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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

MUHASEBE USUL VE ESASLARI
Bu düzenlemede, muhasebe usul ve esasları aşağıda belirtildiği şekilde 5 bölüm halinde
açıklanmıştır.
I- Muhasebenin Temel Kavramları,
II- Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
III- Mali Tablolar İlkeleri,
IV- Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,
V- Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları,
I-MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI:
Muhasebenin temel kavramları şunlardır;
1- Sosyal Sorumluluk Kavramı,
2- Kişilik Kavramı,
3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
4- Dönemsellik Kavramı,
5- Parayla Ölçülme Kavramı,
6- Maliyet Esası Kavramı,
7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
8- Tutarlılık Kavramı,
9- Tam Açıklama Kavramı,
10- İhtiyatlılık Kavramı,
11- Önemlilik Kavramı,
12- Özün Önceliği Kavramı,
1- Sosyal Sorumluluk Kavramı:
Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve
muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı;
muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların
düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi
ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.
2- Kişilik Kavramı:
Bu kavram, işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer
ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik
adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.
3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı:
Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu
nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin
sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
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4- Dönemsellik Kavramı:
Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların
aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
5- Parayla Ölçülme Kavramı:
Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir
ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.
Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.
6- Maliyet Esası Kavramı:
Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya
uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin
muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerin esas alınması gereğini ifade eder.
7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı:
Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak
düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin
seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.
8- Tutarlılık Kavramı:
Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini
izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun,
faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını
oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin
değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin
bulunduğu durumlarda işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu
değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.
9- Tam Açıklama Kavramı:
Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru
karar vermelerine yardımcı olacak şekilde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri
kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da
yer verilmesi bu kavramın gereğidir.
10- İhtiyatlılık Kavramı:
Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği
risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel
giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârları için ise gerçekleşme dönemlerine
kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla
karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz.
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11- Önemlilik Kavramı:
Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali
tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını
ifade eder.
Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması
zorunludur.
12 - Özün Önceliği Kavramı:
Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin
değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda
farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.
II - MUHASEBE POLİTAKALARININ AÇIKLANMASI
1- Mali tablolar işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve dönemsellik kavramlarına dayanılarak
hazırlanmış ise bunların açıklanması istenmez. Ancak bu kavramlardan ayrılmaların mevcut olması
hallerinde, mali tabloların dipnotlarında nedenleri ile birlikte açıklanmalıdır.
2- İhtiyatlılık, özün önceliği ve önemlilik kavramları muhasebe politikalarının seçimini ve
uygulamasını yönlendirmelidir.
3- Mali tabloların içerdiği bütün önemli muhasebe politikaları anlaşılır ve kısa olarak
açıklanmalıdır.
4- Kullanılan muhasebe politikalarıyla ilgili açıklamalar mali tablolarla bütünlük oluşturur.
Kullanılan önemli muhasebe politikalarının açıklanması mali tabloların bütünlüğü ve tamlığı için
temel ilkedir. Politikalara ilişkin açıklamalar işletme yönetimi tarafından muhasebe departmanına
toplu olarak verilmelidir.
5- Bilanço ve gelir tablosundaki ve diğer tablolardaki yanlış veya gerçeğe uygun olmayan
işlemler, muhasebe politikalarının açıklanması veya dipnotlarda belirtilmesi suretiyle düzeltilmiş
olamaz. Düzeltme ancak, muhasebe kayıt ve tekniğine uygun olarak yapılır ve malî tablolara yansıtılır.
6- Mali tablolar, dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır.
7- Mali politikalarda, cari dönem veya gelecek dönemlerde önemli etki yaratan veya
yaratabilecek bir değişiklik yapılmış ise durum nedenleri ile birlikte açıklanmalı ve bunun mali
tablolara olan etkileri gösterilmelidir.
III- MALİ TABLOLAR İLKELERİ:
Mali tablolar ilkeleri, temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından
uygulanacak kuralları ifade eder.
Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yayımlanacak muhasebe standartlarına,
yoksa muhasebe kavramlarına uygun olarak öncelikle, işletmenin içinde bulunduğu sektörde söz
konusu işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan, bunun da uygulanmadığı hallerde uluslararası
standartlarda benimsenen esaslara uyulur.
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Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler söz konusu
mevzuat hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar.
Ancak, bu düzenlemeler bu bölümde yer alan ilkeler çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği
ilkesini değiştiremez.
Mali Tablolar aşağıdaki tabloları içerir:
1- Bilânço
2- Gelir Tablosu
3- Satışların Maliyeti Tablosu
4- Fon Akım Tabloları
5- Nakit Akım Tablosu
6- Kâr Dağıtım Tablosu
7- Özkaynaklar Değişim Tablosu
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları,
diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.
A - MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI:
Mali Tabloların amaçları şöyledir:
1-Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.
2-Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.
3-Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi
sağlamak.
B - MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN ÖZELLİKLERİ:
Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle
kullanılabilmesi bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması,
zamanında düzenlenmesi gerekir.
C - TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ:
Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana gruba
ayrılır:
1- Gelir Tablosu ilkeleri
2- Bilânço ilkeleri
a) Varlıklara İlişkin ilkeler.
b) Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler.
c) Özkaynaklara İlişkin ilkeler.
1- GELİR TABLOSU İLKELERİ:
Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve
zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe
uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.
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Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet , gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler
ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen
karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek
tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet
sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemleri
yapılmalıdır.
b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve
giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve
giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi
işlemleri yapılmalıdır.
c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun
amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında
uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti
ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.
e) Arızî ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk
ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını
gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
g) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer
döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet
yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
i) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp
çıkmamasına bağlı durumları ifade eden şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe
yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta
bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
2- BİLANÇO İLKELERİ:
Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan
sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen
varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi
yoluyla, belli bir tarihte işletmenin malî durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak
yansıtılmasıdır.
Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye halinde bunların
satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir.
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Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar bilançoda gayri safi değerleri ile
gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine bir engel oluşturmaz. Bu
doğrultuda net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili hesaplarının
altında açıkça gösterilmesi esastır.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar ve
özkaynaklar itibariyle aşağıda belirtilmiştir:
a) Varlıklara ilişkin ilkeler:
1) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları,
bilânçoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
2) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden
bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar
grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın
altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır.
3) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için,
varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur.
Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen
varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar
ayrılır.
Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler bağlı
ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.
4) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden
ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca
gösterilmelidir.
5) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe
uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran
varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan
amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
7) Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli
dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları
ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
8) Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler,
bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve
yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan
tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
9) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu
tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
10) Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve
kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir.
6

Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de
geçerlidir.
Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde
açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin ilkeler:
1) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa
vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
2) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda
uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer
alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili
hesaplara aktarılır.
3) Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere,
işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit
edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir.
İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun
dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir.
4) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hâsılat ile cari dönemde tahakkuk eden
ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca
gösterilmelidir.
5) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6) Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan
avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu
ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
c) Özkaynaklara ilişkin ilkeler:
1) İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki
hakları özkaynaklar grubunu oluşturur.
İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli
adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilançoda özkaynaklar grubu içinde
gösterilir.
2) İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.
Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, esas sermaye hesapları
her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer
önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir.
3) İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. işletmede
herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar;
hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
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4) Özkaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem
zararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5) Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları
(zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile
yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların
dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık
payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir
unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.
IV - MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
A - TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
Bu bölüm, temel malî tabloları oluşturan bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve
sunulması esaslarını içerir.
1- BİLANÇO:
a) BİLANÇO TANIMI:
Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren mali tablodur.
b) BİLANÇO DÜZENLEME KURALLARI:
Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az
likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa
doğru sıralanırlar.
c) BİLANÇONUN BİÇİMSEL YAPISI:
İşletmeler bilançolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve
anlam birliği oluşturmak amacıyla, ek formlardaki tipleri bilançoların düzenlenmesine esas alırlar (Ek
Tablo: 1), (Ek Tablo: 2)
Varlıklar, dönen ve duran olarak adlandırılan iki grupta toplanır. Dönen varlıklar grubunda,
bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin
edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise, normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması
düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır.
Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile özkaynaklardan oluşur. Kısa vadeli
yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar ise, bir yıldan sonra
ödenecek olan borçlardan oluşur. Özkaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme
kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "Diğer" başlığı altında yer alan bir
kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda, bu kalem ayrı bir
başlık altında ayrıca gösterilir.
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d) BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Bilanço kapsamındaki kalemler, Hesap çerçevesinde sıralama ve açıklamalar paralelinde yer
alır.
Ayrıntılı bilançoda yer alan kalemlerin gruplama ve sıralaması, Ek Tablo: 2’de de ayrıca
görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.
AKTİF
I DÖNEN VARLIKLAR

12345-

HAZIR DEĞERLER
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Hazır Değerler

12345-

MENKUL KIYMETLER
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

1234567-

TİCARİ ALACAKLAR
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

12345678-

DİĞER ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

1234567-

STOKLAR
İlk Madde Ve Malzeme
Yarı Mamuller – Üretim
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları

A

B

C

D

E
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F

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
2- Taşeronlara Verilen Avanslar

G

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları

H
123456789-

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
İş Avansları
Personel Avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

II DURAN VARLIKLAR

12345-

TİCARİ ALACAKLAR
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

1234567-

DİĞER ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

12345678910-

MALİ DURAN VARLIKLAR
Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştiraklerdeki Sermaye Payları
İştiraklere Sermaye Taahhütleri
İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Payları
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük. Karşılığı (-)
Diğer Mali Duran Varlıklar
Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

12345-

MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi Ve Arsalar
Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makina ve Cihazlar
Taşıtlar

A

B

C

D

10

678910-

Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar

12345678-

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar

12345-

ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Arama Giderleri
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Birikmiş Tükenme Payları (-)
Verilen Avanslar

12-

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları

12345678-

DİĞER DURAN VARLIKLAR
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)

E

F

G

H

PASİF
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1234567-

MALİ BORÇLAR
Banka Kredileri
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
Diğer Mali Borçlar

1234-

TİCARİ BORÇLAR
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Depozito ve Teminatlar

A

B

11

5-

Diğer Ticari Borçlar

123456-

DİĞER BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

12-

ALINAN AVANSLAR
Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar

1-

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri

1234-

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendırılmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler

12345-

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

12-

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları

12345-

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Hesaplanan Kdv
Diğer Kdv
Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

C

D

E

F

G

H

I

II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

12345-

MALİ BORÇLAR
Banka Kredileri
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
Diğer Mali Borçlar

123-

TİCARİ BORCLAR
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)

A

B

12

45-

Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Borçlar

123456-

DİĞER BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

12-

ALINAN AVANSLAR
Alınan Sipariş Avansları
Alınan Diğer Avanslar

12-

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Kıdem Tazminatı Karşılıkları
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

12-

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları

123-

DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV.
Tesise Katılma Payları
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

C

D

E

F

G

III ÖZKAYNAKLAR

12-

ÖDENMİŞ SERMAYE
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)

12345-

SERMAYE YEDEKLERİ
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri

12345-

KÂR YEDEKLERİ
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Özel Fonlar

A

B

C

D

GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

E

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

F

DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
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e) BİLANÇO DİPNOTLARI
Bilançoda ek bilgi olarak aşağıdaki dipnotlar yer alır.
BİLANÇO DİPNOTLARI
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı .......
............................................... TL.
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları ile genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı ..........TL.
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ........................TL.
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı ............................................TL.
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.........TL.
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı........... TL.
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı . ...............................TL.
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :
Döviz Cins
...............
...............
...............
...............

