile kriter olarak kullan›lan rakamlar›n art›r›lmas› nedeniyle 7/B seçene¤ini uygulama imkan› ortaya ç›kan iflletmeler hesap dönemi sonuna kadar 7/A seçene¤ini uygulamaya devam edeceklerdir. Bu iflletmeler dilerlerse
gelecek hesap dönemi bafl›ndan itibaren 7/B seçene¤ini tercih etmek imkan›na sahiptirler.
C – 7/B SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI
Tebli¤in "7/B SEÇENE⁄‹NDE MAL‹YET HESAPLARI" bafll›¤›
alt›nda yer alan ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
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"Ticaret iflletmeleri ile bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liran›n
ve net sat›fltan toplam› 50 milyar liran›n alt›nda kalan üretim ve
hizmet iflletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçene¤i uygular."
Aktif ve net sat›fllar toplamlar› yukar›da belirtilen rakamlar›n alt›nda kalan üretim ve hizmet iflletmeleri ile aktif ve net sat›fl toplamlar› ne olursa olsun ticaret iflletmeleri için 7/A seçene¤i zorunlu de¤ildir. Bu iflletmeler 7/A ve 7/B seçene¤inden herhangi birini tercih edebilirler.
Tebli¤ olunur.
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Bilindi¤i üzere, 1 s›ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i 01.01.1994 tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. Bilanço esas›na göre defter tutan mükellefler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤lerine göre tanzim ettikleri mali tablolar›n› ilk
defa, 1994 y›l›na ait olup, 1995 y›l›nda verilmesi gereken beyannamelere ekleyeceklerdir.
1 s›ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile uygulamaya Konulan Muhasebe Usul ve Esaslar›, iflletmelerin faaliyet
sonuçlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi; mali tablolar arac›l›¤›yla ilgililere sunulan bilgilerin tutarl›l›k ve
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas›
amac›n› tafl›maktad›r. Sözkonusu düzenleme, vergi mevzuat› ve
uygulamas›ndan tamamen ba¤›ms›z olarak ve vergisel kayg›lar ön
planda tutulmaks›z›n haz›rlanm›flt›r. Bu itibarla Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤lerinde vergi mevzuat›na k›yasen farkl›l›k
gösteren düzenlemeler yer almaktad›r.
Vergi mevzuat›na göre alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi
tutulmas› mükellefin iste¤ine b›rak›lmas›na ra¤men, 1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤ine göre reeskont ifllemlerinin zorunlu olmas› veya vergi mevzuat›nda k›dem tazminatlar› için karfl›l›k ayr›lmas› öngörülmemiflken Tebli¤de, k›dem tazminatlar› karfl›l›¤› hesab›n›n kullan›lmas›n›n zorunlulu¤u bu çeliflkilere
örnek olarak verilebilir.

234

235

‹stanbul smmmo

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

Keza, al›nan ya da verilen ileri tarihli çekler vergi uygulamas›nda
normal çek olarak kabul edilirken, Muhasebe Sisteminde "özün önceli¤i kural›" gere¤ince alacak ya da borç senedi olarak kabul edilmekte ve reeskonta tabi tutulmaktad›r.

li tablolar d›fl›nda hesaplanacakt›r. Bu düzenleme ve hesaplama iflleminde mükelleflere kolayl›k sa¤lamak amac›yla Bakanl›¤›m›zca,
bilanço esas›na göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için bir
örne¤i de bu Tebli¤e ekli "Bilanço Esas›na Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaflmak ‹çin Yap›lan Hesaplamay› Gösteren Bildirim" gelifltirilmifl ve bas›m› yap›larak y›ll›k gelir vergisi beyannameleriyle birlikte illere gönderilmifltir.
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Bu itibarla, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri ile yap›lan düzenlemeler, vergi mevzuat› ve uygulamas› ile ilgili hiçbir hususu düzenlememekte veya de¤ifltirmemektedir. Bu düzenlemeler
sadece muhasebe sisteminin iflleyiflini aç›klamaya yöneliktir. Mükelleflerin bu hususa özellikle dikkat etmeleri ve Tek Düzen Muhasebe Sisteminin bazen vergi mevzuat›na ayk›r› hususlar› da içerdi¤ini gözden uzak tutmamalar› gerekmektedir.
Nitekim bu husus, 1 s›ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Gene1 Tebli¤inin, "V-YAPILAN DÜZENLEMEN‹N VERG‹ MEVZUATI ‹LE ‹L‹fiK‹S‹ VE YAPTIRIMI" bafll›kl› bölümünde "bu
düzenleme kapsam›nda bulunan iflletmeler, muhasebe sistemlerini
bu Tebli¤ ve ekinde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak, vergiye tabi kar›n tesbiti aflamas›nda vergi kanunlar›nda yer alan özel hükümleri gözönünde bulundurmak zorundad›rlar. Di¤er bir anlat›mla, bu düzenlemede yer alan kavram ve ilkeler ile mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas›na iliflkin esaslar
çerçevesinde düzenlenecek olan mali tablolar›n tekli¤i de¤ifltirilmez olup; iflletmeler söz konusu mali tablolardan hareketle vergiye
tabi safi kazanc›n tespitinde vergi mevzuat› uyar›nca istenilen bilgileri sa¤layacak flekilde gerekli düzenleme ve hesaplamalar› yapacaklard›r." fleklinde ifade edilmifltir.
Buna göre, muhasebe usul ve esaslar› dikkate al›narak tanzim edilecek mali tablolarda yer alacak "Dönem Kâr'› (Ticari Kâr) veya
Zarar'› ile vergiye matrah olacak Kar (Mali Kar) veya Zarar aras›nda meydana gelecek fark, bilanço ya da gelir tablosu üzerinde giderilmeyecek, vergiye tabi safi kazanç, mükellefler taraf›ndan ma-
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Gelir vergisi mükellefleri, mali tablolarda yer alan ve Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤lerine (bundan böyle k›saca Muhasebe Sistemi) göre oluflacak Ticari Kar'dan Mali Kar'a ulaflmak için
gerekli hesaplamalar› bu Bildirim üzerinde yapacaklar ve y›ll›k gelir vergisi beyannamelerine ekleyeceklerdir.
Bu bildirim, sadece bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi
mükellefleri taraf›ndan doldurulacakt›r.
Bildirimin düzenlenmesine iliflkin aç›klamalar afla¤›da yer alm›fl
bulunmaktad›r.
A – B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN
MÜKELLEFLERE A‹T, T‹CAR‹ KARDAN MAL‹ KARA
ULAﬁMAK ‹Ç‹N YAPILAN HESAPLAMAYI GÖSTEREN
B‹LD‹R‹M'‹N DÜZENLENMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
Bildirim, 3 ana bölümden oluflmaktad›r. Birinci Bölüm, gelir tablosunun "Dönem Kar'› veya Zarar'›" k›sm›nda yer alan tutarlara tahsis edilmifltir. Bir baflka anlat›mla, bu bölüme 690- Dönem Kar› veya Zarar› hesab›n›n bakiyesi kaydedilecektir. Bu bölüm bildirimde
1 rakam› ile kodlanm›flt›r. Mükellefler gelir tablosundaki Dönem
Kar'›n› veya Zarar'›n› bu bölümdeki ilgili sütuna aktaracaklard›r.
‹kinci Bölüm, 1 ve 2 rakamlar› ile kodlanan alanlar aras›ndaki "Ticari Kara ‹lave Edilecek Gider ve ‹ndirimler" bölümüdür. Bu Bölüme, Muhasebe Sistemine göre gider veya indirim olarak Ticari
Kar'›n tespitinde dikkate al›nan ancak, vergi kanunlar›na göre gider
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ya da indirim olarak kabul edilmeyen ve bu nedenle Ticari Kar'a
ilave edilmesi gereken gider ve indirimler kaydedilecektir.

göre iskonto olarak kabul edilmeyen tutarlar; "Di¤er ‹ndirimler"
sat›r›na, 612- Di¤er indirimler hesab›na borç kaydedilen ve vergi
mevzuat›na göre indirim olarak kabul edilmeyen tutarlar kaydedilecektir. Bu sat›rlar, halen yürürlükte bulunan vergi mevzuat› gözönünde bulunduruldu¤unda fazla kullan›m alan› olmayan sütunlar
olarak karfl›m›za ç›kabilecektir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤indeki temel yap›y› bozmamak ve teorik olarak, bu kalemlere iliflkin olarak vergi mevzuat› ile Muhasebe Sistemi aras›nda farkl›l›klar olabilece¤i gözönünde bulundurularak Bildirime dahil edilmifllerdir. Kaydedilecek bir tutar bulunmamas› halinde di¤er
sat›rlarda oldu¤u gibi bu sat›rlar da bofl b›rak›lacakt›r.
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Üçüncü Bölüm ise, 2 ve 3 rakamlar› ile kodlanan alanlar aras›ndaki "Ticari Kar'dan ‹ndirilecek Kazanç ve ‹ratlar" bölümüdür. Bu
Bölüme, Muhasebe Sistemi gere¤ince Ti-cari Kar'›n içinde yer alan
ancak, vergi mevzuat›na göre vergiden istisna edilen kazanç ve
iratlar yaz›lacakt›r. Bu Bölümde yer alan kalemler Mali Kar'›n tespitinde, Ticari Kar'dan indirilmesi gereken kalemlerdir.
2 rakam› ile kodlanan alana, "Ticari Kar'a ‹lave Edilecek Gider ve
‹ndirimler" bölümünde (bundan böyle k›saca ‹kinci Bölüm) yer
alan kalemlerin toplam›, 3 rakam› ile kodlanan alana ise "Ticari
Kar'dan ‹ndirilecek Kazanç ve ‹ratlar" bölümünde (bundan böyle
k›saca Üçüncü Bölüm) yer alan kalemlerin toplam› kaydedilecektir.
Mükellefler sadece ihtiyaçlar› olan alanlar› dolduracaklar, kullan›lmayan alanlar bofl b›rak›lacakt›r.
B – B‹LD‹R‹M‹N B‹R‹NC‹ BÖLÜMÜNÜN
DOLDURULMASI
Gelir tablosunda Dönem Kar'› var ise, bu rakam Bildirimin Birinci
Bölümündeki (+) iflaretinin sa¤ taraf›na, Dönem Zarar'› var ise (-)
iflaretinin sa¤ taraf›na kaydedilecektir.

2. Sat›ﬂlar›n Maliyeti
"Sat›fllar›n Maliyeti" alan›nda yer alan sat›rlara s›ras›yla, 620- Sat›lan Mamüller maliyeti, 621. Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti, 622Sat›lan Hizmet Maliyeti ve 623- Di¤er Sat›fllar›n Maliyeti hesaplar›na borç kaydedilen ancak, vergi mevzuat›na göre gider olarak kabul edilmeyen ve yukar›daki maliyetlere yans›yan tutarlar kaydedilecektir.
3. Faaliyet Giderleri

C – B‹LD‹R‹M‹N ‹K‹NC‹ BÖLÜMÜNÜN
DOLDURULMASI

"Faaliyet Giderleri" alan›nda yer alan sat›rlara, y›l. içinde 630Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri, 631- Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri ve 632- Genel Yönetim Giderleri hesaplar›na borç
kaydedilen ancak, vergi mevzuat›na göre gider olarak kabul edilmeyen tutarlar kaydedilecektir.

1. Sat›ﬂ ‹ndirimleri

4. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar

Bildirimin ‹kinci Bölümünün "Sat›fl ‹ndirimleri" alan›nda yer alan
"Sat›fltan ‹adeler" sat›r›na, Muhasebe Sistemine göre 610- Sat›fltan
‹adeler Hesab›na borç kaydedilen ve belgelendirilemedi¤i için veya baflka herhangi bir nedenle vergi mevzuat›na göre sat›fltan iade
olarak kabul edilmeyen tutarlar; "Sat›fl ‹skontolar›" sat›r›na, 611Sat›fl ‹skontolar› Hesab›na borç kaydedilen ve vergi mevzuat›na

"Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar" alan›nda yer alan
sat›rlara, y›l içinde 653- Komisyon Giderleri, 654- Karfl›l›k Giderleri, 655- Menkul K›ymet Sat›fl Zararlar›, 656- Kambiyo Zararlar›,
657- Reeskont Faiz Giderleri ve 659- Di¤er Gider ve Zararlar hesaplar›na borç kaydedilen ancak, vergi mevzuat›na göre gider ola-
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rak kabul edilmeyen tutarlar kaydedilecektir. E¤er bir mükellef,
Muhasebe Sistemine göre 121 - Alacak Senetleri Hesab›nda kay›tl› alacaklar›n› reeskonta tabi tutarak hesaplanan reeskont miktar›n›,
657- Reeskont Faiz Giderleri Hesab›na kaydetmifl ve Vergi Usul
Kanununun 281 inci maddesinin ikinci f›kras› hükmünden yararlanmak istemiyorsa, bu tutar›n vergiye matrah olacak Kar'›n tespitinde Ticari Kar'a ilave edilmesi gerekti¤i için bildirimin "Reeskont
Faiz Giderleri" sütununa kaydedecektir.
5. Finansman Giderleri
"Finansman Giderleri" alan›nda yer alan sat›rlara, 660- K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri ve 661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
hesaplar›na borç aktar›lacakt›r.
6. Ola¤an D›ﬂ› Gider ve Zararlar
Bildirimin "Ola¤an D›fl› Gider ve Zararlar" alan›nda yer alan sat›rlara, 680- Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar›, 681- Önceki Dönem Gider ve Zararlar› ve 689- Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar
hesaplar›na borç kaydedilen ancak, vergi mevzuat›na göre gider
olarak kabul edilmeyen tutarlar kaydedilecektir.
D – B‹LD‹R‹M‹N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN
DOLDURULMASI
1. Brüt Sat›ﬂlar
Bildirimin Üçüncü Bölümünün "Brüt Sat›fllar" alan›nda yer alan
sat›rlara, 600- Yurtiçi Sat›fllar, 601- Yurtd›fl› Sat›fllar ve 602- Di¤er
Gelirler Hesab›na alacak kaydedilen ancak, vergi mevzuat›na göre
vergiden istisna edilen tutarlar aktar›lacakt›r. Muhasebe Sisteminde, iflletmenin ana faaliyet konusuyla ilgili gelir hesaplar› bu üç,
hesaptan oluflmaktad›r. Bu itibarla, iflletmelerin esas faaliyet konusu ile ilgili olarak elde ettikleri gelir ve has›lattan, vergi kanunlar›na göre vergiden istisna edilenler ilgili sütuna kaydedilerek vergiye matrah olacak Kar'›n içinde yer almamas› sa¤lanacakt›r.
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2. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar
"Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar" alan›nda yer alan sat›rlara, iflletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmad›¤› için 640‹fltiraklerden Temettü Gelirleri, 641- Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü
Gelirleri, 642- Faiz Gelirleri, 643- Komisyon Gelirleri, 644- Konusu Kalmayan Karfl›l›klar, 645- Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›, 646Kambiyo Karlar›, 647- Reeskont Faiz Gelirleri ve 649- Faaliyetle
‹lgili Di¤er Gelir ve Karlar hesaplar›na alacak kaydedilen tutarlardan, vergi mevzuat› uyar›nca gelir vergisinden istisna edilenler
kaydedilecektir.
3. Ola¤and›ﬂ› Gelir ve Karlar
"Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar" alan›nda yer alan sat›rlara ise, 671Önceki Dönem Gelir ve Karlar› ve 679- Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve
Karlar hesaplar›na alacak kaydedilen ancak, gelir vergisinden istisna edilen gelir ve kazançlar aktar›lacakt›r.
Tebli¤in önceki bölümlerinde de belirtildi¤i üzere halen yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu dikkate al›nd›¤›nda, Gelir Vergisi Kanununun, 3946 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lan ancak
geçici 38 inci maddesi ile 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete geçen
iflletmeler için uygulamas› devam eden mükerrer 20 nci maddesiyle istisna edilen kazançlar hariç, Bildirimin Üçüncü Bölümünde yer
alan sat›rlara kaydedilecek bir tutar bulunmamaktad›r. Sözkonusu
Bildirim belirli bir mant›k çerçevesinde haz›rlanm›fl ve bugün mevcut olmamakla birlikte, daha sonraki y›llarda Gelir Vergisinden istisna edilecek kazanç ve iratlar ortaya ç›kabilece¤i düflüncesiyle
Üçüncü Bölüm Bildirime dahil edilmifl bulunmaktad›r. Bu itibarla
Üçüncü Bölümün "Brüt Sat›fllar" alan›nda yer alan "Di¤er Gelirler"
sat›r› d›fl›ndaki sat›rlar, bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri taraf›ndan bofl b›rak›lacakt›r.
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E – TOPLAM ALANLARI
Bildirimin ‹kinci Bölümündeki sat›rlar toplam› 2 rakam› ile kodlanan alana ve Üçüncü Bölümdeki sat›rlar toplam› da 3 rakam› ile
kodlanan alana aktar›lacakt›r. 1, 2 ve 3 rakamlar› ile kodlanan alanlar›n toplam› ise 4 numara ile kodlanan alana yaz›lacakt›r.
F – B‹LD‹R‹M‹N GEL‹R VERG‹S‹ MÜKELLEFLER‹NCE
DOLDURULMASINDA D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
Gelir vergisi mükellefleri yukar›da belirtildi¤i üzere vergi kanunlar›na göre gider olarak kabul edilmeyen harcamalar›n›, Bildirimin
ilgili bölümüne kaydedeceklerdir.
‹flletme sahipleri ad›na tahakkuk eden Ba¤-Kur primleri, iflletmenin
faaliyetiyle ilgili bir gider olmad›¤›ndan bu tahakkuk ve ödemeler,
Muhasebe Sisteminde yer alan hesaplara intikal ettirilmeyecektir.
Ancak, ödenen Ba¤-Kur primleri Gelir Vergisi Beyannamesindeki
ilgili alanlara kaydedilecektir.
Uygulanan yat›r›m indirimi tutarlar› da beyanname üzerinde yer
alaca¤›ndan bilanço ya da gelir tablosu hesaplar›nda gösterilmeyecektir.
Gelir Vergisi Kanunun, 3946 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lan
ancak geçici 38'inci madde ile 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete
geçen iflletmeler için uygulamas› devam eden mükerrer 20'inci
maddesi ile istisna edilen kazançlar, Bildirimin Üçüncü Bölümünde yer alan "Di¤er Gelirler" sat›r›na yaz›lacakt›r.
Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine göre hesaplanan Maliyet Bedeli Art›fl›, Muhasebe Sisteminde dikkate al›naca¤› için
hem Gelir Vergisi Beyannamesi hem de Bildirimde yer almayacakt›r.
Bilindi¤i üzere, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine göre
hesaplanan Maliyet Bedeli Art›fllar›, Tek Düzen Hesap Plan›nda
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Öz Kaynaklar ana hesap grubunun alt›nda aç›lacak "524- Maliyet
Bedeli Art›fllar› Fonu" hesab›nda izlenmektedir.
G – KURUMLAR VERG‹S‹ MÜKELLEFLER‹N‹N DURUMU
Bildirim kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan doldurulmayacakt›r. Bu itibarla kurumlar vergisi mükellefleri gelir tablosunda
yer alan "Dönem Kar'› veya Zarar›'n›" Ticari Kar veya Zarar olarak, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ilgili sat›rlar›na aktaracak
ve kanunen kabul edilmeyen giderler ile kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç ve iratlar› beyanname üzerinde göstereceklerdir.
H – TOPLAMLARIN KARﬁILAﬁTIRILMASI VE
BEYANNAMEYE AKTARILMASI
Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri Bildirimi, bu Tebli¤in yukar›daki bölümlerinde yer alan aç›klamalara uygun olarak doldurduktan sonra Bildirimin 4 numaral› alan›na kaydedilmesi gereken tutar› hesaplayacaklard›r. Bunun için de 1, 2 ve
3 numaral› alanlarda bulunan rakamlar toplanacakt›r. Toplama ifllemi s›ras›nda (-) ve (+) iflaretlere özellikle dikkat edilecektir. Örne¤in, yap›lan ifllemler sonucunda 1 numaral› alanda - 1.000.000
TL, 2 numaral› alanda +200.000 TL ve 3 numaral› alanda -100.000
TL kay›tl› bulundu¤unu varsayal›m. 4 numaral› alana kaydedilmesi gereken rakam (-1.000.000+200.000-100.000=) -900.000 TL
olacakt›r.
Bildirimin 4 numaral› alan›nda yer alan tutar e¤er (-) iflaretli ise
Gelir Vergisi Beyannamesinde 36-39, 47 ve 53-54 numaral› sat›rlar›n "Zarar" alanlar›na, 4 numaral› alanda yer alan tutar e¤er (+)
iflaretli ise Gelir Vergisi Beyannamesinde yukar›da belirtilen sat›rlar›n "Kar" alanlar›na kaydedilecektir.
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I – MUHASEBE STANDARTLARI
Bu Tebli¤in Girifl k›sm›nda, vergi mevzuat›na göre kabul edilmeyen baz› gider ve indirimlerin, Muhasebe Sisteminde zorunlu gider
ve indirim olarak kaydedilece¤i belirtilmifl; ileri tarihli çeklerin reeskonta tabi tutulmas› ile k›dem tazminatlar› için karfl›l›k ayr›lmas› buna örnek olarak verilmiflti.
Bakanl›¤›m›zca flu ana kadar muhasebe standartlar›n›n yay›mlanmam›fl olmas› nedeniyle mükelleflerimizin, örne¤in, reeskont ifllemlerinde hangi iskonto oran›n›n dikkate al›naca¤› veya k›dem
tazminat› karfl›l›¤›n›n nas›l hesaplanaca¤› konular› ve benzeri hususlarda tereddütleri oldu¤u bilinmektedir.
Her ne kadar 1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤inde yer almayan konularda daha sonra yay›mlanacak muhasebe standartlar›na, yoksa muhasebe kavramlar›na uygun olarak
öncelikle, iflletmenin içinde bulundu¤u sektörde söz konusu iflletme büyüklü¤ü için yayg›n olarak kullan›lan, bunun da uygulanmad›¤› hallerde uluslararas› standartlarda benimsenen esaslara uyulaca¤› belirtilmifl ise de, uygulaman›n yeni ve mükelleflerimizin uygulamaya yeterince nüfuz edememeleri nedeniyle, 1994 hesap dönemi ile ilgili olarak k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lmas›, ileri tarihli çeklerle alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulmas› ve
benzeri hususlarda zorunluluk aranmayacakt›r.
Tebli¤ olunur.

244

245

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

5 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam

: 22264
: 20/04/1995
:

Bilindi¤i üzere, 26/12/1992 tarih ve 21447 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 1 Seri Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i'nde yer alan düzenlemelere aç›kl›k getirmek ve
Tebli¤in uygulanmas›nda ortaya ç›kan problemleri çözüme kavuflturmak amac›yla düzenlenen ve 18/9/1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan 3 Seri Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i ile, ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan iflletmelerin belirlenmesinde, aktif toplam› ve net sat›fllar› toplamlar›n›n belirli
bir rakam› aflmas› kriteri getirilmifl bulunmaktad›r.
Bakanl›¤›m›za intikal eden olaylardan yukar›da sözü edilen tebli¤ler
uyar›nca düzenlenmesi ve sunulmas› gereken mali tablolarla ilgili olarak yap›lacak ifllemlerde baz› tereddütlerin bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.
Bu itibarla, Nisan/1995 ay› içinde ödevlilerce verilecek Kurumlar Vergisi beyannameleri ile ilgili olarak afla¤›da belirtilen hususlar gözönünde bulundurulacakt›r.
1. Bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liray› veya, net sat›fllar› toplam› 50 milyar liray› aflan kurumlar vergisi mükellefleri ek mali tablolar›n› kurumlar vergisi beyannamelerine ekleyeceklerdir.
2. Temel mali tablolar›n (bilanço ve gelir tablosu) "Cari Dönem" sütunlar› yan›nda "Önceki Dönem" sütunlar› da mükellefler taraf›ndan doldurulacakt›r.
3. Ek mali tablolar› (Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Fon Ak›m Tablosu,
Nakit Ak›m Tablosu, Kâr Da¤›t›m Tablosu, Y›llara ‹liflkin Özkaynaklar De¤iflim Tablosu) düzenlemek zorunda bulunan mükelleflerin ek
mali tablolarda yer alan "Önceki Dönem" sütunlar›n› doldurmalar› zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
Tebli¤ olunur.
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6 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No

: 22573

Resmi Gazete Tarihi

: 07/03/1996

Kapsam

:

Bilindi¤i üzere, 18/09/1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan 3 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i ile ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan iflletmelerin
belirlenmesinde, aktif toplam› ve net sat›fllar› toplam›n›n belirli bir
rakam› aflmas› kriteri getirilmifl ve 5 s›ra numaral› Genel Tebli¤ ile
de 1994 y›l› aktif toplamlar› 25 milyar liray› veya net sat›fllar› toplam› 50 milyar liray› aflan mükelleflerin düzenleyecekleri ek mali
tablolar›n› 1995 y›l›nda verecekleri beyannamelerine eklemeleri
gerekti¤i belirtilmifltir.
1995 y›l›na iliflkin olup. 1996 y›l›nda verilecek beyannamelere eklenecek ek mali tablolara uygulanmak üzere yukar›da belirtilen rakamlar s›ras›yla 200 milyar ve 500 milyar liraya yükseltilmifl bulunmaktad›r. Buna göre, 1995 y›l› aktif toplam› 200 milyar liray›
veya net sat›fllar› toplam› 500 milyar liray› aflan gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri 1995 y›l›na ait ve 1996 y›l›n›n Mart veya Nisan ay›nda verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine ek
mali tablolardan Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Nakit Ak›m Tablosu
ve Kar Da¤›t›m Tablolar›n› ekleyeceklerdir. Yukar›da rakamlar
afl›lm›fl olsa dahi Fon Ak›m Tablosu ve Y›llara ‹liflkin Özkaynaklar
De¤iflim Tablosunun beyannamelere eklenmesine gerek bulunmamaktad›r. Kurumlar vergi mükelleflerince, konsolide edilmifl bilanço ve gelir tablosunda yer alan aktif toplam› ve net sat›fl toplam› rakamlar› dikkate al›nacakt›r. Tamam› kendilerine ait birden fazla iflletmesi bulunan gelir vergisi mükellefleri konsolide edilmifl bilan-
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ço ve gelir tablosunda yer alan aktif ve net sat›fl toplamlar›n›n 200
milyar liray› veya 500 milyar liray›, aflmas› halinde ek mali tablolar›n› beyannamelerine ekleyeceklerdir. 200 milyar liral›k aktif ile
500 milyar liral›k net sat›fl toplam›n›n hesab›nda adi flirketler, adi
komandit flirketler ve kollektif flirketler müstakil olarak dikkate al›nacakt›r.
Di¤er taraftan, 4 s›ra numaral› Genel Tebli¤le, Bakanl›¤›m›zca muhasebe standartlar›n›n yay›nlanmam›fl olmas› nedeniyle, Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde ileri tarihli çekler dahil borç ve
alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulmas›, k›dem tazminat› karfl›l›¤› ayr›lmas› ve benzeri hususlarda 1994 hesap dönemiyle ilgili
olarak zorunluluk aranmayaca¤› belirtilmifltir. Sözkonusu hususlarla ilgili muhasebe standartlar› Bakanl›¤›m›zca yay›mlanana kadar ihtiyari uygulamaya devam edilecektir. Buna göre, muhasebe
standartlar› yürürlü¤e girinceye kadar mükelleflerin Tek Düzen
Muhasebe Sistemi çerçevesinde ileri tarihli çekler ile alacak ve
borç senetlerini reeskonta tabi tutmalar› ve k›dem tazminat› için
karfl›l›k ay›rmalar› ihtiyaridir.
Tebli¤ olunur.
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7 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam

: 22854
: 21/12/1996
:

Bilindi¤i üzere, 18/09/1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 3 s›ra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile
7/A veya 7/B seçene¤ini uygulamak zorunda olan iflletmelerin tespitinde aktif toplam› ve net sat›fllar› toplam›n›n belirli bir rakam› aflmas› kriteri gelifltirilmifl ve bir önceki y›l aktif toplam› 25 milyar liray›
veya net sat›fllar toplam› 50 milyar liray› aflan üretim ve hizmet iflletmelerinin zorunlu olarak, 7/A seçene¤ini uygulayacaklar›,
07/03/1996 tarih ve 22573 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 6 s›ra
no.lu Tebli¤ ile de 1995 y›l› aktif toplam› 200 milyar liray› veya net
sat›fllar› toplam› 500 milyar liray› aflan mükelleflerin temel mali tablolar›n yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemeleri gerekti¤i belirtilmifltir.
1996 y›l›nda mali tablolarda enflasyondan kaynaklanan art›fllar dikkate al›narak yukar›daki 25, 50, 200 ve 500 milyar liral›k rakamlar› s›ras›yla 50, 100, 300 ve 750 milyar liraya yükseltilmifltir.
Buna göre, 1996 y›l› aktif toplam› 50 milyar veya net sat›fllar toplam›
100 milyar liray› aflan üretim ve hizmet iflletmeleri 1997 y›l›na ait muhasebe ifllemlerini 7/A seçene¤indeki hesaplar› gözönünde bulundurarak yerine getireceklerdir.
Di¤er taraftan, 1996 y›l› aktif toplam› 300 milyar veya net sat›fllar toplam› 750 milyar liray› aflan mükellefler 1996 y›l›na iliflkin olup, 1997
y›l›nda verecekleri beyannamelerine Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Nakit Ak›m Tablosu ve Kâr Da¤›t›m Tablosunu da ekleyeceklerdir.
Tebli¤ olunur.
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Resmi Gazete Tarihi
Kapsam

V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›

‹stanbul smmmo

: 23326
: 28/04/1998
:

Bilindi¤i üzere, 18/09/1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 3 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile aktif toplam› ve net sat›fllar› toplam› belirli tutar› aflan mükelleflerin ek mali tablolar›n düzenlemek zorunda olduklar› belirtilmifltir. 7
s›ra nolu Genel Tebli¤ ile ek mali tablolar›n düzenlenmesine iliflkin
tutarlar yeniden belirlenmiflti. Buna göre, aktif toplam› 300 milyar veya net sat›fllar toplam› 750 milyar liray› aflan mükelleflerin temel mali tablolar›n yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemeleri ve verecekleri y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan "Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu", "Nakit Ak›m Tablosu" ve "Kar Da¤›t›m Tablosu"nu eklemeleri gerekmekteydi.
Konunun Bakanl›¤›m›zca yeniden de¤erlendirilmesinde, ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 y›l›ndan itibaren
verecekleri y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Da¤›t›m Tablosu"nu eklemeleri yeterli bulunmufltur. Bu nedenle, 1998 y›l›nda verilecek beyannamelere "Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu" ve "Nakit Ak›m Tablosu"nun eklenmesine gerek bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla, 1997 y›l› aktif toplam› 300 milyar veya net sat›fllar toplam› 750 milyar liray› aflan mükelleflerin temel mali tablolar›n yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemeleri ve bu tablolardan "Kar Da¤›t›m Tablosu"nu 1998 y›l›nda verecekleri y›ll›k gelir veya kurumlar
vergisi beyannamesine eklemeleri gerekmektedir.
Tebli¤ olunur.