Miktarı
.............
.............
.............
.............

TL Kuru
...............
...............
...............
...............

Toplam Tutar
................. TL.
................. TL.
................. TL.
................. TL.

TL Kuru
...............
...............
...............
...............

Toplam Tutar
................. TL.
................. TL.................. TL.
................. TL.

TL. Kur
...............
...............
...............
...............

Toplam Tutar
................. TL.
................. TL.
................. TL.
................. TL.

8.Yurt içinden alacaklar (avanslar dahil) :
Döviz Cins
...............
...............
...............
...............

Miktarı
.............
.............
.............
.............

9.Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cins
...............
...............
...............
...............

Miktarı
.............
.............
.............
.............

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı .......TL.
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı .......TL.
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı .....TL.
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13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :
Türü
............
............
............
............

Tertibi
............
............
............
............

Üsleri
............
............
............
............

Adedi
............
............
............
............

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı

Toplam Tutar
................ TL.
................ TL.
................ TL.
................ TL.

……….........................TL.

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:
Adı
............
............
............
............

Pay Oranı
............
............
............
............

Pay Tutarı
.................. TL.
.................. TL.
.................. TL.
.................. TL.

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı
ortaklıkların:
Adı
............
............
............
............

Pay Oranı
............
............
............
............

Top. Sermayesi
.......................
.......................
.......................
.......................

Son Dönem Kârı
.................. TL.
.................. TL.
.................. TL.
.................. TL.

17. Stok değerleme yöntemi:
a) Cari dönemde uygulanan yöntem:
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğini stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya
azalış (-) tutarı …..…TL.
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti ...........TL.
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti ................TL.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları .............TL.
-

Varlık maliyetlerinde (+) ........................TL.

-

Birikmiş amortismanlarda......(-) ...................TL.
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19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:
1- Ana Kuruluş
2- Bağlı Ortaklık
3- İştirakler

Ticari alacak
.......................
.......................
.......................

Ticari borç
.......................
.......................
.......................

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı .......................
21. Bilânço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi,
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her
türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu
etkileyebilecek hukuki ihtilâfların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerinde değişiklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ..............TL.
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran
ortaklıklar ................TL.
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları ................ TL.
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul
kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş
gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları .............TL.
28. Ortaklıklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı ..............TL.
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da malî tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,
30. Bilânçonun onaylanarak kesinleştiği tarih: ../../....
2- GELİR TABLOSU:
a) GELİR TABLOSU TANIMI:
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı
bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem
net zararını kapsar.
b) GELİR TABLOSU DÜZENLEME KURALLARI:
Gelir tablosunun düzenlenmesinde Mali Tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır.
Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan
faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi, süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı
olarak gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan
faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilir.
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c) GELİR TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI:
İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırmalarında kolaylık sağlamak
ve anlam birliği oluşturmak amacıyla ek formlardaki biçimde düzenlerler. (Ek Tablo: 3), (Ek
Tablo:4)
Gelir Tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "diğer" başlığı altında gösterilen
gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20'sini aşması halinde, bu kalem
ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.
d) GELİR TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Gelir tablosu kapsamındaki kalemler, hesap çerçevesindeki sıralama ve açıklamalar
paralelinde yer alır.
Ayrıntılı gelir tablosunda yer alan kalemler (Ek Tablo 4'de) de ayrıca görüleceği üzere aşağıdaki
gibidir.

123-

BRÜT SATIŞLAR
YURT İÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER

123-

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
SATIŞTAN İADELER (-)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)
DİĞER İNDİRİMLER (-)

A

B

NET SATIŞLAR

C
D
1234-

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
SATILAN TİCARİ MALLAR MALIYETI (-)
SATILAN HİZMET MALİYETI (-)
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

E
123-

FAALİYET GİDERLERİ (-)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F
123456-

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ
KOMİSYON GELİRLERİ
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
17

78910-

KAMBİYO KÂRLARI
REESKONT FAİZ GELİRLERİ
ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

1234567-

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
KOMİSYON GİDERLERİ (-)
KARŞILIK GIDERLERİ (-)
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-)
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

12-

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

G

H

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

12-

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÁRLAR
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÁRLARI
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

123-

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

I

J

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K

DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
e) SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU:

Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile
satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini
göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. (Ek Tablo: 5) Bu tablo, gelir tablosunun ekini
oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.
Satışların maliyeti tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır:
A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: Mamulün bünyesine giren mamulün temel
öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu grupta yer
alır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete
ilişkin bölümünde dikkate alınır.
B - Direkt işçilik giderleri: Mamulü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere
doğrudan yüklenebilen direkt işçilik giderlerini içerir.
C- Genel üretim giderleri: Üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan
hizmetlere ilişkin direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderleri içerir.
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D - Yarı mamul stoklarında değişim: Henüz mamul haline gelmemiş fakat ilk madde ve
malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin dönem
başı stoku ile dönem sonu stoku arasındaki fark bu grupta yer alır.
E - Mamul stoklarında değişim: Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim
giderleri ve yarı mamul kullanım tutarlarının toplamı üretim maliyetini verir. Dönem başı mamul
stoku ile dönem sonu mamul stoku ve mamullerinin bir bölümünü iç tüketimde kullanan işletmelerde,
söz konusu tüketim miktarının toplamı arasındaki fark "Mamul Stoklarında Değişim" tutarını
oluşturur. Bu tutarın üretim maliyetine eklenmesi veya çıkarılması ile satılan mamul maliyetine
ulaşılır.
İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin
toplamı, gelir tablosunda "Satışların Maliyeti" bölümünde yer alan tutarları ifade eder.
f) GELİR TABLOSU DİPNOTLARI:
Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:
1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları ..... (TL.)
a) Amortisman giderleri .................................................................... (TL.)
a.1) Normal amortisman giderleri .................................................. (TL.)
a.2) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri .............. (TL.)
b) İtfa ve tükenme payları ................................................................. (TL.)
2 - Dönemin karşılık giderleri .............................................................. (TL.)
3 - Dönemin tüm finansman giderleri................ ................................. (TL.)
a) Üretim maliyetine verilenler ....................... .................................. (TL.)
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ........................................... (TL.)
c) Doğrudan gider yazılanlar .............................................................. (TL.)
4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,müessese, bağlı ortaklık ve
iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
................ TL.
5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar. (Toplam
tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) ...............TL
6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara
ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
..............TL.
7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı
.................TL.
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) ..............TL.
9- Stok maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve değerleme
yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi.)
…………….
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri ………
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11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi
maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması
halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları ..................TL.
12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını
ve kaynakları gösteren açıklayıcı not ……….TL.
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve
kâr payı oranları ……….. (TL.)
B- DİĞER MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI:
Bu bölüm diğer mali tabloları oluşturan fon akım tabloları, kar dağıtım tablosu ile öz kaynaklar
değişim tablosunun düzenlenmesi ve sunulması esaslarını içerir.
1) FON VE NAKİT AKIM TABLOLARI
Bu bölüm belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı
kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değişmeleri açıklayan
fon akım tablolarının düzenleme ve sunulma esaslarını içerir.
a) TANIMLAR:
Fon akım tablolarında kullanılan fon kavramı; tüm finansal araçlar anlamında veya net işletme
(çalışma) sermayesi anlamında ya da para ve para benzerleri anlamında kullanılır. Fon kavramının
içeriğine göre fon akım tabloları;
i - Fon Akım Tablosu,
ii - Nakit Akım Tablosu,
iii- Net işletme (çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu, olarak ifade edilir.
- Fon Akım Tablosu: İşletmenin, belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve
bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda, fon kavramı tüm finansal araçları kapsar.
- Nakit Akım Tablosu: İşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını,
kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur. Bu tabloda fon kavramı, kasa mevcudu
ve bankadaki mevduatları kapsar.
- Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu: İşletmenin belirli bir hesap
döneminde, net işetme sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda,
fon kavramı dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar farkını belirten net işletme (çalışma)
sermayesini kapsar.
b) KAPSAM:
Bu bölümün kapsamı; fon akım tablosunun ve nakit akım tablosunun, fon kaynak ve kullanım
yerlerinin belirlenmesi ve sunulması ile sınırlıdır.
c) FON AKIM TABLOLARININ DÜZENLENME AMACI:
Fon akım tablolarının düzenlenme amacı, bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini ve
dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo kullanıcılarına
sunulmasıdır. Tablolar, işletmenin nakit veya işletme (çalışma) sermayesini doğrudan etkileyen
finansman ve yatırım faaliyetlerinin bütün önemli yönlerini açıklayarak;
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i- İşletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sağladığı fonları, yatırım ve finansman
faaliyetlerini özetler,
ii - Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
d) FON AKIM TABLOLARI DÜZENLEME KURALLARI:
i) Fon akım tabloları, temel mali tablolar ile birlikte sunulur. Bu tablolar, gelir tablosunun
sunulduğu her dönem için, cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde düzenlenir.
ii) Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça
belirtilir.
iii) Fon akım tablolarında, olağan faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan fonlar,
diğer fon kaynak ve kullanım yerlerinden ayrı başlıklar altında sunulur. Böylece işletmenin fon
yaratma gücünün ne olduğu veya faaliyetlerinde ne ölçüde fon kullanıldığı ortaya konulur.
iv) işletmenin normal olağan faaliyetleri dışında kalan olağandışı işlemlerden elde edilen
fonlar veya kullanılan fonlar, fon akım tablosunda; önemli tutarlarda olmaları durumunda olağan
faaliyetlerden sağlanan veya kullanılan fondan ayrı bir başlık altında sunulur.
v) Bazı finansal işlemler, bir tür varlığın diğer bir varlık türüyle değiştirilmesi biçiminde
ortaya çıkar. Böyle bir durum işletmenin finansman ve yatırım faaliyetinin bir parçası olduğu için, fon
akım tablolarında yer alır. Bu tür işleme örnek olarak, tahvil borcuna karşılık hisse senedi verilmesi
gösterilebilir.
vi) Fon akım tablolarından amaçlanan yararın sağlanabilmesi için her türlü işlemin finansman
ve yatırım yönleri ayrı ayrı açıklanır. Örneğin, bir duran varlığın satın alınmasından doğan fon
çıkışları ayrı, satılmasından doğan fon girişleri ayrı ayrı açıklanır veya bir tahvil ihraç edilerek bir
varlık alınmışsa; ihraç edilen tahviller ayrı, satın alınan varlıklar ayrı açıklanır.
vii) Her işletme veya işletmeler topluluğu, içinde bulundukları koşullara göre fon akım
tablolarını en fazla bilgiyi içerecek biçimde düzenler.
Fon akım tablosu, net yönteme göre düzenlenir ve olağan kârdan başlanıp, dönem içinde fon
hareketine neden olmayan gelir ve giderlere ait bilgiler verilerek düzeltmeler yapılır.
Nakit akım tablosu ise, brüt yönteme göre düzenlenir ve dönem içinde fon sağlayan gelirler
ayrı, fon hareketine neden olan maliyet ve gider unsurları ayrı gösterilir.
viii) Fon hareketine neden olmayan, yalnızca hesaplar arasında yapılan aktarmalar dolayısıyla
hareket gösteren hesaplar, fon akım tablolarında yer almaz. örnek; değer artış fonlarının veya
yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesi gibi.
e) FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI:
İşletmeler, fon akım tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırmalarda kolaylık
sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla, ek formlardaki biçimde düzenlerler. (Ek Tablo: 6),
(Ek Tablo: 7)
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f) FON AKIM
AÇIKLAMALAR:

TABLOLARINDA

YER

ALAN

KALEMLERE

İLİŞKİN

I - FON AKIM TABLOSU:
A - FON KAYNAKLARI
1-Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu başlıkta işletmenin olağan faaliyetlerinden
sağlanan net kaynak tutarı gösterilir.
Bu kalemin hesaplanmasında, gelir tablosundaki olağan kâr bir fon kaynağı olarak dikkate
alınır. Bu tutara, kârın oluşumuna etki eden ancak, gerçek anlamda bir fon hareketi sağlamayan
giderler eklenir, fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir.
Fon çıkışı gerektirmediği için eklenmesi gereken giderler; amortismanlar, karşılıklar ve
gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin paylarıdır. Olağan kârı olumlu etkilemekle birlikte, fon
girişi sağlamayan gelecek aylara ait gelirlerin bu döneme ilişkin payları ve konusu kalmayan
karşılıklar bu kârdan indirilir.
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu grupta, işletmenin süreklilik
göstermeyen olağandışı işlemlerinden dolayı sağladığı net fon tutarı gösterilir.
Olağandışı gelir ve kârlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki pozitif farkı gösteren
olağandışı kâra, fon çıkışı gerektirmeyen kalemler eklenir ve fon girişi sağlamayan kalemler bu kârdan
indirilir.
Duran varlık satışlarından sağlanan kaynağın satış tutarı üzerinden fon akım tablosunda yer
alması gerektiğinden, olağandışı gelir ve kârlara kaydedilen duran varlık satış kârı veya zararının
gerekli düzeltmeyi yapmak üzere, olağandışı kâra; duran varlık satış zararı eklenir ve duran varlık satış
kârı ise indirilir.
3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Dönen varlıkların brüt tutarlarında ortaya çıkan
azalışları ifade eder.
4- Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Duran varlıkların tutarındaki azalışlarda bir fon
kaynağıdır. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden tabloda gösterilir.
5- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: Bilânçolardaki borç ve gider karşılıkları
dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artışları gösterir.
6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: işletmenin bilânçoda yer alan borç ve
gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı kaynak artışlarını ifade eder.
7- Sermaye Artırımı: İşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan sağlanan artış tutarlarını
ifade eder.
8- Hisse Senetleri ihraç Primleri: Cari dönemle ilgili ihraç primi tutarları da bir fon
kaynağıdır.
B - FON KULLANIMLARI:
1- Faaliyetlerle İlgili Fon Kullanımı: işletmenin dönem faaliyetini zararla kapatması halinde
bu zarar tutarı bir kaynak kullanımıdır.
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Fon çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan zararı azaltır. Buna karşılık, fon girişi sağlamayan
gelirler, olağan zararı artırır. Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutarın ortaya çıkması
durumunda; söz konusu tutar, fon kaynağı olarak dikkate alınır.
2- Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve kârlar ile olağandışı gider
ve zararlar arasındaki negatif fark, olağandışı zararı ifade eder. Bu olağandışı zarara, fon çıkışını
gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi sağlamayan kalemlerin indirilmesi sonucunda
bulunan negatif fark, olağandışı faaliyetlerle ilgili fon kullanımıdır. Bu farkın pozitif bir tutar olması
durumunda, fon kaynağı olarak dikkate alınması gerekir.
3- Ödenen Vergi ve Benzerleri: Bir önceki dönem kârından ödenen kurumlar ve gelir
vergileri ile diğer kesinti kalemlerini gösterir.
4- Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem kârından pay sahiplerine ve diğer kişilere ödenen
temettüleri ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder.
5- Dönen Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar: işletmenin dönen varlıklarının brüt
tutarlarında meydana gelen artışları ifade eder.
6- Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar: Yeniden değerlemeden kaynaklananlar dışında,
duran varlıkların brüt tutarında, ortaya çıkan artışları içerir.
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları
dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder.
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları
dışındaki uzun vadeli yabancı kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade eder.
9- Sermayedeki Azalış: İlgili mevzuat uyarınca sermayede yapılan indirim tutarlarını ifade
eder.
II- NAKİT AKIM TABLOSU:
Bir işletmede belli bir dönemde oluşan nakit akışını açıklayan tablo olan nakit akım
tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır. Bu hesap kalemleri değerlendirilirken amortismanlar,
karşılıklar, reeskontlar, vazgeçilen alacaklar, önceki dönem gelir, kâr, gider ve zararları gibi nakit giriş
veya çıkışını gerektirmeyen tutarların dikkate alınması gerekir.
A- Dönem Başı Nakit Mevcudu:
İşletmenin dönem başında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Herhangi
bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler, nakit mevcudu içinde
değerlendirilir.
B- Dönem İçi Nakit Girişleri:
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit: İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet
satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. Bu tutarın bulunmasında, net satış hasılatına
satışlardan doğan alacaklardaki azalışlar eklenir, artışlar ise indirilir.
2– Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit: Gelir
tablosunda diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve kârlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit
girişleri bu grupta yer alır. Bu tutarın bulunabilmesi için, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar
olarak tanımlanan kalemler toplamından henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre
doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan
23

gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Ayrıca konusu kalmayan karşılıklar gibi nakit
girişi sağlamayan kalemler toplamından çıkarılır.
3- Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit: Gelir tablosunda olağandışı gelir ve kâr
kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerini içerir. Bu tutarın bulunmasında,
toplamdan tahakkuk esasına göre doğmuş henüz tahsil edilmemiş gelirler ile önceki dönemlerde tahsil
edilip bu döneme yansıyan tutarlar veya hiçbir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler indirilir.
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit: Esas faaliyet
konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan, kısa vadeli
borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. Bunlardan menkul kıymet ihracı
nedeniyle sağlanan nakit girişleri, banka kredileri ve diğer kısa vadeli yabancı kaynak artışları ayrı
ayrı gösterilir.
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit: Esas faaliyet
konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan, uzun vadeli
borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. Uzun vadeli menkul kıymet ihracı nedeniyle
ortaya çıkan nakit girişleri ile alınan krediler ve diğer uzun vadeli yabancı kaynak artışları ayrı ayrı
gösterilir.
6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit: Sermaye artırımı nedeniyle sağlanan nakit bu
grupta yer alır.
7- Hisse Senedi ihraç Primlerinden Sağlanan Nakit: Hisse senedi ihraç primlerinden
sağlanan nakdi içerir.
8- Diğer Nakit Girişleri: Menkul kıymetlerde, esas faaliyet konusu satışlardan
kaynaklananlar dışındaki alacaklarda, diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit
girişi sağlayan unsurları içerir.
C- Dönem İçi Nakit Çıkışları:
1- Maliyetlerden kaynaklanan Nakit çıkışları: Maliyetten kaynaklanan nakit çıkışına
ulaşılabilmesi için; satışların maliyeti ile stoklardaki artışların ve alımlardan doğan borçlardaki
azalışların toplanması ve bu tutardan amortisman gibi nakit çıkışını gerektirmeyen giderler ile esas
faaliyet konusunu ilgilendiren alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlardaki artışların ve stoklardaki
azalışların indirilmesi gerekir.
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları: Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama,
satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri nedeniyle yapılan nakit çıkışlarını ifade eder.
Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre
doğmuş ancak henüz ödenmemiş giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin
bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır.
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları: Diğer
faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bu tutarın bulunmasında,
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman, karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin
ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı: Maliyetlere yüklenemeyen finansman
giderlerinden dolayı ortaya çıkan nakit çıkışını ifade eder.
5- Olağandışı Gider ve zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı: Gelir tablosunda olağandışı gider
ve zarar kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarını ifade eder.
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6- Duran Varlık Yatırımlarına ilişkin Nakit Çıkışları: Duran varlık yatırımları nedeniyle
yapılan nakit harcama tutarlarını içerir.
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri: Bilançonun, faaliyet nedeniyle ortaya çıkan
ticari borçlanmalar dışındaki kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan
azalmaları ifade eder. Menkul kıymetler, anapara ödemeleri, alınan kredilerin anapara ödemeleri ve
diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir. Vergi ve temettü ödemeleri bu başlıkta gösterilmez.
8- Uzun Vadeli yabanca Kaynak Ödemeleri: Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya
çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen
azalmalar, bu grupta yer alır. Menkul kıymetler anapara ödemeleri, alınan krediler anapara ödemeleri
ve diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir.
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri: Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer
kesinti kalemlerini içerir.
10- Ödenen Temettüler: Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit
çıkışlarını içerir.
11- Diğer Nakit Çıkışları: Menkul kıymetlerde, satışlardan doğanlar hariç olmak üzere
alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları
ifade eder.
D - Dönem Sonu Nakit Mevcudu:
İşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Herhangi
bir vade taşımayan, ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içinde yer alır.
E - Nakit Artış veya Azalışı:
İşletmenin dönem içi nakit girişleri ile dönem içi nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya
azalışlarını gösterir. Diğer bir anlatımla dönem içi nakit girişlerinin, dönem içi nakit çıkışlarından
fazla olması durumunda aradaki fark nakit artışını; az olması durumunda ise nakit azalışını ifade eder.
Dönem sonu nakit mevcudu ile dönem başı nakit mevcudu arasındaki fark, nakit artış veya azalışını
gösterir.
2 - KÂR DAĞITIM TABLOSU
a) TANIM:
Kâr dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur.
b) AMAÇ
Kâr dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından,
ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça gösterilmesi ve
şirketlerin hisse başına kâr ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır.
c) KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DÜZENLENME KURALLARI:
i) Kâr dağıtım tablosu; dönem kârından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan dağıtımı, ayrı
ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
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ii) Kâr dağıtım tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülük, ortaklara ödenecek 1. ve
2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve
kârdan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.
iii) Dönem kârının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde, imtiyazlı ve adi hisse
senetlerine ödenen kâr payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrı ayrı gösterilir.
iv) Katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edilmesi
nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenen paylar, kâr dağıtım
tablosunda ayrıca gösterilir.
d) KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI:
Kâr dağıtım tablosu ek formda sunulan biçimde önceki dönem ve cari dönem verilerini
içerecek şekilde düzenlenir (Ek Tablo 8).
e) KÂR DAĞITIM TABLOSU KALEMLERINE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
A - DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI:
Bu bölümde dönem kârının dağıtımı yer alır.
1- Dönem Kârı: Gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kârdır.
2- Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler: Dönem kârı Üzerinden hesaplanan vergi ve
diğer yasal yükümlülükleri kapsar.
3- Geçmiş Yıllar Zararı: Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları
ifade eder.
4- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken %5
birinci tertip kanuni yedek akçeyi ifade eder.
5- İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar: Mevzuat gereği dönem
kârından işletmede alıkonacak ihtiyat veya karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi
işletmenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlar.
6- Ortaklara Birinci Temettü: İşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve
ana sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür.
7- Personele Temettü: Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür.
8- Yönetim Kuruluna Temettü: Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması
kararlaştırılan temettüyü kapsar.
9- Ortaklara İkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan
ikinci tertip temettüdür.
10- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hüküm uyarınca
ortaklara %5 birinci temettü hariç, kalan kârın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda biridir.
11- Statü Yedekleri: Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar.
12- Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmamış Kârlar): İşletmede olağanüstü durumlar dikkate
alınarak bırakılan yedek veya geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan kârları ifade eder.
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13- Diğer Yedekler: Genel Kurul kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir.
14- Özel Fonlar: Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır.
B - YEDEKLERDEN DAĞITIM:
Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış kârlardan yapılan dağıtım yer
alır.
1- Dağıtılan Yedekler: Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar.
2- II. Tertip Yasal Yedekler: Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl kârlarının onda birini ifade
eder.
3- Ortaklara Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan ortaklara ödenecek kısmı
kapsar.
4- Personele Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan personele ödenecek kısmı
kapsar.
5- Yönetim Kuruluna Pay: Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış kârlardan yönetim kuruluna
ödenecek kısmı kapsar.
C - HİSSE BAŞINA KÂR:
Dağıtım konusu kârdan hisse başına düşen pay burada yer alır.
D - HİSSE BAŞINA TEMETTÜ:
Dağıtılan kârdan pay alanlara düşen kısım burada yer alır.
3 - ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
a) TANIM:
Özkaynaklar değişim tablosu; ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış
veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
b) AMAÇ:
Özkaynaklar değişim tablosunun düzenleniş amacı; özellikle sermaye şirketlerinde dönem
içinde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamaktır.
c) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN DÜZENLENME KURALLARI
1- Özkaynaklar Değişim Tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde
sunulur.
2- Tablo; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş dönemler kârı (zararı)
ve dönem net kârı (zararı) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde
meydana gelen azalışları, artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
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d) ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI:
Özkaynaklar değişim tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini içerecek şekilde (Ek
Tablo: 9)'da görüldüğü gibi düzenlenir. Anlaşılabilirliği sağlamak bakımından tablo sayısal örnek
uygulama ile sunulmuştur. Satırlarda yer alan yatay kalemler, işletmede öz kaynak kalemlerini
etkileyen olayların niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
e)
ÖZKAYNAKLAR
AÇIKLAMALAR:

DEĞİŞİM

TABLOSU

KALEMLERİNE

İLİŞKİN

1- Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, (her bir kalemi ayrı ayrı görülebilecek biçimde) kâr
yedekleri (her bir kalemi ayrı ayrı görülecek biçimde), geçmiş dönemler kârı (zararı), dönem net kârı
(zararı) ve özkaynaklar toplamı için tabloda birer sütun açılır ve her kalemin hareketi bu sütun içinde
izlenir. Öz kaynak kalemlerini artıran işlemler artı, azaltan işlemler ise parantez içinde gösterilerek
eksi olarak dikkate alınır.
2- Özkaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışlar yatay kalemlerde belirtilerek ait olduğu
kalemin sütununa ve özkaynaklar toplamı sütununa yazılarak karşılaştırılabilirliği sağlamak
bakımından önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine ilave olarak ayrı bir bölüm şeklinde
gösterilir.
TABLODA YER ALAN ÖRNEĞİN AÇIKLANMASI:
ÖNCEKİ DÖNEM:
i- 31 Aralık 1988 Kalanı: Bu sırada; öz kaynak kalemlerinin o dönem başındaki kalan
tutarları gösterilir. Örnekte 1989 yılı dönem başında öz kaynak toplamının dağıtımı şöyledir:
Ödenmiş Sermaye
11.250 TL.
M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4.677 TL.
İştirak Yeniden Değerleme Artışları
703 TL.
Yasal Yedekler
2.062 TL.
Olağanüstü Yedekler
7.606 TL.
Dönem Net Kârı veya Zararı
+ 18.315 TL.
Özkaynak Toplamı
44.613 TL.
ii- Kâr Dağıtımı:
Bir önceki dönem kârının dağıtımı bu bölümde yer alır. Kârdan yedeklere aktarılan ve temettü
olarak dağıtılan tutarlar ayrı ayrı gösterilir. Sayısal örnekte, bir önceki dönemin net dönem kârı 18.315
TL.'dir.
Bunun dağılımı şöyle olmuştur:
- Yasal yedeklere aktarılan
2.412 TL.
- Olağanüstü yedeklere aktarılan+ 6.524 TL.
TOPLAM 8.936 TL.
- Dağıtılan temettü
+ 9.379 TL.
TOPLAM 18.315 TL.
Yedeklere devredilen tutarlar, yedek akçeleri artırdığından bu sütunlarda artı olarak
gösterilmiştir. Kâr dağıtımı tutarı ise dönem net kârı (zararı) sütununda parantez içinde (9.379 TL.
temettü olarak dağıtılan, 8.936.- TL yedeklere aktarılan) gösterilmiştir.
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iii- Hisse Senedi ihraç Primleri: Bu sırada, dönem içinde hisse senedi ihracından dolayı
sağlanan primler gösterilir. Sayısal örnekte; önceki dönemde hisse senedi ihracından sağlanan prim
204 TL olduğundan, bu tutar hisse senedi ihraç primleri sütununda gösterilmiştir.
iv- Ödenmiş Sermaye Artışı: İlgili dönemde, ödenmiş sermayedeki artışlar bu kısımda
gösterilir. Ödenmiş sermayedeki artışlardan nakden olanlar ve yeniden değerleme artışlarından veya
diğer yedek ve fonlardan aktarılanlar ayrı ayrı gösterilir.
Sayısal örnekte; ilgili dönemde ödenmiş sermayedeki artış aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.
- Nakden: 4.500 TL. Bu tutar hem ödenmiş sermaye tutarında hem de özkaynaklar toplamı
sütununda yer almıştır.
- Yeniden Değerleme Artışlarından aktarılan: 4.500 TL.
- Bu tutar ödenmiş sermaye bölümünde artı olarak maddi duran varlıklar yeniden değerleme
artışları sütununda eksi olarak yer almıştır. Yeniden değerleme artışlarından aktarılan tutar, bir öz
kaynak kaleminden diğerine aktarıldığı için, öz kaynak toplamını değiştirmemiş, bu nedenle toplam
sütununda yer almamıştır.
v - Maddi Duran Varlık Satış Kârları:
Bu satırda, maddi duran varlık satış kârlarının öz kaynak kalemlerine ilave edilmesinin etkileri
gösterilir.
vi - 1989 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net) :
Bu başlıkta ilgili dönemde yapılan yeniden değerleme işleminden ortaya çıkan net değer
artışları gösterilir.
vii - 1989 Dönem Net Kârı: Bu satırda ilgili dönemin net kârı (zararı) yer alır. Bu tutar
dönem net kârı (zararı) sütununa ve özkaynaklar toplamı sütununa kaydedilir.
viii - 31 Aralık 1989 Kalanı: ilgili dönemin dönem başı kalanına hesapta meydana gelen
artışlar ilave edilip, azalışlar çıkarıldığında bulunan tutardır. Bu tutar cari dönemin dönem başı
kalanını ifade eder. Özkaynak kalemlerinin her biri için de hesaplama ayrı ayrı yapılır.
Sayısal örnekte önceki dönem verilerinde ödenmiş sermayenin dönem başı kalanı 11.250 TL.,
dönem içi artışları (4.500 + 4.500 + 2.250 = 11.250) dönem sonu kalanı 22.500 TL.'dir. Bu tutar cari
dönemin dönem başı kalanı olmuştur. Maddî duran varlık yeniden değerleme artışları ise; dönem başı
kalanı 4.677 TL., dönem içi artışlar 7.425 TL., azalışları (4.500) olduğundan önceki dönem sonu
kalanı (cari dönem başı kalanı) 7.602 TL. olmuştur.
CARİ DÖNEM:
Bu bölümde içinde bulunan cari dönemdeki öz kaynak hareketleri yer alır. İşlemler önceki
dönem verilerinde açıklandığı gibi olur.
Sayısal örnekte dönem içi işlemler aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.
- Bir önceki dönem net kârından 19.100 TL. temettü olarak dağıtılmış; 3.727 TL. yasal
yedeklere, 15.315 TL. olağanüstü yedeklere devredilmiştir.
- Dönem içi hisse senedi ihraç primleri 188 TL. olmuştur.
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- İştiraklerin maddi duran varlık satış kârlarını sermayeye ilavesinden dolayı edinilen bedelsiz
hisse senetleri 119 TL.'dir. (Bu tutar iştirakler hesabını artırırken öz kaynak grubundaki özel fonları
artırmıştır).
- Şirketin maddi duran varlık satış kârlarını sabit kıymetleri yenileme fonuna ilave etmesinden
ortaya çıkan fon 8.080 TL.'dir.
- Ödenmiş Sermaye artışı; nakden 13.922 TL., yeniden değerleme artışlarından aktarılan 9.000
TL., özel fonlardan aktarılan 9.000 TL. olmuştur.
- 1990 yılı yeniden değerleme artışları, maddi duran varlıklarda 16.897 TL., iştiraklerde 771
TL., toplam. 17.688 TL. olarak gerçekleşmiştir.
- 1990 yılı dönem net kârı (zararı) 40.523 TL. olmuştur.
31 Aralık 1990 dönem sonu kalanı; 31 Aralık 1989 kalanına dönem içi artışlar eklenerek,
azalışlar çıkartılarak bulunmuştur. Özkaynakların dönem sonu tutarı 151.158.-TL.'dir. Bu tutar 31
Aralık 1990 bilançosunda yer alan özkaynak toplamıdır.
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Ek Tablo: 1- İşletme Özet Bilanço Tipi ( ......... TL.) (*)
AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKİ
DÖNEM