9 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No

: 23566

Resmi Gazete Tarihi

: 27/12/1998

Kapsam

:

Bilindi¤i üzere, 3 s›ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i 1 ile aktif veya net sat›fllar toplam› belirli bir tutar› aflan üretim ve
hizmet iflletmelerinde 7/A seçene¤inin uygulanmas› zorunlulu¤u getirilmifltir. 7 s›ra No.lu Tebli¤ 2 ile de 1996 y›l› aktif toplam› 50 milyar veya net sat›fllar toplam› 100 milyar Türk Liras›n› aflan üretim ve
hizmet iflletmelerinin 7/A seçene¤ini uygulayacaklar›, ayr›ca 1996 y›l› aktif toplam› 300 milyar veya net sat›fllar›, toplam› 750 milyar Türk
Liras›n› aflan mükelleflerin temel mali tablolar›n yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemeleri gerekti¤i belirtilmifltir.
Günün ekonomik koflullar› dikkate al›narak, yukar›daki 50, 100, 300,
750 milyar liral›k rakamlar s›ras›yla 150, 300, 900 milyar ve 2 trilyon
Türk Liras›na yükseltilmifltir.
Buna göre, 1998 y›l› aktif toplam› 150 milyar veya net sat›fllar toplam› 300 milyar Türk Liras›n› aflan üretim ve hizmet iflletmeleri, 1999
y›l›na ait muhasebe ifllemlerini 7/A seçene¤indeki hesaplar› gözönünde bulundurarak yerine getireceklerdir.
Di¤er taraftan, 1998 y›l› aktif toplam› 900 milyar veya net sat›fllar toplam› 2 trilyon Türk Liras›n› aflan mükelleflerin, temel mali tablolar›n
yan›s›ra ek mali tablolar› da düzenlemeleri ve bu tablolardan "Kar
Da¤›t›m Tablosu"nu 1999 y›l›nda verecekleri y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine eklemeleri gerekmektedir.
Tebli¤ olunur.

1 18/9/1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
2 21/12/1996 tarih ve 22854 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
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GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No

: 24265

Resmi Gazete Tarihi

: 19/12/2000

Kapsam

:
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Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye dayan›larak, ek mali tablolar› düzenlemek zorunda olan
mükellefler ile maliyet hesaplar›n› 7/A seçene¤ine göre tutmak zorunda olan mükellefler hakk›nda afla¤›daki düzenlemelerin yap›lmas› uygun görülmüfltür.
1- Ek Mali Tablolar› Düzenlemek Zorunda Olan Mükelefler
3 S›ra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i (*) ile ek
mali tablolar› düzenlemek zorunda olan iflletmelerin belirlenmesinde aktif toplam› ve net sat›fllar›n toplam› kriteri getirilmifltir. Bu hüküm uyar›nca, aktif toplam› veya net sat›fllar› toplam› belirli bir tutar› aflan mükellefler ek mali tablolar› düzenlemek zorundad›rlar.
Bu tutarlar son olarak 9 S›ra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤i (**) ile 900 milyar lira ve 2 trilyon lira olarak belirlenmifltir.
Sözkonusu tutarlar günün ekonomik koflullar› dikkate al›narak s›ras›yla 1,8 trilyon ve 4 trilyon liraya yükseltilmifltir. Buna göre,
2000 y›l› aktif toplam› 1,8 trilyon lira veya net sat›fllar toplam› 4
trilyon liray› aflan mükelleflerin, temel mali tablolar› yan› s›ra ek
mali tablolar› da düzenlemeleri zorunludur. Bu mükelleflerin 2001
y›l›nda verecekleri y›ll›k gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine sözkonusu tablolardan sadece kar da¤›t›m tablosunu eklemeleri
yeterlidir.

2- 7/A Seçene¤ini Uygulamak Zorunda Olan Mükellefler
3 S›ra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile, maliyet hesaplar›nda 7/A seçene¤inin uygulanmas›, aktif toplam› veya
net sat›fllar› toplam› belirlenen tutarlar› aflan üretim ve hizmet iflletmeleri için zorunlu hale getirilmifltir. Halen uygulanmakta olan bu
tutarlar 9 s›ra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile
150 milyar lira ve 300 milyar lira olarak belirlenmifltir.
9 s›ra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile belirlenen sözkonusu tutarlar s›ras›yla 300 milyar lira ve 600 milyar liraya yükseltilmifltir. Buna göre, 2000 y›l› aktif toplam› 300 milyar liray› veya net sat›fllar toplam› 600 milyar liray› aflan üretim ve hizmet iflletmelerinin 2001 y›l›nda maliyet hesaplar›n› 7/A seçene¤ine
göre tutmalar› zorunludur.
3- Parasal Hadler
Bu tebli¤de yer alan parasal hadler, takip eden y›llarda Bakanl›¤›m›zca ayr›ca bir belirleme yap›lmad›¤› takdirde, her y›l bir önceki
y›l için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca tespit edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak uygulanacakt›r. Bu flekilde yap›lacak hesaplamada 50 milyon lira ve daha düflük olan tutarlar
dikkate al›nmayacak, 50 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 100
milyon liraya yükseltilecektir.
Tebli¤ olunur.

(*) 18.09.1994 tarih ve 22055 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
(**) 27.12.1998 tarih ve 23566 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.
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Resmi Gazete No

: 25185

s›ndaki fark› gösteren henüz kazan›lmam›fl finansal kiralama faiz
gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na iliflkin
bilgiler bilanço dipnotlar›nda yer al›r.

Resmi Gazete Tarihi

: 31/7/2003

‹ﬂleyiﬂ:

11 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹

Bilindi¤i üzere, 1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i ile bu Tebli¤ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esaslar›, 01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak
üzere, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 16.12.1993 tarih ve 21790 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 2 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i ile de yukar›daki Tebli¤de baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Vergi Usul Kanununun 175 ve 257 nci maddelerinin verdi¤i yetkilere dayan›larak "Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve Hesap Plan› Aç›klamalar›" ile ilgili olarak afla¤›daki düzenlemelein
yap›lmas› uygun görülmüfltür.
1- "12-T‹CAR‹ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "120ALICILAR" hesab›n›n aç›klamas›na "Finansal kiralamadan do¤an
senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "121-ALACAK
SENETLER‹" hesab›n›n aç›klamas›na ise "Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an senetli alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi
eklenmifltir.
2- "12-T‹CAR‹ ALACAKLAR" hesap grubunda "124-KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)" hesab›
aç›lm›flt›r.

Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamayla ilgili kira
ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Kazan›lmam›fl
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz gelirleri tutarlar› bu hesaba borç "60-Brüt Sat›fllar" hesap grubunda ilgili sat›fl
geliri hesab›na alacak olarak kaydedilir. Ancak, esas faaliyet
konusu finansal kiralama olmayan iflletmelerce yap›lan finansal
kiralama ifllemiyle ilgili gerçekleflmifl faiz gelirleri, "64-Di¤er
Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kârlar" hesap grubunda faiz geliri
hesab›na alacak olarak kaydedilir.
3- "22-T‹CAR‹ ALACAKLAR" hesap grubunda yer alan "220ALICILAR" hesab›n›n aç›klamas›na "Finansal kiralamadan do¤an
senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi; "221-ALACAK
SENETLER‹" hesab›n›n aç›klamas›na ise "Finansal kiralama ifllemlerinde do¤an senetli alacaklar da bu hesapta izlenir" ifadesi eklenmifltir.
4- "22- T‹CAR‹ ALACAKLAR" hesap grubunda "224KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z GEL‹RLER‹
(-)" hesab› aç›lm›flt›r.
224-KAZANILMAMIfi F‹NANSAL K‹RALAMA FA‹Z GEL‹RLER‹ (-)

Bu hesap finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri ara-

Bu hesap finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden do¤an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de¤eri
aras›ndaki fark› gösteren henüz kazan›lmam›fl finansal kiralama
faiz gelirlerinin izlendi¤i hesapt›r. Bu gelirlerin hesaplanmas›na
iliflkin bilgiler bilanço dipnotlar›nda yeral›r.
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‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamayla ilgili kira
ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark "Kazan›lmam›fl
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak tamamlanan ve her
dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutar›
bu hesaba borç "124-Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesab›na alacak olarak kaydedilir.
5- "30-MAL‹ BORÇLAR" hesap grubunda "301-F‹NANSAL
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR" ile "302-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹ (-) hesaplar› aç›lm›flt›r.
301-F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR
Bu hesap, kirac›lar›n finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1
y›l› geçmeyen borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.

varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark
"Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu
hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak
tamamlanan her dönem sonunda gerçekleflmifl olan faiz giderleri
tutarlar› bu hesaba alacak, "66-Borçlanma Maliyetleri" hesap
grubunda ilgili borçlanma gideri hesab›na borç olarak kaydedilir.
6- "40-MAL‹ BORÇLAR" hesap grubunda "401-F‹NANSAL
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR" ile "402-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹ (-)" hesaplar› aç›lm›flt›r.
401-F‹NANSAL K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR
Bu hesap, kirac›lar›n finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1
y›l› aflan borçlar›n›n izlendi¤i hesapt›r.
‹flleyifli:

Finansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin bugünkü
de¤eri ile borç ve bu iki tutar aras›ndaki fark da "302-Ertelenmifl
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesab›na borç kaydedilir.

Finansal kiralama sözleflme tutar› bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varl›k hesab›na kira ödemelerinin bugünkü
de¤eri ile borç ve bu iki tutar aras›ndaki fark da "402-Ertelenmifl
Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesab›na borç kaydedilir. Dönemsellik varsay›m›na uygun olarak dönem sonlar›nda,
izleyen dönemi ilgilendiren tutar; "301-Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar" hesab›na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

302-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹ (-)

402-ERTELENM‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLANMA
MAL‹YETLER‹ (-)

Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden
do¤an borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz ödenmemifl finansal
kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i hesapt›r.

Finansal kiralaman›n yap›ld›¤› tarihte kiralama ifllemlerinden
do¤an ve vadesi bir y›l› aflan borçlar ile kiralanan varl›¤a iliflkin
kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark› gösteren henüz
ödenmemifl finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendi¤i
hesapt›r.

‹ﬂleyiﬂi:

‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamaya konu olan
256

257
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‹ﬂleyiﬂi:
Finansal kiralama sözleflme tutar› ile finansal kiralamaya konu olan
varl›¤a iliflkin kira ödemelerinin bugünkü de¤eri aras›ndaki fark
"Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" olarak bu
hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleflmesine uygun olarak
tamamlanana ve her dönem sonunda izleyen döneme iliflkin tutar
"302-Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri"
hesab›na borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
7- Bu Tebli¤ ile yap›lan düzenlemeler ayn› paralelde mali tablolara
yans›t›l›r.
Tebli¤ olunur.
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12 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Resmi Gazete No

: 25453

Resmi Gazete Tarihi

: 5/5/2004

Maliye Bakanl›¤›ndan

:

Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun' 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye dayan›larak yay›mlanan l s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i ile bu Tebli¤ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esaslar›,
1/1/l994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere,
26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Vergi Usul Kanununda de¤ifliklik yapan 5024 say›l› Kanunun2
amac›; mali tablolar›n enflasyonun etkisinden ar›nd›r›lmas› ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzluklar›n giderilmesidir. Enflasyon düzeltme ifllemi ile ilgili olarak
5024 say›l› Kanun ikili bir yaklafl›m getirmifl ve süreklilik arz eden
ve düzeltme ifllemine iliflkin ana esaslar›n belirlendi¤i hükümler
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde; 31/12/2003
tarihli mali tablolar›n düzeltme ifllemine iliflkin hükümler ise geçici 25 inci maddesinde yer almaktad›r. Geçici 25 inci maddenin uygulanmas›na iliflkin olarak 328 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i yay›mlanm›flt›r.
5024 say›l› Kanunla yap›lan bu de¤iflikliklere paralel olarak tekdüzen hesap plan›nda afla¤›daki düzenlemelerin yap›lmas› gerekli görülmüfltür.
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A- VERG‹ USUL KANUNUNUN MÜKERRER 298 ‹NC‹
MADDES‹ ‹LE SÜREKL‹L‹K ARZ EDEN DÜZELTME
‹ﬁLEM‹NE ‹L‹ﬁK‹N MUHASEBE HESAPLARI:

cak kalan› dönem sonlar›nda söz konusu hesab›n borcuna karfl›l›k
bu hesab›n alaca¤›na al›narak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin tutar bu hesaptan
"648- Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" hesab›na aktar›l›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

1- " 17- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MAL‹YETLER‹" hesap grubunda "178Y1LLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" aç›lm›flt›r.
178- YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI

3- "50-ÖDENM‹fi SERMAYE" hesap grubunda enflasyon düzeltmesinin yaratt›¤› farklar› izlemek üzere
"502- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI" hesab›
ile "503- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ FARKLARI ()" hesab› aç›lm›flt›r.

Bu hesap, "697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›"n›n borç kalan›n›n aktar›larak proje baz›nda aç›lacak tali hesaplar düzeyinde izlendi¤i hesapt›r.

502- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMLU FARKLARI

‹ﬂleyiﬂi:

‹ﬂleyiﬂi:

"697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›"n›n borç
kalan› dönem sonlar›nda söz konusu hesab›n alaca¤›na karfl›l›k bu
hesab›n borcuna al›narak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir.
Geçici kabul yap›ld›¤›nda o projeye iliflkin tutar bu hesaptan "658Enflasyon Düzeltmesi Zararlar›" hesab›na aktar›l›r.

Ödenmifl sermaye tutar›n›n enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmas› sonucunda ödenmifl sermaye (ular›nda meydana gelen art›fllar bu
hesab›n alaca¤›na, "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n borcuna
kaydedilir, izleyen dönemde enflasyon oran›n›n düflmesi sonucu tafl›ma iflleminden ortaya ç›kan azal›fllar bu hesab›n borcuna "698Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n alaca¤›na kaydedilir.