CARİ
DÖNEM

ÖNCEKİ
DÖNEM

I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
1-Men. Kıy. Değer Düş. Karşılığı (-)

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Borç Senetleri Reeskontu (-)

C-Ticari Alacaklar
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
2-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

C-Diğer Borçlar
1-Borç Senetleri Reeskontu (-)
D-Alınan Avanslar
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Haked.
F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
G-Borç ve Gider Karşılıkları

D-Diğer Alacaklar
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları

E-Stoklar
1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
2-Verilen Sipariş Avansları

2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)

F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

G-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ==>

H-Gelecek Ay. Ait Gelir ve Gider Tahak.
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Borç Senetleri Reeskontu (-)

II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
B-Diğer Alacaklar
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-)
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)

C-Diğer Borçlar
1-Borç Senetleri Reeskontu (-)

C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
2-Bağlı Menkul Kıymet Değ. Düş. Karş. (-)
3-İştiraklerdeki Sermaye Payları
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5-İştirak. Serm. Payları Değ. Düş. Karş. (-)
6-Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Payları
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8-Bağlı Ort. Sem.Pay. Değ. Düş. Karş. (-)

D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahak.

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
III- ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye (-)

9-Diğer Mali Duran Varlıklar
10-Diğ. Mali Duran Var. Değ. Düş. Karş. (-)
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt)
2-Birikmiş Amortismanlar (-)
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar
4-Verilen Sipariş Avansları

B-Sermaye Yedekleri
1-Hisse Senedi İhraç Primleri
2-Hisse Senedi İptal Karları
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5-Diğer Sermaye Yedekleri

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt)
2-Birikmiş Amortismanlar (-)
3-Verilen Avanslar

C-Kar Yedekleri
1-Yasal Yedekler
2-Statü Yedekler
3-Olağanüstü Yedekler
4-Diğer Kar Yedekleri
5-Özel Fonlar

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt)
2-Birikmiş Tükenme Payları (-)
3-Verilen Avanslar

D-Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)

G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah.
H-Diğer Duran Varlıklar

F-Dönem Net Karı (Zararı)
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı (-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ==>

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ==>
NAZIM HESAPLAR

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR

DİPNOTLAR
1- ............................
2- ............................
(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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CARİ DÖNEM

Ek Tablo: 2- İşletme Ayrıntılı Bilanço Tipi ( ............TL.) (*)
AKTİF (VARLIKLAR)
Önceki Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)
Cari Dönem

Önceki Dönem

I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKAR
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Uzun Vad.Kred.Ana P.Taksit ve Faiz.
3-Tahvil Ana P.Borç Taks.ve Faizler

4-Verilen Çekler ve Ödeme emirleri

4-Çıkarılmış Bono ve Senetler

5-Diğer Hazır Değerler

5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

B-Menkul Değerler

6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

1-Hisse Senetleri

7-Diğer Mali Borçlar

2-Özel Kesim Tah.Hiss.Sen.Bonoları

B-Ticari Borçlar

3-Kamu Kesimi Tah.Hiss.Sen.Bon.

1-Satıcılar

4-Diğer Menkul Kıymetler
5-Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.(-)

2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)

C-Ticari Alacaklar

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri

5-Diğer Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar

3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)

1-Ortaklara Borçlar

4-Verilen Depozito ve Teminatlar

2-İştiraklere Borçlar

5-Diğer Ticari Alacaklar

3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

6-Şüpheli Ticari Alacaklar

4-Personele Borçlar

7-Şüpheli Tic.Alac.Karşılığı (-)
D-Diğer Alacakalar
1-Ortaklardan Alacaklar

5-Diğer Çeşitli Borçlar
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
D-Alınan Avanslar

2-İştiraklerden Alacaklar

1-Alınan Sipariş Avansları

3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar

2-Alınan Diğer Avanslar

4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Sen.Reeskontu (-)

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.

7-Şüpheli Diğer Alacaklar

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

8-Şüpheli Diğ. Alac. Karşılığı (-)

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.

E-Stoklar

3-Vadesi Geçmiş Ertelen.veya Taks.

1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.
F-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yük.

1-İlk Madde Malzeme

4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler

2-Yarı Mamüller

G-Borç ve Gider Karşılıkları

3-Mamüller
4-Ticari Mallar
5-Diğer Stoklar

1-Dönem Karı, Vergi ve Diğ.Yüküm.K.
2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
Diğer Yükümlülükleri (-)

6-Stok Değer Düşüklüğü Karş.(-)

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı

7-Verilen Sipariş Avanslar

4-Maliyet Giderleri karşılığı

F-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyet.

5-Diğer Borç ve Gider Karşılığı
H-Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah.
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler

1-Yıllara Yaygın İnş.Onarım Maliyet.
2-Taşeronlara Verilen Avanslar
G-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Taha.

2-Gider Tahakkukları

1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
2-İndirilecek KDV
3-Diğer KDV
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
5-İş Avansları
6-Personel Avansları
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1-Hesaplanan KDV
2-Diğer KDV
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

9-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI

DİPNOTLAR
1- ............................
2- ............................
(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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Cari Dönem

Ek Tablo: 2- İşletme Ayrıntılı Bilanço Tipi (Devamı) (........... Tl.) (*)
AKTİF (VARLIKLAR)
Önceki Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)
Cari Dönem

Önceki Dönem

II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1-Alıcılar

1-Banka Kredileri

2-Alacak Senetleri

2-Çıkarılmış Tahviller

3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)

3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

4-Verilen Depozito ve Teminatlar

4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

A-Mali Borçlar

5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı

5-Diğer Mali Borçlar

B- Değer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

B-Ricari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)

4-Personelden Alacaklar

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

5-Diğer Çeşitli Alacaklar

5-Diğer Ticari Borçlar

6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

C-Diğer Borçlar

7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

1-Ortaklara Borçlar

C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler

2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

2-Bağlı Men.Kıy.Değ.Düş.Karş. (-)

4-Diğer Çeşitli Borçlar

3-İştiraklere Sermaye Payları

5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

4-İştiraklerdeki Sermaye Taahhütleri

6-Kamuya Olan Ertelenen veya Taks.Bor.

5-İştirakler Serm.Payl.Değ.Düş.Karş (-)

D-Alınan Avanslar

6-Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Payl.

1-Alınan Sipariş Avansları

7-Bağlı Ortak.Sermaye Taahhütleri (-)

2-Alınan Diğer Avanslar

8- Bağlı Ort..Serm.Payl.Değ.Düş.Karş (-)

E-Borç ve Gider Karşılıkları

9-Diğer Mali Duran Varlıklar

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

10-Diğer Mali Duran Var.Değ.Düş.Karş.(-)

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

D-Maddi Duran Varlıklar

F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.

1-Arazi ve Arsalar
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
3-Binalar

1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2-Gider Tahakkukları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

4-Tesis Makine ve Cihazlar

1-Gel.Yıll.Ert.veya Terkin Ed.K.D.