2- " 35- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM HAKED‹fiLER‹" hesap grubunda "358- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" aç›lm›flt›r.
358-YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON D Ü Z E L T ME HESABI
Bu hesap, "697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n alacak kalan›n›n aktar›larak proje baz›nda aç›lacak tali hesaplar düzeyinde izlendi¤i hesapt›r.

Bu hesap ödenmifl sermaye tutar›n›n düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumlu farklar›n izlendi¤i hesapt›r.

Bu farklar›n sermayeye eklenmesi durumunda "500- Sermaye Hesab›" n›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesap borçland›r›l›r.
503- SERMAYE DÜZELTMES‹ OLUMSUZ FARKLARI (-)
Bu hesap ödenmifl sermaye tutar›n›n düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan olumsuz farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:

"697- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" n›n ala-

Ödenmifl sermaye tutar›n›n ilk kez enflasyon düzeltilmesine tabi
tutulmas› sonucu ödenmifl sermaye tutar›nda azal›fl meydana gelmesi durumunda bu hesab›n borcuna, "698- Enflasyon Düzeltme
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Hesab›" n›n alaca¤›na kaydedilir, izleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya ç›kan olumlu farklar önce bu hesaptaki tutardan
mahsup edilir, varsa kalan› "502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu
Farklar" hesab›na alacak yaz›l›r.

6- "69-DÖNEM NET KARI VE ZARARI" hesap grubunda "697YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI" ile "698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI" aç›lm›flt›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

4- " 64- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE
KARLAR"hesap grubumla "648- ENFLASYON DÜZELTMES‹
KARLARI" hesab› aç›lm›flt›r.
648- ENFLASYON DÜZELTMES‹ KARLARI
Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan
net olumlu farklar›n "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve
y›llara yayg›n inflaat iflinde "358- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon
Düzeltme Hesab›ndan" aktar›larak izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi
"698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat
iflinde geçici kabulde "358- Y›llara Yayg›n ‹nflaat Enflasyon Düzeltine Hesab›ndan" bu hesaba aktar›lan tutarlar söz konusu hesaplar›n borcuna karfl›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r.
5- " 65- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)" hesap grubunda "658- ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)" hesab› aç›lm›flt›r.
658- ENFLASYON DÜZELTMES‹ ZARARLARI (-)
Bu hesap mali tablolar›n enflasyon düzeltmesinden ortaya ç›kan
net olumsuz farklar›n "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve
y›llara yayg›n inflaat iflinde "178- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon
Düzeltme Hesab›ndan" aktar›larak izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:

697- YILLARA YAYGIN ‹NﬁAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
Bu hesap y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerine ait maliyet ve hakedifllere iliflkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan farklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m ifllerine ail maliyetlere iliflkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluflan art›fllar 17 nci gruptaki ilgili
defter-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› faiklar için aç›lacak tali hesaplar›n) borcuna karfl›l›k
bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
Hakedifllere iliflkin düzeltmeler sonucu oluflan art›fllar da 35 inci
gruptaki ilgili defler-i kebir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon
düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplar›n) alaca¤›na karfl›l›k bu hesab›n borcuna kaydedilir.
Bu hesap alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre "178- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" veya "358- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" na devredilerek kapat›l›r.
inflaat ve onar›m ifllerinde birden fazla proje olmas› durumunda bu
hesapta her bir proje için bir tali hesap aç›larak farklar projeler itibariyle izlenir.

"698- Enflasyon Düzeltme Hesab›ndan" ve y›llara yayg›n inflaat
iflinde geçici kabulde "178- Y›llara Yayg›n inflaat-Enflasyon Düzeltine Hesab›ndan" bu hesaba aktar›lan tutarlar söz konusu hesaplar›n alaca¤›na karfl›l›k bu hesaba borç yaz›l›r.

698-ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap parasal olmayan k›ymetlerin düzeltilmesi sonucu oluflan
faiklar›n izlendi¤i hesapt›r.
‹ﬂleyiﬂi:
Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluflan
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farklar, ilgili varl›k ve kaynaklara iliflkin defler-i kebir hesaplar›na
(bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplara) karfl›l›k bu hesaba kaydedilir. Parasal olmayan
varl›k kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucu ortaya ç›kan art›fllar bu hesab›n alaca¤›na, parasal olmayan kaynak kalemlerindeki art›fllar ise borcuna yaz›l›r.
Bu hesap, alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre, "648Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" veya "658-Enflasyon Düzeltmesi
Zararlar›" hesab›na devredilerek kapat›l›r.
Bilanço kalemleri yan›nda gelir tablosunu da düzelten iflletmeler
parasal olmayan varl›k ve kaynaklar›n, düzeltme farklar›na ilave
olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya ç›kan
farktan da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplar›n›n düzeltilmesinden ortaya ç›kan farklar ilgili gelir hesaplar›n›n (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› faiklar için aç›lacak tali hesaplar›n) alaca¤›na karfl›l›k bu hesaba borç yaz›l›r. Gider hesaplar›n›n
düzeltilmesinden ortaya ç›kan faiklar da ilgili gider hesaplar›n›n
(bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yaratt›¤› farklar için aç›lacak tali hesaplar›n) borcuna karfl›l›k bu hesaba alacak yaz›l›r. Hesab›n alacak kalan› "648-Enflasyon Düzeltmesi Karlar›" hesab›na,
borç kalan› ise "658- Enflasyon Düzeltmesi Zararlar›" hesab›na
devredilerek kapat›l›r.

kalan› gelir yada gider unsuru olarak dikkate al›nmay›p "570- Geçmifl Y›llar Karlar›" hesab›na veya "580- Geçmifl Y›llar Zararlar›"
hesab›na aktar›larak kapat›l›r.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

"17- Y›llara Yayg›n inflaat ve Onan›n Maliyetleri" hesap grubundaki y›llara yayg›n inflaat ifllerine iliflkin maliyetlerin ve "35- Y›llara
Yayg›n inflaat ve Onar›m Hakediflleri" hesap grubundaki hakedifl
bedellerinin düzeltmesinden ortaya ç›kan farklar, "697- Y›llara
Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›nda" izlenir. Bu hesap
alacak ve borç kalan› vermesi durumuna göre "178- Y›llara Yayg›n
inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" veya "358- Y›llara Yayg›n inflaat Enflasyon Düzeltme Hesab›" na devredilerek kapat›l›r.
Tebli¤ olunur.

B- VERG‹ USUL KANUNUNUN GEÇ‹C‹ 25 ‹NC‹ MADDES‹
KAPSAMINDA DÜZELTME ‹ﬁLEM‹NE ‹L‹ﬁK‹N MUHASEBE HESAPLARI:
5024 say›l› Kanunun 5 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 25 inci madde ve bu maddeye iliflkin olarak yay›mlanan 328 s›ra numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤ine göre
31/12/2003 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesinden ortaya ç›kan düzeltme farklar›
ve s›f›rlanmas› gereken özkaynak kalemleri "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›" na aktar›l›r. "698- Enflasyon Düzeltme Hesab›"n›n
264

1 10/01/1961 tarih ve 10703 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
2 30/12/2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
3 28/02/2004 tarih ve 25387 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

265

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

‹stanbul smmmo

13 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
(Yeni Türk Liras› kullan›m›nda özel kesim muhasebe
sistemine iliﬂkin olarak iﬂletmeler taraf›ndan
uygulanacak esaslar hakk›nda)
Resmi Gazete No

: 25605

Resmi Gazete Tarihi

: 6/10/2004

I. YEN‹ TÜRK L‹RASI ‹LE ‹LG‹L‹ YASAL
DÜZENLEMELER VE ESASLAR
1-Yasal Düzenleme
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 1 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye dayan›larak yay›mlanan 1 S›ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤i ile bu Tebli¤ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esaslar›,
01/01/1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere,
26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Di¤er taraftan, 5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para
Birimi Hakk›nda Kanunun2
-1 inci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para biriminin
Yeni Türk Liras› (YTL), alt biriminin Yeni Kurufl (YKr) olaca¤› ve
bir Yeni Türk Liras›n›n yüz Yeni Kurufla eflit oldu¤u,
-5083 say›l› Kanunun 5228 say›l› Kanunun 3 59 uncu maddesinin
13 üncü f›kras› ile de¤ifltirilen 2 nci maddesinde Türk Liras› de¤erlerin Yeni Türk Liras›na dönüfltürülürken bir milyon Türk Liras›
1 10/01/1961 tarih ve 10703 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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(1.000.000 TL) eflittir bir Yeni Türk Liras› de¤iflim oran›n›n esas
al›naca¤›, Türk Liras› de¤erlerin Yeni Türk Liras›na dönüflüm ifllemlerinin ve Yeni Türk Liras› cinsinden yap›lan ifllemlerin sonuçlar›nda ve ödeme aflamalar›nda yar›m Yeni Kurufl ve üzerindeki de¤erlerin bir Yeni Kurufla tamamlanaca¤› ve yar›m Yeni Kuruflun alt›ndaki de¤erlerin dikkate al›nmayaca¤›,
-3 üncü maddesinde kanunlarda ve di¤er mevzuatta, ifllemlerde,
yarg› kararlar›nda, hukuki muamelelerde, k›ymetli evrak ve hukuki sonuç do¤uran di¤er belgeler ile ödeme ve de¤iflim araçlar›nda
Türk Liras›na veya liraya yap›lan at›flar›n 2 nci maddede belirtilen
de¤iflim oran›nda Yeni Türk Liras›na yap›lm›fl say›laca¤›,
- Geçici 1 inci maddesinin birinci f›kras›nda halen tedavülde bulunan Türk Liras› banknotlar ile madeni paralar›n 01/01/200531/12/2005 tarihleri aras›nda Yeni Türk Liras› banknotlarla ve yeni ç›kar›lacak madeni paralarla birlikte tedavül edece¤i, üçüncü
f›kras›nda ise bu Kanunun uygulanmas›nda karfl›lafl›lan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan; görev alan›na giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›, Sermaye
Piyasas› Kurulu ve Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkili oldu¤u,
- Geçici 3 üncü maddesinde 01/01/ 2005-31/12/2005 tarihleri aras›nda da bütün mal ve hizmet bedellerinin 4077 say›l› Tüketicinin
Korunmas› Hakk›nda Kanunun412 nci maddesi çerçevesinde düzenlenecek etiket ve tarife listelerinde Türk Liras› ve Yeni Türk Liras› üzerinden ayr› ayr› gösterilmesinin zorunlu oldu¤u,
- 6 nc› maddesinde Kanunun 4 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar›n›n yay›m›, di¤er hükümlerinin

2 31/01/2004 tarih ve 25363 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
3 31/07/2004 tarih ve 25539 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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4 08/03/1995 tarih ve 22221 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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ise 01/01/2005 tarihinde yürürlü¤e girece¤i,hükümleri bulunmaktad›r.

da bütün mal ve hizmet bedellerinin etiket ve tarife listelerinin Türk Liras› ve Yeni Türk Liras› para birimleri üzerinden
ayr› ayr› gösterilmesi belge düzenleme ve muhasebe kay›tlar›nda YTL'n›n esas al›nmas›n› etkilemeyecektir. Önceki dönemlere iliflkin olmakla birlikte 01/01/2005 tarihinden sonra
düzenlenecek faturalar, verilecek beyannameler ve bildirimlerin de Yeni Türk Liras›na dönüfltürülmesi ve Yeni Türk Liras› üzerinden düzenlenmesi ve hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak, ücretlilere yap›lacak vergi indiriminde
kullan›lan Vergi ‹ndirimine Ait Bildirimler hakk›nda II. Bölümün 2.2. f›kras›nda belirtildi¤i flekilde ifllem yap›lacakt›r.
2.4- Maliye Bakanl›¤›nca özel hesap dönemi tayin edilen
mükellefler de 01/01/2005 tarihinde normal vergilendirme
dönemine sahip di¤er mükellefler gibi ifllem yapacaklard›r.
Ancak, bu mükellefler 31/12/2004 tarihi itibariyle geçici mizan ç›kartacaklar, mizanda yer alan hesaplar› di¤er mükelleflerin tabi olduklar› esas ve usuller çerçevesinde YTL para birimine dönüfltürecekler ve bu tutarlar› 01/01/2005 tarihli aç›l›fl maddesi olarak muhasebelefltireceklerdir. Di¤er mükellefler için tespit edilmifl muhasebe kay›t, saklama, belge ve bildirim düzeni bu mükellefler için de geçerlidir.
2.5- Bilanço esas› d›fl›nda iflletme hesab› esas›na göre defter
tutan di¤er mükellefler de 01/01/2005 tarihinden itibaren
YTL para birimine göre defter tutacaklard›r. Bu mükellefler
2005 y›l›na devreden dönem sonu mal tutarlar› toplam› ve
amortismana tabi iktisadi k›ymetler gibi kay›tlar›n› YTL'na
dönüfltürerek kaydedecekler ve durumlar›n› ilgilendiren hususlarda bu Tebli¤de belirtilen düzenlemelere uyacaklard›r.
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Buna göre, 5083 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemeler çerçevesinde Yeni Türk Liras› kullan›m›nda özel kesim muhasebe sistemine
iliflkin olarak iflletmeler taraf›ndan uyulacak esaslar konusunda
afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gerekli görülmüfltür.

2-Yeni Türk Liras› Kullan›m›nda Özel Kesim Muhasebe
Sisteminde Uyulacak Esaslar
2.1- Kanunun 1 inci maddesinin yürürlük tarihinin
01/01/2005 olmas› nedeniyle, 31/12/2004 tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb)
Türk Liras› üzerinden düzenlenecek ve dönem sonu ifllemleri dahil tüm muhasebe kay›tlar› Türk Liras› üzerinden yap›lacakt›r. Mali tablolar Türk Liras› üzerinden düzenlenecektir.
Bu belgeler ve muhasebe kay›tlar› 01/01/2005 tarihinden
sonra da aynen olduklar› gibi muhafaza edilecektir.
2.2- 31/12/2004 tarihli bilanço tutarlar› Kanunda belirtilen
de¤iflim oran› esas al›narak 01/01/2005 tarihi itibariyle Yeni
Türk Liras›na dönüfltürülecek ve dönüfltürülen bu tutarlar
aç›l›fl kay›tlar› olarak muhasebelefltirilecektir. Dönüflüm ifllemlerinde kullan›lmak üzere haz›rlanan örnek Excell program› ve dönüflüm tablosu bu Tebli¤in ekinde (Ek:1 ve Ek:2)
yer almaktad›r.
2.3- 01/01/2005 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ve yap›lacak muhasebe kay›tlar› sadece Yeni Türk Liras›
ve Yeni Kurufl üzerinden olacakt›r. En küçük para birimi 1
YKr oldu¤u ve YTL cinsinden yap›lan ifllemlerin sonuçlar›nda ve ödeme aflamalar›nda yar›m YKr ve üzerindeki de¤erler
1 YKr'a tamamlanaca¤› için en küçük muhasebe ve fatura de¤eri 1 YKr olacakt›r. 2005 y›l› boyunca Türk Liras› ve Yeni
Türk Liras›n›n birlikte kabul edilmesi ve 2005 takvim y›l›n268
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II. 31/12/2004 TAR‹H‹ SONU ‹T‹BAR‹YLE YAPILACAK
‹ﬁLEMLER
1-Muhasebe Kay›t Düzeni ‹le ‹lgili Yap›lacak ‹ﬂlemler
1.1- ‹flletmeler 31/12/2004 tarihli bilanço hesaplar›nda yer
alan TL de¤erleri 01/01/2005 tarihinde ilk ifllem olarak YTL
para birimine dönüfltüreceklerdir. Hesaplardaki toplam TL
tutarlar›n YTL'na dönüflümünde bulunacak tutar ile alt hesaplar›n daha sonra ayr› ayr› dönüflümü halinde bulunacak
tutarlar toplam› tamamlamalar (yuvarlamalar) nedeniyle eflit
olmayabilecektir. Bu nedenle, iflletmeler tek düzen hesap
plan›na uygun bir flekilde defter-i kebir hesaplar›nda yer alan
TL tutarlar›n YTL'na dönüflümü ifllemlerine yard›mc› hesaplar›n varsa alt hesaplar›n›n, di¤er bir ifadeyle hesap planlar›n›n en son k›r›l›mdaki hesaplar›n›n tek tek Yeni Türk Liras›na çevrilmesi suretiyle bulunan ana hesap toplam tutar›n›n
muhasebe kayd›n› yapacaklard›r. 31/12/2004 tarihli bilanço
tutarlar›n›n bu flekilde YTL'na dönüfltürülmüfl tutarlar›
01/01/2005 tarihli bilançonun aç›l›fl kay›tlar› olacakt›r. Dönüflüm iflleminin alt hesaplardan bafllanarak ana hesaba ulafl›lmas› suretiyle yap›lmas› nedeniyle ortaya ç›kabilecek
farklar II. Bölümün 1.2. f›kras›nda aç›kland›¤› flekilde kaydedilecektir.
Örnek:
(X) ‹flletmesinin 31/12/2004 tarihli 120 Al›c›lar Hesab›n›n
kapan›fl ve 01/01/2005 tarihli aç›l›fl maddesi afla¤›da belirtildi¤i flekilde olacakt›r:
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31/12/2004 tarihi itibariyle 120 Al›c›lar hesab›
120
Al›c›lar
120 01
Adana Müﬂterileri
120 01 01
A A.fi.
120 01 02
B A.fi.
120 06
Ankara Müﬂterileri
120 06 01
E A.fi.
120 06 02
F A.fi.
01/01/2005 tarihli 120 Al›c›lar hesab›
120
120 01
120 01 01
120 01 02
120 06
120 06 01
120 06 02

Al›c›lar
Adana Müﬂterileri
A A.fi.
B A.fi.
Ankara Müﬂterileri
E A.fi.
F A.fi.

Borç (TL)
5,738,275,200.00
5,367,510,400.00
5,142,503,200.00
225,007,200.00
370,764,800.00
120,452,400.00
250,312,400.00
Borç (YTL)
5.738,27
5.367,51
5.142,50
225,01
370,76
120,45
250,31

1.2- 01/01/2005 tarihi itibariyle yap›lan YTL dönüflümü sonucu bilançoda ortaya ç›kabilecek olumlu farklar tek düzen hesap plan›nda yer alan 679 Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar hesab›na, olumsuz farklar ise 689 Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar hesab›nda izlenerek hesaplarda denklik sa¤lanacakt›r.
1.3- Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin (AT‹K) TL birimindeki de¤erleri YTL'na dönüfltürülürken her bir iktisadi k›ymet için ayr› ayr› dönüflüm ifllemi yap›lacakt›r. Ayn› flekilde
bu iktisadi k›ymetlerin birikmifl amortismanlar› da ayr› ayr›
YTL'na dönüfltürülecektir.
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Örnek:
(Y) ‹flletmesinin 31/12/2004 tarihi itibariyle 255 Demirbafllar
ve 257 Birikmifl Amortismanlar hesab› afla¤›daki gibidir.
Borç (TL)
255
Demirbaﬂlar
3,522,476,100.00
255 01
Mobilya Tak›m›
2,267,712,300.00
255 02
Bilgisayar
1,254,763 800.00
Alacak (TL)
257
Birikmiﬂ Amortismanlar 1,611,580,140.00
257 01
Mobilya Tak›m›
1,360,627,380.00
257 02
Bilgisayar
250,952,760.00
(Y) ‹flletmesinin 01/01/2005 tarihi itibariyle 255 Demirbafllar
ve 257 Birikmifl Amortismanlar hesab› afla¤›daki gibi olacakt›r.
Borç (YTL)
255
Demirbaﬂlar
3.522,47
255 01
Mobilya Tak›m›
2.267,71
255 02
Bilgisayar
1.254,76
Alacak (YTL)
257
Birikmiﬂ Amortismanlar
1.611,58
257 01
Mobilya Tak›m›
1.360,63
257 02
Bilgisayar
250,95

ce ana hesap tutar› toplam›n›n YTL'na çevrilmesi durumunda fark ortaya ç›kabilecektir. Ayr›ca, daha sonraki tarihlerde
ifllem yap›lmas› s›ras›nda her bir çek veya senet tutar›n›n
YTL'na dönüfltürülmesi gerekti¤inden her bir çek veya senet
tutar› YTL'na dönüfltürülerek çek ve senet portföyü toplam
tutarlar› bulunacakt›r.
Örnek:
(Y) ‹flletmesinin 31/12/2004 tarihi itibariyle 101 Al›nan Çekler ve 121 Alacak Senetleri hesaplar› afla¤›daki flekildedir:
Borç (TL)
101
Al›nan Çekler
827,728,200.00
101 01
Portföydeki Çekler
500,443,200.00
101 02
Tahsildeki Çekler
327,285,000.00
Borç (TL)
121
Alacak Senetleri
14,905,842,500.00
121 01
Portföydeki Senetler 13,390,417,500.00
121 02
Tahsildeki Senetler
1,515,425,000.00
(Y) ‹flletmesinin 01/01/2005 tarihi itibariyle 101 Al›nan Çekler ve 121 Alacak Senetleri hesaplar› afla¤›daki gibi olacakt›r:
Borç (YTL)
101
Al›nan Çekler
827,73
101 01
Portföydeki Çekler
500,44
101 02
Tahsildeki Çekler
327,29
Borç (YTL)
121
Alacak Senetleri
14.905,85
121 01
Portföydeki Senetler
13.390,42
121 02
Tahsildeki Senetler
1.515,43
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1.4- Çek ve senet portföylerinde bulunan de¤erlerin YTL'na
dönüfltürülmesi ifllemlerinde de yukar›daki 3 üncü maddede
belirtildi¤i flekilde ifllem yap›lacakt›r. Her bir çek veya senet
tutar›n›n ayr› ayr› YTL para birimine dönüfltürülerek ana hesap tutar›na ulafl›lmas› ile muavin hesaplara inilmeden sade272
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2- Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni ‹le ‹lgili Yap›lacak
‹ﬂlemler:
2.1- 2004 y›l› vergilendirme dönemine iliflkin olmakla birlikte, 01/01/2005 tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar,
Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi beyannameler ile belgelerin düzenlenmesinde YTL para birimi esas al›nacak ve
söz konusu beyannameler ve belgeler YTL üzerinden düzenlenecektir.
2.2- 2004 y›l› harcamalar›ndan kaynaklanan ücretlilerde vergi indirimi uygulamas›nda, vergi indirimine esas al›nacak
belgeler 2004 y›l›nda yap›lan harcamalara ait olaca¤›ndan
belgelerdeki para birimi TL olacakt›r. 2004 y›l›nda yap›lan
harcamalar karfl›l›¤›nda al›nan belgelerdeki tutarlar ile azami
indirim tutar›n›n belirlenece¤i 2004 y›l› vergi matrah› TL
üzerinden belirtildi¤inden, 20/01/2005 tarihine kadar verilecek Vergi ‹ndirimine Ait Bildirimler TL üzerinden doldurulacakt›r. Ancak, 01/01/2005 tarihinden itibaren ücretlerin
YTL olarak ifade edilmesi ve mahsubunun ayn› para birimiyle ifade edilen de¤erler oran›nda yap›labilecek olmas› nedeniyle, TL olarak hesaplanan vergi indirimi tutar› bildirimi
alan iflveren taraf›ndan YTL'na çevrilerek Muhtasar Beyannamede mahsup konusu yap›lacakt›r. 2004 y›l›nda iflten ayr›lan, emekli olan ve ölenlere ait bildirimler hakk›nda da ayn›
flekilde ifllem yap›lacakt›r.
2.3- Ödeme kaydedici cihazlar›n (yazar kasalar) YTL'na göre ifllem yapmalar› hakk›nda 60 Seri No.lu Katma De¤er
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda Kanunla ‹lgili Genel Tebli¤de5
ayr›nt›l› aç›klamalar yap›lm›flt›r. Sözkonusu Tebli¤e göre ö-

deme kaydedici cihaz üretici veya ithalatç›lar›, Maliye Bakanl›¤›na müracaat ederek gerekli izni ald›ktan sonra, daha
önce onaylananlar da dahil olmak üzere tüm ödeme kaydedici cihazlar›n› YTL ve YKr'u esas alacak tarzda düzenleyeceklerdir. Bu konudaki düzenleme ifllemleri, en geç
31/03/2005 tarihine kadar tamamlanm›fl olacakt›r.
01/01/2005 tarihinden (bu tarih dahil) sonra sat›lacak bütün
ödeme kaydedici cihazlar, YTL ve YKr esas›na göre ifllem
yapacak özellikte olacak ve bu özelli¤i tafl›mayan cihazlar›n
sat›fl› yap›lamayacakt›r. Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili ifllemler söz konusu Tebli¤de belirtilen flekilde yap›lacakt›r.
Ayr›ca, 5228 say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle, 3100 say›l› Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda Kanunun 7
nci maddesinin birinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle; mükelleflerin 31/07/2004 tarihinden itibaren kullanmak üzere
sat›n ald›klar› ödeme kaydedici cihazlar için % 100'e kadar
amortisman oran›n› seçebilme imkan› getirilmifltir.
III- 01/01/2005 TAR‹H‹NDEN SONRA YAPILACAK
‹ﬁLEMLER
1-Muhasebe Kay›t Düzeni ‹le ‹lgili Yap›lacak ‹ﬂlemler:
1.1-Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤lerinde yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda, 01/01/2005 tarihinden sonra
hesaplar ve düzenlenecek mali tablolarda daha önce Türk Liras› (TL) olarak gösterilen tutarlar Yeni Türk Liras› (YTL)
olarak gösterilecektir. Kanunun 1 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruflta yer alan yeni ibarelerini kald›rmaya ve uygulamaya iliflkin esaslar› belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulunun yeni ibaresini kald›rmas› halinde yeni ibaresi kullan›lmadan hesaplarda gösterilen tutarlar Türk Liras› (TL) olarak gösterilecektir.
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5 15/05/2004 tarih ve 25463 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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1.2-5083 say›l› Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci
f›kras›nda, tedavülde bulunan Türk Liras› banknotlar ile madeni paralar›n 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri aras›nda yeni
ç›kar›lacak Yeni Türk Liras› banknotlar ve madeni paralarla
birlikte tedavül edece¤i belirtilmifltir. Buna göre, isteyen mükellefler her iki para birimini Kasa hesab›nda aç›lacak YTL
ve TL alt hesaplar›nda izleyebileceklerdir.
1.3- 01/01/2005 tarihinden önce sat›lan ve faturas› TL üzerinden düzenlenmifl mallar›n bu tarihten sonra iade edilmesi
halinde, faturadaki tutarlar YTL'na dönüfltürülerek hesaplara
al›nacak ve düzenlenecek iade faturalar› YTL para birimi
üzerinden düzenlenerek muhasebe kayd› yap›lacakt›r.
1.4- 01/01/2005 tarihinden itibaren ödeme aflamas› ve ifllem
sonuçlar›nda kullan›lacak en küçük para birimi 1 Yeni Kurufl
olaca¤› için hesaplanan vergiler de en az 1 YKr olacakt›r.
Hesaplanan verginin yar›m YKr alt›nda olmas› halinde bu
vergi dikkate ve hesaplara al›nmayacakt›r. Ancak, hesaplanan vergi yar›m YKr ve üzerinde ise 1 YKr'a tamamlanacakt›r. Örne¤in, 01/01/2005 tarihinden sonra bir banka flubesi taraf›ndan 2 ABD dolar› sat›ld›¤›n› ve 1 ABD Dolar› sat›fl kurunun da 1 ABD Dolar›=1,5000 YTL (BirYTLelliYKr) oldu¤unu varsayal›m. Kambiyo muamelelerinde sat›fl tutar› üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) 0.3 YKr (3 YTL X 0.001 = 0.003 YTL) olacakt›r.
Bu durumda, hesaplanan vergi yar›m YKr'un alt›nda oldu¤u
için dikkate al›nmayacakt›r. Sat›fl tutar›n›n 5 YTL olmas› halinde ise hesaplanan vergi yar›m YKr olaca¤› (5 YTL X
0.001= 0.005 YTL) ve yar›m YKr'lar 1 YKr'a tamamlanaca¤› için hesaplanan vergi 1 YKr olacakt›r.
Ancak, yukar›da verilen örnekte vergiyi do¤uran olayda he-

saplanan vergi ile ilgili indirime veya mahsuba konu olacak
bir vergi bulunmamaktad›r. Katma De¤er Vergisinde (KDV)
ise mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde mal›n teslimi veya
hizmetin yap›lmas› ile vergiyi do¤uran olay meydana gelmekte ve vergiye tabi her bir olay için tespit edilen KDV oran› uygulanarak vergi hesaplanmaktad›r. K›saca vergi fiyata
ba¤l› olarak hesaplanmakta, perakende sat›fl› yap›lan mallarda KDV sat›fl fiyat›na dahil olarak belirtilmektedir. ‹flletmeler taraf›ndan tahsil edilen KDV’den önceki aflamalarda ödenen KDV mahsup edilmekte, tahsil edilen KDV’nin mahsup
edilecek KDV’den fazla olmas› halinde aradaki fark vergi
dairesine yat›r›lmakta, aksi durumda ise mükellefin sonraki
döneme devreden KDV ortaya ç›kmaktad›r.
Birim fiyat› düflük ve indirimli oranda vergilendirilen mal ve
hizmetlerin perakende sat›fl›n› yapan iflletmelerde KDV’nin
hesaplanmas›n›n 5083 say›l› Kanunun 2 nci maddesi ile birlikte de¤erlendirilmesi halinde iflletme sahiplerinin birim fiyatlar› ve sat›fl miktarlar›na ba¤l› olarak leh veya aleyhlerine
bir durum ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, 01/01/2005 tarihinden sonra bir bakkaldan veya f›r›ndan bir adet ekmek sat›n
al›nd›¤›n›, bir adet ekme¤in fiyat›n›n KDV dahil 30 YKr
(0,30 YTL) oldu¤unu varsayal›m. Belirtilen birim fiyattan;
KDV dahil sat›fl bedelleri, hesaplanan KDV ve tamamlama
sonucu KDV’nin alaca¤› baz› de¤erler afla¤›da tablo halinde
gösterilmektedir.
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KDV Birim
Oran› fiyat
%
(YKr)
1
30
1
30
1
30
1
30
1
30
1
30
18
18