5-Taşıtlar

2-Tesise Katılma Payları

6-Demirbaşlar

3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynakalar

7-Diğer Maddi Duran Varlıklar

UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI

8-Birikmiş Amortismanlar (-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar

III-ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye

10-Verilen Avanslar

1-Sermaye

E- Maddi Olmayan Varlıklar

2-Ödenmemiş Sermaye (-)

1-Haklar

B-Sermaye Yedekleri

2-Şerefiye

1-Hisse Senedi İhraç Primleri

3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

2- Hisse Senedi İptal Kararları

4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5-Özel Maliyetler

3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artış.
4-İştirak Yeniden Değerleme Artış.

6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5-Diğer Sermaye Yedekleri

7-Birikmiş Amortismanlar (-)

C-Kâr Yedekleri

8-Verilen Avanslar

1-Yasal Yedekler

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1-Arama Giderleri

2-Statü Yedekleri
3-Olağanüstü Yedekler

2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

4-Diğer Kâr Yedekleri

3-Diğer Özel Tükenmeye Tabii Varlıklar

5-Özel Fonlar

4-Birikmiş Tükenme Payları (-)
5-Verilen Avanslar

D-Geçmiş Yıllar Kârları
F-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı (-)

G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tah.

1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.
2-Diğer KDV.
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stokları
4-Elden Çıkarıl. Stok ve Maddi Dur.Varl.
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8-Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
DİPNOTLAR
1- ............................
2- ............................(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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Cari Dönem

Ek Tablo: 3- İşletme Özet Gelir Tablosu Tipi (...........TL.) (*)
ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

A - BRÜT SATIŞLAR
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F - DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR
G - DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
İ - OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR
J - OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K - DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIK. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

DİPNOTLAR
1- ............................
2- ............................
............................
(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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Ek Tablo: 4- İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi (........TL.) (*)
ÖNCEKİ DÖNEM

A - BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt İçi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satıştan iadeler (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )
1-Araştırma Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
F - DİĞER FAAL. OLAĞAN
GELİR ve KARLAR
1-İştirakten Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G - DİĞER FAAL. OLAĞAN
GİDER ve ZARAR (-)
1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
İ - OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J - OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K - DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIK. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
DİPNOTLAR
1- ............................
2- ............................
(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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CARİ DÖNEM

Ek Tablo: 5- Satışların Maliyeti Tablosu (.........TL.) (*)

ÖNCEKİDÖNEM

CARİDÖNEM

AÇIKLAMA

ÜRETİM MALİYETİ
A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B- Direkt işçilik Giderleri
C- Genel Üretim Giderleri
D- Yarı Mamul Kullanımı
1- Dönem Başı Stok (+)
2- Dönem Sonu Stok (-)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
E- Mamul Stoklarında Değişim (+)
1- Dönem Başı Stok (+)
2- Dönem Sonu Stok (-)
I- SATILAN MAMUL MALİYETİ
TİCARİ FAALİYET
A- Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)
B- Dönem içi Alışlar (+)
C- Dönem Sonu Ticari Mallar (-)
II- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
III- SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını
göstereceklerdir.
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Ek Tablo: 6- Fon Akım Tablosu (.........TL.) (*)

ÖNCEKİDÖNEM

CARİDÖNEM

AÇIKLAMA
AYRINTISI

TÜMÜ

AYRINTISI

TÜMÜ

A- FON KAYNAKLARI
1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a- Olağan Kar
b- Amortismanlar (+)
c- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
d- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a- Olağandışı kar
b- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
c- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
4- Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
5- Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlar
(Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar
(Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
7- Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı veya
Dışarıdan Getirilen Diğer Varlıklar)
8- Hisse Senetleri İhraç Primleri
B-FON KULLANIMLARI
1- Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar
a- Olağan Zarar
b- Amortismanlar (+)
c- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
d- Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)
2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili kullanımlar
a- Olağandışı Zarar
b- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Gider.(+)
c- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
3- Ödenen Vergi ve Benzerleri (Bir önceki dönem
karından ödenen)
4-Ödenen Temettüler
a- Bir önceki Dönem Karından Ödenen
b- Yedeklerden Dağıtılan
c- Ana Teşekkülden Devir
5- Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar
6- Duran varlıkların Tutarındaki Artışlar
(Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz.)
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
9- Sermayedeki Azalışlar

(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını
göstereceklerdir.
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Ek Tablo: 7- Nakit Akım Tablosu (........TL.) (*)
ÖNCEKİ DÖNEM
AÇIKLAMA

AYRINTISI

TÜMÜ

CARİ DÖNEM
AYRINTISI

A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit
a- Net Satışlar
b- Ticari Alacaklardaki Azalışlar
c- Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
2- Diğ.Faal.Olağan Gel.ve Karl.Dolayı Sağl.Nakit
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynakl.Artışl.Sağl.Nakit
(Alımlarla ilgili olmayan)
a- Menkul Kıymet İhraçlarından
b- Alınan Krediler
c- Diğer Artışlar
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynakl.Artışl.Sağl.Nakit
(Alımlarla ilgili olmayan)
a- Menkul Kıymet İhraçlarından
b- Alınan Krediler
c- Diğer Artışlar
6- Sermaye Art.Sağlanan Nakit
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağl.Nakit
8- Diğer Nakit Girişleri
C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
a- Satışların Maliyeti
b- Stoklardaki Artışlar
c- Tic.Borçlardaki(Alımlardan Kaynakl.) Azalışlar
d- Ticari Borçl.(Alımlar.Kaynaklanan) Artışlar (-)
e- Amort.ve Nakit Çıkış Gerektirmeyen Gid. (-)
f- Stoklardaki Azalışlar (-)
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
c- Genel Yönetim Giderleri
d- Amort.ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gid. (-)
3- Diğ.Faal.Ol.Gid.ve Zararl.İlişkin Nakit Çıkışları
a- Diğ.Faaliyetl.ilgili Olağan Gider ve Zararlar
b- Amort.ve Nak.Çık.Gerektirm.Diğ.Gid.ve Zararl. (-)
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları
5- Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
a- Olağan Dışı Gider ve Zararlar
b- Amort.ve Nak.Çık.Gerektirm.Diğ.Gid.ve Zararl. (-)
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
7- Kısa Vadeli Yab.Kayn.Ödemel.(Alıml.İlgili Olmayan)
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
c- Diğer Ödemeler
8- Uzun Vadeli Yab.Kayn. Ödemel.(Alıml.İlgili Olmayan)
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri
c- Diğer Ödemeler
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri
10- Ödenen Temettüler
11- Diğer Nakit Çıkışları
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)

(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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TÜMÜ

Ek Tablo: 8- Kâr Dağıtım Tablosu (........TL.) (*)
ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1- DÖNEM KARI (BRÜT)
2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ( - )
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
- Gelir Vergisi Kesintisi
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KARI
3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI ( - )
4- I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE ( - )
5- İŞLETMEDE BIRAKILMASI ve TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR ( - )
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
6- ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ ( - )
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7- PERSONELE TEMETTÜ ( - )
8- YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ ( - )
9- ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ( - )
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
10- II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE ( - )
11- STATÜ YEDEKLERİ

(-)

12- OLAĞANDIŞI YEDEKLER
( DAĞITILMAMIŞ KARLAR )
13- DİĞER YEDEKLER
14- ÖZEL FONLAR
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM
1- DAĞITILAN YEDEKLER
2- II. TERTİP YASAL YEDEKLER( - )
3- ORTAKLARA PAY ( - )
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
4- PERSONELE PAY
5- YÖNETİM KURULUNA PAY
C- HİSSE BAŞINA KAR
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL. %)
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL. %)
D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL. %)
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL. %)

(*) İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.
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Ek Tablo: 9- Yıllara İlişkin Öz Kaynaklar Değişim Tablosu (.......TL.) (*)
Kâr Yedekleri

Sermaye Yedekleri

ÖZ KAYNAKLAR KALEMLERİNDEKİ
HAREKETLER

ÖNCEKİ DÖNEM
31 Aralık 1988 kalanı
Kâr dağıtımı

Ödenmiş
Sermaye

11.250

Temettüler
Yedeklere Aktarılan
Hisse Senedi İhraç Primleri
Ödenmiş Sermaye Artışı
Nakten
Yeniden Değerleme Artışları Aktarılan
Maddi Duran Varlık Satış Kârları
1989 yılı Yeniden Değerleme Artışları (net)
1989 Dönem Net Kârı
CARİ DÖNEM
31 Aralık 1988 kalanı
Kâr dağıtımı
Temettüler
Yedeklere Aktarılan
Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse
Senedi
İhraç
Primleri

-

Hisse
Senedi
İptal
Karları

-

MDV
Yeniden
Değerleme
Artışı

4.677

İştirakler
Yeniden
Değerleme
Artışı

703

Diğer

-

Yasal
Yedekler

2.062

Statü
Yedekleri

-

2.412

Olağanüstü
Yedekler

Özel
Fonlar

Diğer

7.606

-

-

Geçmiş
Yıllar
Kârları
(Zararları)

-

6.524

Dönem
Net
Kârı
(Zararı)

18.315
(9.379)

44.613
(9.379)

(8.936)

204

204

4.500
4.500
2.250

4.500
(4.500)
920
7.425

22.500

Özkaynaklar
Toplamı

204

7.602

38.142

3.170
8.508
38.142

38.142

89.758

(19.100)
(19.042)

(19.100)
188

1.083

1.786

4.474

14.130

3.727

15.315

920

188

İştirakler Mad.Dur.Varlık Satış Karı
Karşılığında edinilen bedelsiz hisse senedi
Maddi Duran Varlık Satış Kârları

119

119

8.080

8.080

Ödenmiş Sermaye Artışı
Nakten

13.922

Yeniden Değerleme Artışları Aktarılan

9.000

Özel Fonlardan Aktarılan

9.000

13.922
(7.300)

(1.700)

(9 000)

-

1990 yılı Yeniden Değerleme Artışları
Net
1990 yılı dönem net karı
31 Aralık 1990 kalan

16.897
54.422

392

-

17.199

771
857

-

8.201

-

29.445

119

Not: Öz Kaynakları artıran ve azaltan kalemler her dönemde farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle yukarıdaki yatay kalemler oluşumuna göre değişiklik gösterebilir.ABL
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-