30
30
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Adet KDV dahil KDV Tamamlama
sat›ﬂ
(YKr) sonucu KDV
bedeli (YKr)
(YKr)
1
30
0.29
0
2
60
0.59
1
3
90
0.89
1
5
150
1.48
1
7
210
2.07
2
280
8,400
83.16
83
1
3

30
90

4.57
13.72

5
14

Genel
toplam

106,82
YKr

107,00
YKr

Tablodan görülece¤i üzere, sat›lan bir adet ekme¤e isabet
eden KDV 0,29 YKr olmakta ve bu vergi müflteriden tahsil
edilmektedir. Çünkü, müflteriden tahsil edilen 30 YKr’luk
bedele KDV dahildir. ‹flletmenin tüm sat›fllar›n› tek tek gerçeklefltirmesi durumunda KDV’nin hesaplanmas› ifllemlerinin tek tek sat›fl baz›nda ele al›nmas› halinde hesaplarda tahsil edilen KDV bulunmayacakt›r.
Ayn› iflletmenin iki adet ekmek satmas› halinde ise hesaplanan KDV 0.59 YKr olmas›na ra¤men yasa hükmü gere¤i bu
de¤er 1 YKr’a tamamlanmakta ve hesaplarda tahsil edilen
KDV 1 YKr olarak görülmektedir. Bu durumda da iflletme
sahibi tahsil etmedi¤i 0,41 YKr KDV’ni hesaplar›na dahil etmek zorunda kalmaktad›r.
Bu durumda, Kanunun 2 nci maddesi hükmü gere¤i bir adet
ekme¤e isabet eden ve yar›m YKr alt›nda olan vergi ifllem
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baz›nda dikkate al›nmamakta, iki adet ekmek sat›fl›nda ise
mükellef hesaplar›nda tahsil edilmeyen ancak fiyata dahil oldu¤u için tahsil edilmifl gibi görünen fazla KDV bulunacakt›r.
Dolay›s›yla, mükelleflerin KDV dahil perakende sat›fllarda
vergilerini tam ve do¤ru olarak hesaplayabilmeleri için;
1- Ödeme kaydedici cihaz kullanarak yapacaklar› sat›fllar›ndaki KDV’ni 62 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda Kanunla ‹lgili Genel Tebli¤’de 6,
2- Fatura ve benzeri vesikalar kullanarak yapacaklar› perakende mal sat›fl› ve hizmet ifalar›ndaki KDV’ni 92 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde 7
belirtildi¤i flekilde hesaplayacaklard›r.
Mükellefler muhasebe kay›tlar›nda esas alacaklar› KDV hesaplamalar›n› an›lan Genel Tebli¤lerde yer alan düzenlemelere göre yapacak ve ba¤l› olduklar› vergi dairesine beyan
edecektir.
1.5- Hesaplarda iz bedeli ile takip edilen kay›tlarda en küçük
para birimi olan 1 YKr kullan›lacakt›r. 01/01/2005 tarihinden
önceki kay›tlarda ekonomik ömrü dolan amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin 1 TL olan iz bedelleri de 1 YKr'a dönüfltürülecek ve hesaplara 0.01 YTL olarak kaydedilecektir.
1.6- Mali tablolar›n›n karfl›laflt›rmal› olarak (önceki dönemcari dönem) düzenlenmesindeki amaç söz konusu tablolar›n
k›yaslanarak analizinin yap›lmas› oldu¤undan önceki döneme ait olan tablolarda kullan›lan para birimi ile cari döneme
ait para biriminin ayn› olmas› gerekmektedir. Bu nedenle,
2004 mali y›l› ifllemlerine iliflkin olarak düzenlenen ancak,
01/01/2005 tarihinden sonra verilmesi gereken Gelir ve Ku
6 18/12/2004 tarih ve 25674 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
7 22/12/2004 tarih ve 25678 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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rumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan mali tablolar›nda kullan›lacak para birimi YTL olacakt›r.
1.7- ‹flletmeler, YTL'na dönüflümü sonras› itibari k›ymeti
toplam› 1 YKr alt›nda olan hisse senetlerini ve menkul k›ymetlerini 1 YKr olarak izleyebileceklerdir. Bu durumun varl›¤› halinde bilanço dipnotlar›nda gerekli aç›klaman›n yap›laca¤› tabiidir. Bu iflletmelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca anonim flirket hisse senetlerinin itibari de¤erinin YTL'na
dönüfltürülmesinde ve ortakl›k haklar›n›n kullan›m›nda ortaya ç›kabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu de¤erlerin yeni para birimine uygun hale getirilmesi amac›yla haz›rlanan
kanun tasar›s›n› ve düzenlemeleri izlemesi gerekmektedir.
1.8- Bilindi¤i üzere, 01/01/2005 tarihinden sonra Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›nca YTL birimi üzerinden gösterge niteli¤inde ilan edilecek döviz ve efektif kurlar›ndan s›f›rla bafllayan kurlar s›f›rdan sonra 5 basamak olarak ilan edilecek ve nominal de¤eri daha küçük kurlar ise 100 birim üzerinden ifade edilecektir. Ayn› flekilde, 01/01/2005 tarihinden
sonra baz› mal ve hizmetlerin birim fiyatlar› 1 YKr’un alt›nda olabilecektir. Ayr›ca, birim de¤eri çok küçük olan mal ve
hizmetlerin yine çok küçük kar oranlar›nda al›n›p sat›lmas›
halinde bir birim bafl›na elde edilecek komisyon, prim, kar
pay› ve gelir pay› gibi adlar alt›nda lehe kalan tutarlar 1
YKr’un alt›nda olabilecektir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak yap›lacak ifllemler afla¤›da aç›klanm›flt›r.
1- ‹flletmeler genellikle birim fiyatlar› 1 YKr’un alt›nda olan
mal ve hizmetlerini tek tek sat›fla sunmamakta ve fiyatlar›n›
mal ve hizmetin birim de¤erine ve/veya süresine ba¤l› olarak
5, 10, 25, 50 ve 100’lük gibi birimler veya gram/kilo¤ramlar
üzerinden ifade etmektedirler. Sat›fl ve fiyatlar›n belirtilen

flekilde daha büyük birimlerde yap›lmas› durumunda birim
fiyatlar›n belge ve kay›tlara yans›t›lmas›nda bir sorun bulunmamaktad›r. Ancak, isteyen iflletmeler birim tutarlar› 1
YKr’un alt›nda olan mal ve hizmetlerini maliyet muhasebesi
hesaplar›nda ve kendi iç denetim hesaplar›nda ihtiyaç duyulan hane kadar kaydedilecektir. Örne¤in, 01/01/2005 tarihinden önceki birim fiyat› veya tarifesi 121 TL olan bir mal›n
01/01/2005 tarihinden itibaren maliyet muhasebesi hesaplar›nda izlenmesi halinde 0.000121 YTL (0.0121 Ykr) olarak
hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.
2- Mükelleflerin 1 YKr alt›ndaki mal veya hizmetlerin birim
fiyatlar›n› fatura detaylar›nda ve di¤er belgelerde göstermeleri gerekmektedir. Birim de¤eri çok küçük olan mal ve hizmetlerin al›n›p sat›lmas› halinde düzenlenecek fatura veya
fatura yerine geçen benzeri vesikalarda birim fiyatlar›n virgülden sonra ihtiyaç duyulan hane kadar örne¤in 5 veya 6 hanede ifade edilmesi, ancak ifllem sonucunda ve ödeme aflamas›nda toplam tutar›n 1 YKr’a tamamlanmas› zorunludur.
Örnek:
Bir iflletmenin % 18 KDV oran›na tabi ve birim fiyat›
0,012556 YTL (1.2556 YKr) olan (A) mal›ndan 200 adet ve
birim fiyat› 0,025483 YTL (2.5483 YKr) olan (B) mal›ndan
300 adet satt›¤› varsay›ld›¤›nda, iflletmenin düzenleyece¤i fatura veya fatura yerine geçen benzeri vesikalar afla¤›daki gibi düzenlenecektir.
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Cinsi
A Mal›
B Mal›

Miktar
200
300

Fiyat (YTL)
0,012556
0,025483
KDV Matrah›
%18 KDV
Toplam

‹stanbul smmmo

Tutar (YTL)
2,51
7,64
10,15
1,83
11,98

Örnekte görüldü¤ü üzere, birim fiyatlarda tamamlama yap›lmayacak olup, birim fiyatlar›n miktarlarla çarp›lmas› sonucu
bulunan tutar ifllem sonucu oldu¤undan tamamlama bu aflamada yap›lacak ve tutarlar YKr olarak ifade edilecektir. Matraha isabet eden KDV hesaplamas›nda ve buna ba¤l› olarak
toplam tutarda tamamlama iflleminin ayr›ca yap›laca¤› tabiidir.
3-Mükellefler 1 YKr’un alt›ndaki birim fiyatlar›n› veya tarifelerini internet, bas›n ve di¤er kanallarla tüketicilere duyurabilecektir.
4-Maliyet muhasebesi hesaplar›nda veya di¤er alt hesaplarda
virgülden sonra ikiden fazla hanenin kullan›m›, birim fiyatlar›n 6 hanede ifade edilmesi ve bunlar›n fatura detaylar›nda ve
di¤er belgelerde gösterilmeleri ifllem sonucunda ve ödeme
aflamas›nda toplam tutar›n 1 YKr’a tamamlanmas› hükmünü
etkilememektedir.
5-‹flletmeler YTL dönüflümü sonras› ticari mallar veya mamuller hesaplar›nda bulunan ve toplam tutar› 1 YKr’un alt›nda olan mallar›n› 1 YKr olarak hesaplara alabileceklerdir.
De¤eri 1 YKr’un alt›nda birden fazla mala sahip olunmas›
halinde bu mallar›n tümünün tek bir hesapta toplanarak kay›t
yap›lmas› mümkün olup buna iliflkin olarak bilanço dipnotlar›nda gerekli aç›klama yap›lacakt›r.
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2-Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni ‹le ‹lgili Yap›lacak
‹ﬂlemler:
2.1- Kanunun Geçici 1 inci maddesi birinci f›kras› hükmü
gere¤i halen tedavülde bulunan Türk Liras› banknotlar ile
madeni paralar 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri aras›nda yeni ç›kar›lacak Yeni Türk Liras› banknotlarla ve madeni paralarla birlikte tedavül edecektir. Belirtilen dönemde TL ile
YTL para birimlerinin birlikte tedavülü fatura ve di¤er belgelerde yer alacak miktarlar›n YTL olarak düzenlenmesini
etkilemeyecektir. Bu nedenle tüm mal ve hizmetler için düzenlenen fatura ve di¤er belgeler YTL üzerinden düzenlenecek ve ayn› flekilde muhasebe kay›tlar› da YTL para birimi
üzerinden yap›lacakt›r. Ancak, en geç 31/03/2005 tarihine
kadar ödeme kaydedici cihazlar›n› YTL ve YKr'u esas alacak
tarzda düzenleyememifl olan iflletmelerin verecekleri yazar
kasa fiflleri TL üzerinden düzenlenecektir. Bu fifllerdeki TL
tutarlar YTL'na dönüfltürülerek kay›tlara al›nacakt›r. ‹flletmelerin 2004 ve öncesi y›llara iliflkin olarak müflterilerine verdikleri dekont, hesap özeti gibi belgeler TL üzerinden düzenlenebilir.
2.2- Mal ve hizmet teslimlerine iliflkin olarak düzenlenecek
fatura veya fatura yerine geçen belgelerde ayn› orana tabi
birden fazla mal veya hizmet bedeli gösterildi¤inde Katma
De¤er Vergisi (KDV) ayn› orana tabi mal ve hizmetlerin
matrah toplamlar› dikkate al›narak hesaplanacakt›r. Farkl›
orana tabi mal ve hizmetlerin ayn› faturada gösterilmesi halinde KDV her bir oran›n matrah toplam› dikkate al›narak hesaplanacakt›r.
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Örnek :

Örnek 1:
Perakende sat›fl fiyatlar› paket bafl›na s›ras›yla 1,35-YTL,
2,15-YTL ve 2,95-YTL olan (A), (B) ve (C) marka sigaralar›n üreticisi olan bir sigara firmas›n›n, sat›fl miktarlar›na göre ÖTV hesaplamas› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.

Mal Cinsi

Tutar KDV % KDV
(YTL)
Tutar›

A Mal›

123,45

8%

9,88

B Mal›

100,45

8%

8,04

C Mal›

231,14

18%

41,61

D Mal›

117,10

18%

21,08

Toplam Mal Bedeli

572,14

(A)

55.040

1,35

% 28

0,35

20.805,12

19.264

40.069,12

Matrah› KDV Tutar›

(B)

173.900

2,15

% 28

0,535

104.687,8

93.036,5

197.724,3

(C)

32.960

2,95

% 28

1

27.224,96

32.960

60.184,96

% 8 KDV (A+B Mal›)

223,90

% 18 KDV (C+D Mal›)

348,24

Toplam KDV

17,91
62,68
80,59

Örnekte görülece¤i üzere, %8 ve %18 KDV oran›na tabi
mallar›n matrah toplamlar› dikkate al›narak hesaplanacak
KDV 80,59 YTL olacakt›r.
2.3- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsam›na giren mallar
için düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerde
KDV uygulamas›ndan farkl› olarak her bir mal için ayr›
ayr› ÖTV hesaplanmas› gerekmektedir.

Marka

Sat›fl Perakende ÖTV Maktu ÖTV Hesaplanan Hesaplanan Toplam
Miktar› Sat›fl Fiyat› Oran›
Tutar›
Nispi ÖTV Maktu ÖTV ÖTV
(Paket) (YTL/Paket)
(YTL/Paket)
(YTL)
(YTL)
(YTL)

Söz konusu sigaralar›n üretici sat›fl fiyatlar›n›n (ÖTV ve
KDV hariç) s›ras›yla, 0,41-YTL, 0,62-YTL ve 0,67-YTL oldu¤u varsay›m›yla, üretici taraf›ndan teslim edilen sigaralarla ilgili sat›fl faturas› afla¤›daki flekilde düzenlenebilecektir.
Mal Cinsi Miktar›
(Paket)

Sat›fl Bedeli
(YTL/Paket)

Toplam
Sat›fl Bedeli
(YTL)

ÖTV
(YTL)

A Mal›

55.040

0,41

22.566,4

40.069,12

B Mal›

173.900

0,62

107.818

197.724,3

C Mal›

32.960

0,67

22.083,2

60.184,96

TOPLAM

152.467,6 297.978,38

ÖTV

297.978,38

ARA TOPLAM

450.445,98

KDV (% 18)

81.080,28

GENEL TOPLAM 531.526,26
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Örnek 2:
Maktu vergi tutarlar› litre bafl›na s›ras›yla 1,2510-YTL ve
0,8475-YTL olan kurflunsuz süper benzin ve motorin teslimi
yapan bir firman›n, sat›fl miktarlar›na göre ÖTV hesaplamas› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.

2.4– Mükelleflerin kullanmakta olduklar› baz› matbu fatura
veya fatura yerine geçen vesikalarda tutar›n yaz› ile belirtildi¤i bölümde ”Yaln›z......................TL / Lira” ibareleri bulunmaktad›r. Mevcut ibarelerin bulundu¤u fatura veya fatura
yerine geçen vesikalar›n de¤iflimi zorunlu olmay›p, dileyen
mükellefler ibarelerde YTL veya yaz› ile “Yeni Türk Liras›“
de¤iflikliklerini yapmak suretiyle eski belgelerini kullanmaya
devam edebileceklerdir. ‹fllem sonucunda Yeni Kurufl bulunmas› halinde YKr’a da yer verilmesi gerekti¤i tabiidir.

Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen Hesap Plan›

MAL C‹NS‹

Teslim Maktu Vergi Toplam ÖTV
Miktar›
Tutar›
(YTL)
(Litre) (YTL/Litre)

Kurﬂunsuz Süper Benzin

712

1,2510

890,71

Motorin

568

0,8475

481,38

TOPLAM

1.372,09

Söz konusu mallar›n teslim bedellerinin (ÖTV ve KDV hariç) kurflunsuz süper benzin için 0,50-YTL/Lt, motorin için
ise 0,51-YTL/Lt oldu¤u varsay›m›yla, teslim edilen mallara
iliflkin sat›fl faturas› afla¤›daki flekilde düzenlenebilecektir;
Mal Cinsi

Teslim
Miktar›
(Litre)

Teslim Bedeli
(YTL/Litre)

Toplam
Teslim Bedeli
(YTL)

ÖTV
(YTL)

Kurflunsuz
Süper Benzin

712

0,50

356

890,71

Motorin

568

0,51

289,68

481,38

TOPLAM

645,68

1.372,09

ÖTV

1.372,09

ARA TOPLAM

2.017,77

KDV (% 18)

363,20

GENEL TOPLAM

2.380,97

IV- YEN‹ TÜRK L‹RASINA GEÇ‹ﬁ ‹ﬁLEMLER‹NDE
VERG‹SEL UYGULAMALAR
1.1- Bu Tebli¤in II. Bölümünün 1.2. f›kras›nda belirtildi¤i flekilde, 01/01/2005 tarihi itibariyle YTL para birimine dönüfltürülen bilançoda ortaya ç›kan ve tek düzen hesap plan›nda yer
alan 679 Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar hesab›nda izlenecek
olan olumlu farklar vergi matrah›n›n hesab›nda gelir olarak dikkate al›nacakt›r. Bilançoda ortaya ç›kan ve tek düzen hesap plan›nda yer alan 689 Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar hesab›nda izlenecek olan olumsuz farklar ise vergi matrah›n›n hesab›nda kanunen kabul edilen gider olarak dikkate al›nacakt›r.
1.2- Banka ve sigorta flirketleri 01/01/2005 tarihi itibariyle
yap›lan YTL para birimine dönüflüm nedeniyle ortaya ç›kan
olumlu farklar için ayr›ca BSMV hesaplamayacaklard›r.
1.3- 21 Seri no.lu De¤erli Ka¤›tlar Kanunu Genel Tebli¤i 8 ile
210 Say›l› Kanuna ekli ve 3239 say›l› Kanun ile de¤iflik de¤erli ka¤›tlar tablosunda yer alan de¤erli ka¤›tlar›n bedelleri
01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenerek, her bir çek yapra¤›n›n de¤erli ka¤›t bedeli 1.500.000.-TL
olarak aç›klanm›flt›r. Çek karnelerinin de¤iflimi yasal aç›dan
8 23/12/2003 tarih ve 25324 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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zorunlu olmamakla birlikte, YTL'na geçiflin teflvik edilmesi
ve kullan›m s›ras›nda olabilecek muhtemel kar›fl›kl›klar›n
önlemesi amac›yla banka müflterilerinin ellerindeki mevcut
TL ibareli çek karnelerini, mevcut çek karnelerinin tam olarak iade edilmesi flart›yla, 01/01/2005 tarihinden itibaren ayn› say›da YTL ibareli çek karneleri ile de¤ifltirmek istemeleri halinde de¤iflim ifllemi de¤erli ka¤›t bedeli tahsil edilmeden yap›lacakt›r.
1.4- Bilindi¤i üzere, 2 Seri no.lu Vergi Kimlik Numaras› Genel Tebli¤inde 9 bankac›l›k ve mali hizmetlerle ilgili ifllemlerde vergi kimlik numaras›n›n tespiti ve kullan›m› ile ilgili
usul ve esaslar aç›klanm›flt›r. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›, bankalar ve özel finans kurumlar›n›n TL banknot ve
madeni paralar› yeni ç›kar›lacak YTL banknot ve madeni paralarla de¤ifltirme ifllemini yaparken bu ifllemlere muhatap
veya taraf olan gerçek ve/veya tüzel kiflilerin vergi kimlik
numaras›n› tespit etmeleri ve bu ifllemlere iliflkin belge, hesap ve kay›tlar›nda vergi kimlik numaralar›na yer vermeleri
zorunlu de¤ildir.
Tebli¤ olunur.

EK:1
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9 19/06/2004 tarih ve 24437 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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EK:1 EXCEL DÖNÜfiÜM TABLOSU
TÜRK L‹RASI
1.000
2.500
4.500
4.999
5.000
5.001
7.500
9.900
10.000
10.001
15.000
15.001
19.500
20.000
20.001
57.500
12.124.588
12.126.000
48.975.466
87.954.200
456.548.313
8.755.646.485.460
5.884.966.325.449

YEN‹ TÜRK L‹RASI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
12,12
12,13
48,98
87,95
456,55
8.755.646,49
5.884.966,33

Türk Liras›ndan Yeni Türk Liras›na dönüflüm hesaplar›nda
kullan›lacak excel formülü afla¤›da görüldü¤ü flekilde olacakt›r. (A1 hücresine yaz›lan rakam› YTL'na dönüfltürür.)
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TL DE⁄ERLER‹
1
4.999
5.000
14.999
15.000
24.999
25.000
34.999
35.000
44.999
45.000
54.999
55.000
64.999
65.000
74.999
75.000
84.999
85.000
94.999
95.000
104.999
105.000
114.999
145.000
154.999
345.000
354.999
545.000
554.999
945.000
954.999
985.000
994.999
995.000
1.004.999
1.455.000
1.464.999
1.895.000
1.904.999
3.545.000
3.554.999
4.275.000
4.284.999
5.615.000
5.624.999
7.355.000
7.364.999

Yeni Kuruﬂ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
35
55
95
99
100=1 YTL
146
190
355
428
562
736
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EK:2

14 SIRA NO' LU MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA
GENEL TEBL‹⁄‹
Yeni Türk Liras› Kullan›m›nda Özel Kesim Muhasebe
Sistemine ‹liﬂkin Olarak ‹ﬂletmeler Taraf›ndan
Uyulacak Esaslar Hakk›nda

Yeni Lira
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,15
0,35
0,55
0,95
0,99
1.00 = 1 YTL
1,46
1,90
3,55
4,28
5,62
7,36

Resmi Gazete No
: 25684
Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2004
1. Yeni Türk Liras› ‹le ‹lgili Yap›lan Düzenlemeler
5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakk›nda Kanunun1 Geçici 1 inci maddesinin üçüncü
f›kras›nda bu Kanunun uygulanmas›nda karfl›lafl›lan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine
Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan; görev alan›na giren
konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›, Sermaye Piyasas› Kurulu ve Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkili oldu¤u hükmü
bulunmaktad›r.
Bu hükme göre, 5083 say›l› Kanunla yap›lan düzenlemeler
çerçevesinde Yeni Türk Liras› kullan›m›nda özel kesim
muhasebe sistemine iliflkin olarak iflletmeler taraf›ndan uyulacak esaslar hakk›ndaki 13 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤i 06/10/2004 tarihli ve 25605 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Bakanl›¤›m›za intikal eden olaylardan, Yeni Türk Liras› kullan›m›nda özel kesim muhasebe sistemine iliflkin olarak
iflletmeler taraf›ndan uyulacak esaslar hakk›nda oluflan tereddütleri gidermek ve uygulama birli¤i sa¤lamak amac›yla 13
1 31/01/2004 tarih ve 25363 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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s›ra numaral› Tebli¤e ilave olarak afla¤›daki düzenlemelerin
yap›lmas› gerekli görülmüfltür.

sonucu KDV’nin alaca¤› baz› de¤erler afla¤›da tablo halinde
gösterilmektedir.

2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde
Yap›lan De¤iﬂiklikler
2.1. Genel tebli¤in III-01.01.2005 Tarihinden Sonra
Yap›lacak ‹fllemler bölümünün 1-Muhasebe Kay›t Düzeni ile
‹lgili Yap›lacak ‹fllemler k›sm›n›n 1.4 f›kras›n›n birinci paragraf›ndan sonra gelmek üzere afla¤›daki paragraflar eklenmifltir.
“Ancak, yukar›da verilen örnekte vergiyi do¤uran olayda hesaplanan vergi ile ilgili indirime veya mahsuba konu olacak
bir vergi bulunmamaktad›r. Katma De¤er Vergisinde (KDV)
ise mal teslimi ve hizmet ifas› hallerinde mal›n teslimi veya
hizmetin yap›lmas› ile vergiyi do¤uran olay meydana gelmekte ve vergiye tabi her bir olay için tespit edilen KDV oran› uygulanarak vergi hesaplanmaktad›r. K›saca vergi fiyata
ba¤l› olarak hesaplanmakta, perakende sat›fl› yap›lan mallarda KDV sat›fl fiyat›na dahil olarak belirtilmektedir. ‹flletmeler taraf›ndan tahsil edilen KDV’den önceki aflamalarda ödenen KDV mahsup edilmekte, tahsil edilen KDV’nin mahsup
edilecek KDV’den fazla olmas› halinde aradaki fark vergi
dairesine yat›r›lmakta, aksi durumda ise mükellefin sonraki
döneme devreden KDV ortaya ç›kmaktad›r.
Birim fiyat› düflük ve indirimli oranda vergilendirilen mal ve
hizmetlerin perakende sat›fl›n› yapan iflletmelerde KDV’nin
hesaplanmas›n›n 5083 say›l› Kanunun 2 nci maddesi ile birlikte de¤erlendirilmesi halinde iflletme sahiplerinin birim fiyatlar› ve sat›fl miktarlar›na ba¤l› olarak leh veya aleyhlerine
bir durum ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, 01/01/2005 tarihinden sonra bir bakkaldan veya f›r›ndan bir adet ekmek sat›n
al›nd›¤›n›, bir adet ekme¤in fiyat›n›n KDV dahil 30 YKr
(0,30 YTL) oldu¤unu varsayal›m. Belirtilen birim fiyattan;
KDV dahil sat›fl bedelleri, hesaplanan KDV ve tamamlama

KDV Birim Adet KDV dahil KDV Tamamlama
Oran› fiyat
sat›ﬂ
(YKr) sonucu KDV
% (YKr)
bedeli (YKr)
(YKr)
1
30
1
30
0.29
0
1
30
2
60
0.59
1
1
30
3
90
0.89
1
1
30
5
150
1.48
1
1
30
7
210
2.07
2
1
30
280
8,400
83.16
83
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18
18

30
30

1
3

30
90
Genel
toplam

4.57
13.72
106,82
YKr

5
14
107,00
YKr

Tablodan görülece¤i üzere, sat›lan bir adet ekme¤e isabet
eden KDV 0,29 YKr olmakta ve bu vergi müflteriden tahsil
edilmektedir. Çünkü, müflteriden tahsil edilen 30 YKr’luk
bedele KDV dahildir. ‹flletmenin tüm sat›fllar›n› tek tek gerçeklefltirmesi durumunda KDV’nin hesaplanmas› ifllemlerinin tek tek sat›fl baz›nda ele al›nmas› halinde hesaplarda tahsil edilen KDV bulunmayacakt›r.
Ayn› iflletmenin iki adet ekmek satmas› halinde ise hesaplanan KDV 0.59 YKr olmas›na ra¤men yasa hükmü gere¤i bu
de¤er 1 YKr’a tamamlanmakta ve hesaplarda tahsil edilen
KDV 1 YKr olarak görülmektedir. Bu durumda da iflletme
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sahibi tahsil etmedi¤i 0,41 YKr KDV’ni hesaplar›na dahil etmek zorunda kalmaktad›r.
Bu durumda, Kanunun 2 nci maddesi hükmü gere¤i bir adet
ekme¤e isabet eden ve yar›m YKr alt›nda olan vergi ifllem
baz›nda dikkate al›nmamakta, iki adet ekmek sat›fl›nda ise
mükellef hesaplar›nda tahsil edilmeyen ancak fiyata dahil oldu¤u için tahsil edilmifl gibi görünen fazla KDV bulunacakt›r.
Dolay›s›yla, mükelleflerin KDV dahil perakende sat›fllarda
vergilerini tam ve do¤ru olarak hesaplayabilmeleri için;
1- Ödeme kaydedici cihaz kullanarak yapacaklar› sat›fllar›ndaki KDV’ni 62 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda Kanunla ‹lgili Genel Tebli¤’de 2 ,
2- Fatura ve benzeri vesikalar kullanarak yapacaklar› perakende mal sat›fl› ve hizmet ifalar›ndaki KDV’ni 92 Seri Numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤inde 3
belirtildi¤i flekilde hesaplayacaklard›r.
Mükellefler muhasebe kay›tlar›nda esas alacaklar› KDV hesaplamalar›n› an›lan Genel Tebli¤lerde yer alan düzenlemelere göre yapacak ve ba¤l› olduklar› vergi dairesine beyan
edecektir.”
2.2. Genel tebli¤in III-01.01.2005 Tarihinden Sonra
Yap›lacak ‹fllemler bölümünün 1-Muhasebe Kay›t Düzeni ile
‹lgili Yap›lacak ‹fllemler k›sm›n›n 1.7 f›kras›ndan sonra
gelmek üzere afla¤›daki 1.8. numaral› f›kra eklenmifltir.
“1.8- Bilindi¤i üzere, 01/01/2005 tarihinden sonra Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›nca YTL birimi üzerinden gös
terge niteli¤inde ilan edilecek döviz ve efektif kurlar›ndan s›

f›rla bafllayan kurlar s›f›rdan sonra 5 basamak olarak ilan edilecek ve nominal de¤eri daha küçük kurlar ise 100 birim üzerinden ifade edilecektir. Ayn› flekilde, 01/01/2005 tarihinden
sonra baz› mal ve hizmetlerin birim fiyatlar› 1 YKr’un alt›nda olabilecektir. Ayr›ca, birim de¤eri çok küçük olan mal ve
hizmetlerin yine çok küçük kar oranlar›nda al›n›p sat›lmas›
halinde bir birim bafl›na elde edilecek komisyon, prim, kar
pay› ve gelir pay› gibi adlar alt›nda lehe kalan tutarlar 1
YKr’un alt›nda olabilecektir. Belirtilen hususlarla ilgili olarak yap›lacak ifllemler afla¤›da aç›klanm›flt›r.
1- ‹flletmeler genellikle birim fiyatlar› 1 YKr’un alt›nda olan
mal ve hizmetlerini tek tek sat›fla sunmamakta ve fiyatlar›n›
mal ve hizmetin birim de¤erine ve/veya süresine ba¤l› olarak
5, 10, 25, 50 ve 100’lük gibi birimler veya gram/kilo¤ramlar
üzerinden ifade etmektedirler. Sat›fl ve fiyatlar›n belirtilen
flekilde daha büyük birimlerde yap›lmas› durumunda birim
fiyatlar›n belge ve kay›tlara yans›t›lmas›nda bir sorun bulunmamaktad›r. Ancak, isteyen iflletmeler birim tutarlar› 1
YKr’un alt›nda olan mal ve hizmetlerini maliyet muhasebesi
hesaplar›nda ve kendi iç denetim hesaplar›nda ihtiyaç duyulan hane kadar kaydedilecektir. Örne¤in, 01/01/2005 tarihinden önceki birim fiyat› veya tarifesi 121 TL olan bir mal›n
01/01/2005 tarihinden itibaren maliyet muhasebesi hesaplar›nda izlenmesi halinde 0.000121 YTL (0.0121 Ykr) olarak
hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.
2- Mükelleflerin 1 YKr alt›ndaki mal veya hizmetlerin birim
fiyatlar›n› fatura detaylar›nda ve di¤er belgelerde göstermeleri gerekmektedir. Birim de¤eri çok küçük olan mal ve hizmetlerin al›n›p sat›lmas› halinde düzenlenecek fatura veya
fatura yerine geçen benzeri vesikalarda birim fiyatlar›n virgülden sonra ihtiyaç duyulan hane kadar örne¤in 5 veya 6 hanede ifade edilmesi, ancak ifllem sonucunda ve ödeme aflamas›nda toplam tutar›n 1 YKr’a tamamlanmas› zorunludur.
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2 18/12/2004 tarih ve 25674 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
3 22/12/2004 tarih ve 25678 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
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Örnek:
Bir iflletmenin % 18 KDV oran›na tabi ve birim fiyat›
0,012556 YTL ( 1.2556 YKr) olan (A) mal›ndan 200 adet ve
birim fiyat› 0,025483 YTL (2.5483 YKr) olan (B) mal›ndan
300 adet satt›¤› varsay›ld›¤›nda, iflletmenin düzenleyece¤i fatura veya fatura yerine geçen benzeri vesikalar afla¤›daki gibi düzenlenecektir.

5-‹flletmeler YTL dönüflümü sonras› ticari mallar veya mamuller hesaplar›nda bulunan ve toplam tutar› 1 YKr’un alt›nda olan mallar›n› 1 YKr olarak hesaplara alabileceklerdir.
De¤eri 1 YKr’un alt›nda birden fazla mala sahip olunmas›
halinde bu mallar›n tümünün tek bir hesapta toplanarak kay›t
yap›lmas› mümkün olup buna iliflkin olarak bilanço dipnotlar›nda gerekli aç›klama yap›lacakt›r.”
2.3. Genel tebli¤in III-01.01.2005 Tarihinden Sonra Yap›lacak ‹fllemler bölümünün 2-Beyanname, Belge ve Bildirim
Düzeni ile ‹lgili Yap›lacak ‹fllemler k›sm›n›n 2.3 f›kras›na
afla¤›daki örnekler ilave edilmifltir.
Örnek 1:
Perakende sat›fl fiyatlar› paket bafl›na s›ras›yla 1,35-YTL,
2,15-YTL ve 2,95-YTL olan (A), (B) ve (C) marka sigaralar›n üreticisi olan bir sigara firmas›n›n, sat›fl miktarlar›na göre ÖTV hesaplamas› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.
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Cinsi
A Mal›
B Mal›

Miktar
200
300

Fiyat (YTL)
0,012556
0,025483
KDV Matrah›
%18 KDV
Toplam

Tutar (YTL)
2,51
7,64
10,15
1,83
11,98

Örnekte görüldü¤ü üzere, birim fiyatlarda tamamlama yap›lmayacak olup, birim fiyatlar›n miktarlarla çarp›lmas› sonucu
bulunan tutar ifllem sonucu oldu¤undan tamamlama bu aflamada yap›lacak ve tutarlar YKr olarak ifade edilecektir. Matraha isabet eden KDV hesaplamas›nda ve buna ba¤l› olarak
toplam tutarda tamamlama iflleminin ayr›ca yap›laca¤› tabiidir.
3-Mükellefler 1 YKr’un alt›ndaki birim fiyatlar›n› veya tarifelerini internet, bas›n ve di¤er kanallarla tüketicilere duyurabilecektir.
4-Maliyet muhasebesi hesaplar›nda veya di¤er alt hesaplarda
virgülden sonra ikiden fazla hanenin kullan›m›, birim fiyatlar›n 6 hanede ifade edilmesi ve bunlar›n fatura detaylar›nda ve
di¤er belgelerde gösterilmeleri ifllem sonucunda ve ödeme
aflamas›nda toplam tutar›n 1 YKr’a tamamlanmas› hükmünü
etkilememektedir.
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Marka

Sat›fl

Perakende

ÖTV

Miktar› Sat›fl Fiyat› Oran›
(Paket) (YTL/Paket)

Maktu ÖTV Hesaplanan Hesaplanan Toplam
Tutar›
(YTL/Paket)

Nispi ÖTV Maktu ÖTV
(YTL)

(YTL)

ÖTV
(YTL)

(A)

55.040

1,35

% 28

0,35

20.805,12

19.264

40.069,12

(B)

173.900

2,15

% 28

0,535

104.687,8

93.036,5

197.724,3

(C)

32.960

2,95

% 28

1

27.224,96

32.960

60.184,96

Söz konusu sigaralar›n üretici sat›fl fiyatlar›n›n (ÖTV ve
KDV hariç) s›ras›yla, 0,41-YTL, 0,62-YTL ve 0,67-YTL oldu¤u varsay›m›yla, üretici taraf›ndan teslim edilen sigaralarla ilgili sat›fl faturas› afla¤›daki flekilde düzenlenebilecektir.
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Mal Cinsi

Miktar›
(Paket)

Sat›fl Bedeli
(YTL/Paket)

Toplam
Sat›fl Bedeli
(YTL)

ÖTV
(YTL)

A Mal›

55.040

0,41

22.566,4

40.069,12

B Mal›

173.900

0,62

107.818

197.724,3

C Mal›

32.960

0,67

22.083,2

60.184,96

TOPLAM

152.467,6

297.978,38

ÖTV

297.978,38

ÖTV

1.372,09

ARA TOPLAM

450.445,98

ARA TOPLAM

2.017,77

KDV (% 18)

81.080,28

KDV (% 18)

363,20

GENEL TOPLAM

531.526,26

GENEL TOPLAM

2.380,97

Örnek 2:
Maktu vergi tutarlar› litre bafl›na s›ras›yla 1,2510-YTL ve
0,8475-YTL olan kurflunsuz süper benzin ve motorin teslimi
yapan bir firman›n, sat›fl miktarlar›na göre ÖTV hesaplamas› afla¤›daki flekilde yap›lacakt›r.
MAL C‹NS‹

Teslim Maktu Vergi Toplam ÖTV
Miktar›
Tutar›
(YTL)
(Litre) (YTL/Litre)

Kurﬂunsuz Süper Benzin

712

1,2510

890,71

Motorin

568

0,8475

481,38

TOPLAM

1.372,09

Söz konusu mallar›n teslim bedellerinin (ÖTV ve KDV hariç) kurflunsuz süper benzin için 0,50-YTL/Lt, motorin için
ise 0,51-YTL/Lt oldu¤u varsay›m›yla, teslim edilen mallara
iliflkin sat›fl faturas› afla¤›daki flekilde düzenlenebilecektir.
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Mal Cinsi

Teslim
Miktar›
(Litre)

Teslim Bedeli
(YTL/Litre)

Toplam
ÖTV
Teslim Bedeli (YTL)
(YTL)

Kurflunsuz
Süper Benzin

712

0,50

356

890,71

Motorin

568

0,51

289,68

481,38

TOPLAM

645,68

1.372,09

2.4. Genel tebli¤in III-01.01.2005 Tarihinden Sonra Yap›lacak ‹fllemler bölümünün 2-Beyanname, Belge ve Bildirim
Düzeni ile ‹lgili Yap›lacak ‹fllemler k›sm›na 2.3 f›kras›ndan
sonra gelmek üzere afla¤›daki 2.4 numaral› f›kra eklenmifltir.
“2.4– Mükelleflerin kullanmakta olduklar› baz› matbu fatura
veya fatura yerine geçen vesikalarda tutar›n yaz› ile belirtildi¤i bölümde ”Yaln›z......................TL / Lira” ibareleri bulunmaktad›r. Mevcut ibarelerin bulundu¤u fatura veya fatura
yerine geçen vesikalar›n de¤iflimi zorunlu olmay›p, dileyen
mükellefler ibarelerde YTL veya yaz› ile “Yeni Türk Liras›“
de¤iflikliklerini yapmak suretiyle eski belgelerini kullanmaya
devam edebileceklerdir. ‹fllem sonucunda Yeni Kurufl bulunmas› halinde YKr’a da yer verilmesi gerekti¤i tabiidir.”
Tebli¤ olunur.
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T.C.
MAL‹YE BAKANLI⁄I
Gelirler Genel Müdürlü¤ü
Baﬂl›k : Muhasebe Sistemi Uygulama Sirküleri/1
Tarih : 28/03/2005
Say› : MSU-1/2005-1/e-Beyanname-1
Muhasebe Sistemi Uygulama Sirküleri/1
Konusu: e-Beyanname ekinde yer alan ayr›nt›l› bilanço ve
gelir tablosunun düzenlenmesi
Tarihi : 28/03/2005
Say›s› : MSU-1/2005-1/e-Beyanname-1
‹lgili oldu¤u maddeler : Vergi Usul Kanunu mükerrer 257
nci madde
Mükellefler taraf›ndan e-beyanname ekinde verilmesi gereken ayr›nt›l› bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesiyle ilgili olarak Bakanl›¤›m›za intikal eden olaylardan, söz konusu tablolar›n düzenlenmesi aflamas›nda baz› tereddütlerin
meydana geldi¤i anlafl›lm›fl olup, konu ile ilgili olarak afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gere¤i duyulmufltur.
Bilindi¤i üzere, 213 say›l› Vergi Usul Kanununun 5228 say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle de¤iflik mükerrer 257 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (4) numaral› bendi ile Maliye Bakanl›¤›, vergi beyannameleri ve bildirimlerin internet ve di¤er elektronik bilgi iletiflim araç ve ortam›nda do¤rudan mükellefler taraf›ndan gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ayn› zamanda bunlar›n yetki verilmifl ger300
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çek veya tüzel kifliler arac›l›¤›yla gönderilmesine de izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili k›l›nm›flt›r. Bu yetkiye istinaden Bakanl›¤›m›zca 30/09/2004 tarih ve 25599 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 340 S›ra Numaral› Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile elektronik ortamda beyanname verilmesinin usul ve esaslar› aç›klanm›fl; 03/03/2005 tarih ve 25744 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 346 S›ra
Numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile baz› beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlulu¤u ve
elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler belirlenmifl ve 15 S›ra Numaral› Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde de beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin kapsam›n›n geniflletilmesi ile yeminli mali müflavirler ile
tam tasdik sözleflmesi düzenleyen mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik aç›klamalar yap›lm›flt›r. Elektronik ortamda beyanname gönderen mükellefler ayr›nt›l› bilanço ve gelir tablolar›n› da elektronik ortamda göndermektedirler. Bakanl›¤›m›zca yay›mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri esas al›narak ebeyanname ekinde gönderilen ayr›nt›l› bilanço ve gelir tablosu da mükellefler taraf›ndan serbest kullan›lan hesaplar›n her
bir mükellef taraf›ndan ayr› ayr› isimlendirilmesi ve farkl›
3'lü kod defteri kebir hesaplar›n kullan›lmas› nedenleriyle
standart hale getirilmifltir.
16/12/1993 tarih ve 21790 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2 S›ra Numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli¤inin “A-Hesap Plan›nda Bofl B›rak›lan Hesap Gruplar› ve Defteri Kebir Hesaplar›n›n Kullan›m›” bölümünde,
“1. Hesap Plan›nda belirtilen hesap grubu ve defteri kebir
(büyük defter) hesaplar›n›n isim, kod numaralar› ve s›rala301
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malar› de¤ifltirilemez. Hesap Plan›nda bofl olarak görülen 2'li
kod hesap gruplar›, ekonomik geliflmeler ve ihtiyaçlar paralelinde Bakanl›¤›m›zca kulland›r›lacakt›r.
2. Hesap Plan›nda bofl olarak görülen 3'lü kod defteri kebir
(büyük defter) hesaplar› ise, ana hesap grubu ile grup hesaplar›n›n iflleyifl ve mant›¤›na uygun olmak, niteli¤i ve kapsam›
itibariyle Hesap Plan›nda belirlenmifl benzeri bir hesap bulunmamak, kullan›ld›¤› takdirde ana hesap grubu ve hesap
gruplar›n›n bütünlük ve tutarl›l›¤›n› bozmamak flart›yla serbestçe kullan›labilir.” aç›klamalar› yap›lm›flt›r.
Bu aç›klamalara göre, mükellefler hesap plan›nda yer alan
bofl 3'lü kod defteri kebir hesaplar›n› yukar›daki aç›klamalar
do¤rultusunda serbestçe aç›p kullanabilecektir.
Elektronik ortamda beyanname gönderen ve serbest olarak
aç›lan 3'lü kod defteri kebir hesaplar› kullanan mükelleflerin
de ayr›nt›l› bilanço ve gelir tablolar›n› standart formatta ve
elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin serbest olarak açt›klar› 3'lü kod defteri kebir hesaplar›n› standart ayr›nt›l› bilanço ve gelir tablosuna aktarma iflleminde; serbest olarak açt›klar› hesab›n hesap plan›nda yer
alan hesap grubunun alt›nda düzenlenen “Di¤er ……. Hesab›” bulunmas› halinde bu hesaba aktarmalar›, bu hesab›n bulunmamas› halinde ise ayn› hesap grubunun alt›nda uygun
olan baflka bir hesaba aktarmalar› gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma ifllemini muhasebe kay›tlar› yapmadan sadece
bilanço ve gelir tablosu düzenlerken dikkate alacaklard›r.
Di¤er taraftan, mükelleflerin serbest olarak açt›klar› hesaplar› kullanmaya devam edebilecekleri tabiidir.
Duyurulur.
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