-

40.523
40.523

17.668
40.523
151.158

GENEL MUHASEBE BÖLÜMÜ
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1) VARLIKLAR VE VARLIKLARI DÜZENLEYİCİ HESAPLAR
1- DÖNEN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve
bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda
en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet
dönemi içinde paraya çevrilmesi veya
tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.
Kayıt anından vadesinin bitimine bir yıl veya
daha az olan alacakların muhasebe kaydı, dönen
varlıklar içinde yer alan ilgili hesaplara, vadesi 1
yılı aşan alacakların muhasebe kaydı ise dönen
varlıklar grubundaki hesaplara yapılır. Yıl
sonlarında gözden geçirilen uzun vadeli
alacaklardan (duran varlıklar, içinde yer alan 1
yıIdan uzun vadeli alacaklar), vadesi 1 yıl ve
daha aşağı düşen alacaklar dönen varlıklardaki
ilgili hesaplarına aktarılır. Buna karşılık dönen
varlıklar arasında yer aldığı halde değişen
koşullar nedeni ile tahsili 1 yıldan daha fazla bir
süre ile ertelenmiş olan alacaklar duran varlıklar
bölümündeki ilgili hesaba aktarılır.
Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul
kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli
alacaklar, stoklar, yıllara yaygın inşaat ve onarım
maliyetleri, gelecek aylara ait giderler ve gelir
tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde
bölümlenir.
Stokların tüketim veya satış sürelerine göre
sınıflandırılmasında
ve
kayda
alınışında
izlenecek yol ilgili bölümde açıklanmıştır.
10- HAZIR DEĞERLER
Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan
varlıklar (Türk ve yabancı paraları, çekleri,
pulları, kuponları, yoldaki paraları ve
bankalardaki mevduatı) ile istenildiği zaman
değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı
bulunan varlıkları (Menkul kıymetler hariç)
kapsar.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

100- KASA

Bu hesap, elde bulunan Türk parası ile yabancı
paraların Türk lirası karşılığının kaydedilmesi
veya izlenmesi için kullanılır. Günlük ihtiyacı
karşılayacak kadar paranın saklandığı kasadaki
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hareketin kaydedildiği hesaptır.
Bölümlenmesi:

100.10-

Servis Kasası TRY

100.20-

Servis Kasası USD

100.30-

Servis Kasası EURO

101- ALINAN ÇEKLER
Bu hesap, gerçek ve tüzel kişiler tarafından
işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için
bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan
çeklerin izlenmesini sağlar. İhtiyaca göre
bölümlenir.
İşleyişi:
Bu hesaba, alınan çeklerin yazılı değerleri ile
borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde
alacak kaydedilir.
102- BANKALAR
Bu hesap, İşletmece yurtiçi ve yurtdışı banka ve
benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen
paraların izlenmesini kapsar. İhtiyaca göre
bölümlenir.
Bölümlenmesi:
102.00-

Geçici Mevduat Hesapları

102.10-

Vadesiz Mevduat Hesapları

102.20-

Vadeli Mevduat Hesapları
İşleyişi:
Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan
değerler borç, çekilen tutarları ile üçüncü
kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme
emirleri alacak kaydedilir. Dönem sonlarında
bankaca veya finans kurumlarınca işletme lehine
gerçekleştirilen
faizler,
hesabın
borcu
karşılığında "642-Faiz Gelirleri" hesabına alacak
kaydedilir.

103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ ( - )
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İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle
veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu
hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
103.10-

Verilen Çekler

103.20-

Verilen Ödeme Emirleri
İşleyişi:
Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba
alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil
edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç "102Bankalar" hesabına alacak kaydedilir.

104105106107108- DİĞER HAZIR DEĞERLER
Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar,
vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve
posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri
kapsar.
İşleyişi
Bu tali hesaplar, alınan pulların ve tahsil edilecek
kuponların üzerinde ifade ettiği değerleriyle
borçlandırılır. Kupon bedelleri bu hesabın borcu
karşılığında "642-Faiz Gelirleri" veya "640İştiraklerden Temettü Geliri" ile "641-Bağlı
Ortaklıklardan Temettü Gelirleri" hesabına
alacak kaydedilir.
109-

11- MENKUL KIYMETLER
Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya
fiyat değişmelerinden yararlanarak kârlar elde
etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak
üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu,
finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi,
kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi
gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer
azalma karşılıklarının izlenmesi amacıyla
kullanılır. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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110- HİSSE SENETLERİ
Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu
hesapta izlenir. İhtiyaca göre bölümlenir.
110.10-

Özel Kesim Hisse Senetleri

110.20-

Kamu Kurum ve Kuruluşları Hisse Senetleri
İşleyişi:
Hisse senetleri alış değeri üzerinden bu hesaba
borç, elden çıkarılanlar ise aynı değer ile alacak
kaydedilir. Hisse senedi satın alma giderleri
ilgili gider hesabına alınır. Satıştan doğan lehte
ve aleyhteki farklarda kâr-zarar hesabına
aktarılır.

111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
Özel sektörün çıkarmış bulunduğu tahvil, senet
ve bonolar bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
111.00-

Tahviller

111.20-

Senetler

111.30-

Bonolar

111.90-

Diğer

112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil,
senet ve bonolar bu hesapta izlenir. İhtiyaca
göre bölümlenir.

112.00-

Tahviller

112.20-

Senetler

112.30-

Bonolar

112.90-

Diğer
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116117118- DİĞER MENKUL KIYMETLER
Hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından
çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetlerin
dışındaki diğer menkul kıymetlerin takip
edildiği hesaptır.
Menkul Kıymetler Hesaplarının İşleyişi:
Menkul kıymetler edinildiğinde alış bedeli
üzerinden yukarıdaki hesaplara borç, elden
çıkartıldığında ise aynı bedel ile alacak
kaydedilir. Menkul kıymetlerin satın alma
giderleri ile satışından doğan zararlar "65-Diğer
Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar"
grubundaki "659-DİĞER OLAĞAN GİDER
VE ZARARLAR" hesabında izlenir. Menkul
kıymetlerin satışından doğan kârlar ise "64Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar"
grubundaki "649-DİĞER OLAĞAN GELİR VE
KÂRLAR" hesabında izlenir.
119- MENKUL
KARŞILIĞI (-)

KIYMETLER

DEĞER

DÜŞÜKLÜĞÜ

Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa
değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak
değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya
çıkacak zararların karşılanması amacı ile
ayrılması gereken karşılıkların izlenildiği
hesaptır.
Bölümlenmesi:
119.00-

Hisse Senetleri Değer Düşüklüğü Karşılığı

119.10-

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Değer
Düşüklüğü Karşılığı

119.20-

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Değer
Düşüklüğü Karşılığı

119.90-

Diğer Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Karşılığı
İşleyişi
Değer azalışları için azalışın tamamını
karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak «65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar»
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grubunda yer alan «654-Karşılık Giderleri»
hesabına borç kaydedilir. Kendisine karşılık
ayrılmış
olan
menkul
kıymet
elden
çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün
gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç
kaydedilerek, karşılık tutarı «644-Konusu
Kalmayan Karşılıklar» hesabına aktarılarak
kapatılır.
12- TİCARİ ALACAKLAR
Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve
işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan
senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda
gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş,
iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar
varsa, bu gruptaki ilgili hesapların ayrıntılarında
açıkça gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar
yer alır.
120- ALICILAR
Bu hesap işletmenin faaliyet konusunu
oluşturan mal ve hizmet satışlarından
kaynaklanan senetsiz alacakların izlenmesi için
kullanılır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz
alacaklar da bu hesapta izlenir. İhtiyaca göre
bölümlenir.
120.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

120.02-

Özel Bütçeli İdareler

120.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

120.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

120.05-

Mahalli İdareler

120.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

120.05.02-

Belediyeler

120.05.03-

İl Özel İdareleri

120.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

120.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

120.05.06-

Köyler

120.05.07-

Mahalle Yönetimleri

120.06-

Kamu İşletmeleri
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120.06.01-

Ana Teşebbüs

120.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

120.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

120.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

120.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

120.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

120.06.05-

Kamu Bankaları

120.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

120.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

120.06.08-

TMSF Şirketleri

120.06.09-

TOKİ Şirketleri

120.06.99

Diğer Kamu İşletmeleri

120.07-

Bütçedışı Fonlar

120.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

120.09-

İştirakler

120.09.01-

Yurtiçi İştirakler

120.09.02-

Yurtdışı İştirakler

120.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

120.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

120.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

120.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

121- ALACAK SENETLERİ
Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu
oluşturan mal ve hizmet satışlarından
kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını
kapsar. Finansal kiralama işlemlerinden doğan
senetli alacaklar da bu hesapta izlenir. İhtiyaca
göre bölümlenir.
İşleyişi:
Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde
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alacak kaydedilir.
122 - ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilânço gününde, senetli alacakların tasarruf
değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak
senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının
izlenmesinde
kullanılır.
İhtiyaca
göre
bölümlenir
İşleyişi:
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak
«65-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar» grubundaki «657-Reeskont Faiz
Giderleri» hesabına gider yazılır. İzleyen
dönemde bu hesap «64-Diğer Faaliyetlerden
Olağan Gelir ve Kârlar» grubundaki «642-Faiz
Gelirleri» hesabına aktarılarak kapatılır.
123124- KAZANILMAMIŞ
GELİRLERİ (-)

FİNANSAL

KİRALAMA

FAİZ

Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte
kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı
gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama
faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin
hesaplanmasına
ilişkin
bilgiler
bilanço
dipnotlarında yer alır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal
kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü
değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal
Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba
alacak
kaydedilir.Her
dönem
sonunda
gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarları bu
hesaba borç “60- Brüt Satışlar” hesap
gurubunda ilgili satış geliri hesabına alacak
kaydedilir. Ancak, esas faaliyet konusu finansal
kiralama olmayan işletmelerce yapılan finansal
kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faiz
gelirleri, “64- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir
ve Kârlar” hesap gurubunda faiz geliri hesabına
alacak olarak kaydedilir.
125126- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin
yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin
ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri
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alınmak üzere verilen depozito ve teminat
niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
İhtiyaca göre bölümlenir
126.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

126.02-

Özel Bütçeli İdareler

126.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

126.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

126.05-

Mahalli İdareler

126.05.01-

Büyükşehir Belediyesi

126.05.02-

Belediyeler

126.05.03-

İl Özel İdareleri

126.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

126.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

126.05.06-

Köyler

126.05.07-

Mahalle Yönetimleri

126.06-

Kamu İşletmeleri

126.06.01-

Ana Teşebbüs

126.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

126.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

126.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

126.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

126.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

126.06.05-

Kamu Bankaları

126.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

126.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

126.06.08-

TMSF Şirketleri

126.06.09-

TOKİ Şirketleri

126.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

126.07-

Bütçedışı Fonlar
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126.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

126.09-

İştirakler

126.09.01-

Yurtiçi İştirakler

126.09.02-

Yurtdışı İştirakler

126.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

126.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

126.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

126.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi:
Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın
borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar
alacağına kaydedilir.

127- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen
tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli alacak
niteliğini kazanamayanlar) ve diğer çeşitli
senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir.
İhtiyaca göre bölümlenir.
127.00-

Genel Yönetim Kapsamındaki Dairelerinden
Diğer Ticari Alacaklar

127.10-

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Diğer Ticari
Alacaklar

127.30-

İştiraklerimizden Diğer Ticari Alacaklar

127.40-

Diğer Yurtiçi
Alacaklar

127.70-

Yurtdışı Alıcılardan Diğer Ticari Alacaklar

127.90-

Bloke Edilen Diğer Ticari Alacaklar

Alıcılardan

Diğer

Ticari

İşleyişi:
Yukarıda belirtilen alacaklar bu hesaba borç
tahsili veya mahsup işlemi yapıldığında ilgili
hesaplara karşılık, bu hesaba alacak kaydedilir.
128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
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Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç
defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile
birden fazla istenmiş ya da dava veya icra
safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz
alacakları kapsar. İhtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili
hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç
yazılarak bu durumdaki alacaklar normal
alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya
tahsil
edilemeyeceğinin
kesinleşmesi
durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.
129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
«128-Şüpheli Ticari Alacaklar» için ayrılacak
karşılıklarla,
perakende
satış
yöntemi
kullanarak bilânço gününden önceki iki hesap
döneminde vadesinde tahsil edilemeyen
alacakların ilgili dönemlerindeki toplam vadeli
satışlara oranlarının ortalamasının değerleme
dönemindeki vadeli satışlara uygulanması
suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için
ayrılan
karşılıkları
kapsar.
Teminatlı
alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için
ayrılır.
İşleyişi:
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak,
«654 - Karşılık Giderleri» hesabına borç
kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı
olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da
tamamen
gerçekleşmemesi
halinde
gerçekleşmeyen kısım «644-Konusu Kalmayan
Karşılıklar» hesabı alacağına devredilerek bu
hesaba borç, kaydedilir. Şüpheli alacağın
tahsilinin imkansız olduğu kesinleştiği takdirde
bu hesaba borç ilgili hesaba da alacak
kaydedilir.
Gerçekleşen
zararın
ayrılan
karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan
karşılık kadar bu hesaba borç, zarar fazlası ise
«681 - Önceki Dönem Gider ve Zararları»
hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili
alacak hesabına alacak kaydolunur. Perakende
satış yönteminin uygulanması sonucunda
bulunan, dönemin karşılık tutarının o tarihteki
şüpheli alacaklar karşılığı tutarından az olması
durumunda, aradaki fark «644 - Konusu
Kalmayan Karşılıklar» hesabına aktarılmak
üzere bu hesaba borç yazılır. Daha önce
alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç,
kaydedilen alacakların tahsili söz konusu
olduğu takdirde, oluşlarına göre «671- Önceki
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Dönem Gelir ve Kârlar» hesabına alınır.
13- DİĞER ALACAKLAR
Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene
dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl
içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz
alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve
şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
130- ANA TEŞEKKÜLDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ana teşekkülden
alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Bu hesap, mal veya hizmet devri, kısa vadeli
avanslar gibi muameleler sonucu ortaklıklarla
ana teşekkül arasında meydana gelen alacak
ilişkilerini kapsar. Aynı işlemlerin borç tarafını
kapsayan hesap 333- Bağlı ortaklıklara borçlar
hesabıdır. İki ayrı muhasebe ünitesinde bu
karşıt hesapların kalıntıları birbirine eşit
olmalıdır. Bir muhasebe ünitesinde aynı bağlı
ortaklıklar veya ana teşekkül hem borçlu hem
de alacaklı olarak gösterilmemelidir.
Bölümlenmesi :
130.00-

Ana Teşekkül Borçlu Cari Hesabı

130.10-

Ana Teşekkül Yatırım Cari Hesabı

130.20-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

130.30-

İşletmelerimiz Borçlu Cari Hesabı

130.80-

Ana
Teşekkülden
Alacaklarımız

Dekontu

Beklenen

İşleyişi:
Bir sonraki yıl işletme bütçesine göre gelecek
yılda Ana Teşekküldeki cari hesabı alacağa
dönüşecek Bağlı Ortaklık 230.00-Ana Teşekkül
borçlu cari hesabındaki yıl sonu bakiyesini
130.00- Ana teşekkül borçlu cari hesabına
aktarırlar. Buna karşılık Ana Teşekkül 433.10Bağlı ortaklık- larımız alacaklı cari hesabındaki
aynı
miktar
bakiyeyi
333.10-Bağlı
ortaklıklarımız alacaklı cari hesabına aktarır.
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Aynı şekilde bir sonraki yılın İşletme Bütçesine
göre gelecek yılda ana teşekkül alacaklı cari
hesabı
borca
dönüşecek
olan
bağlı
ortaklıklarımız 430.00-Ana teşekkül alacaklı
cari hesabının yıl sonu bakiyesini 330.00-Ana
teşekkül alacaklı cari hesabına aktarır. Buna
karşılık
Ana
Teşekkül
233.10-Bağlı
ortaklıklarımız borçlu cari hesabındaki aynı
miktar bakiyeyi 133.10- Bağlı ortaklıklarımız
borçlu cari hesabına aktarır.
131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı
bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. İhtiyaca
göre bölümlenir.
İşleyişi:
Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili
halinde ise alacak kaydedilir.
131.10-

Yurt İçi Ortaklardan Alacaklar
İlgili mevzuat hükümleri içerisinde Hazinenin
ödemekle yükümlü olduğu veya diğer kamu
kuruluşları adına üstlendiği alacağın cinsine
göre bölümlenir.

131.20-

Yurt Dışı Ortaklardan Alacaklar
Hazineden alacaklar, mevzuat hükümlerine ve
üstlendiği alacağın cinsine göre bölümlenir.

132- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan
alacaklarını kapsar. İhtiyaca göre bölümlenir.
Bölümlenmesi:
132.00-

İştiraklerimizden Kâr Payı Alacakları

132.90-

İştiraklerimizden Diğer Alacaklar
İşleyişi:
Teşebbüs, müessese veya bağlı ortaklıkların
ticari amaçlı olmayan kısa vadeli borçlardan
doğan alacakları bu hesaba borç, tahsili anında
alacak kaydedilir.
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İştiraklerin kâr paylarının bir yıldan daha uzun
bir süre sonra ödenmesine karar verilenler «23Diğer Alacaklar» grubunun (Ticari olmayan)
«232-İştiraklerden Alacaklar» hesabına alınır.
133- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan
olan alacaklarını içerir. İhtiyaca göre
bölümlenir.
İşleyişi:
Bu hesap, mal veya hizmet devri, kısa vadeli
avanslar gibi muameleler sonucu ortaklıklarla
ana teşekkül arasında meydana gelen alacak
ilişkilerini kapsar.
Aynı işlemlerin borç tarafını kapsayan hesap
«333-Bağlı ortaklıklara borçlar hesabı»dır. İki
ayrı muhasebe ünitesinde bu karşıt hesapların
kalıntıları birbirine eşit olmalıdır.
Bir muhasebe ünitesinde aynı bağlı ortaklıklar
veya ana teşekkül hem borçlu ve hem de
alacaklı olarak gösterilmemelidir.
Ana teşekkülde tutulan hesap üzerinde
işaretlenen valörlere göre adat hesaplanır.
133.00-

Ana Teşekkül Borçlu Cari Hesabı

133.10-

Bağlı Ortaklıklarımız Borçlu Cari Hesabı

133.20-

Bağlı Ortaklıklarımız Yatırım Cari Hesabı

133.30-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

133.40-

Bağlı Ortaklıklarımızdan Dekontu Beklenen
Alacaklar
İşleyişi:
Bir sonraki yıl işletme bütçesine göre, gelecek
yıla cari hesabı borca dönüşecek olan bağlı
ortaklıklar 233.00 - Ana teşekkül borçlu cari
hesabındaki yıl sonu bakiyesini 133.00 -Ana
teşekkül borçlu cari hesabına aktarırlar. Buna
karşılık Ana Teşekkül 433.10 - Bağlı
ortaklıklarımız alacaklı cari hesabındaki aynı
miktar bakiyeyi 333.10 Bağlı ortaklıklarımız
alacaklı cari hesabına aktarır.
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Aynı şekilde bir sonraki yılın işletme bütçesine
göre gelecek yılda ana teşekkül alacaklı cari
hesabı
borca
dönüşecek
olan
bağlı
ortaklıklarımız 433.00-Ana teşekkül alacaklı
cari hesabının yıl sonu bakiyesine 333.00-Ana
teşekkül alacaklı cari hesabına aktarır. Buna
karşılık
ana
teşekkül
233.10-Bağlı
ortaklıklarımız borçlu cari hesabındaki aynı
miktar bakiyeyi 133.10 - Bağlı ortaklıklarımız
borçlu cari hesabına aktarır. «133.80» numaralı
tali hesapta yer alan alacaklar ile ilgili dekont
geldiğinde hesap kapatılır. Bu hesap yıl
sonunda bakiye vermez.
134135- PERSONELDEN ALACAKLAR
İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye
olan çeşitli borçlarını kapsar. İş ve personel
avansları bu hesapta izlenmez.
Bölümlenmesi:
135.00.10000-

Cereyan bedelinden Memur)

135.00.30000-

Cereyan bedelinden (İşçi)

135.10.00001-

Yakacak bedelinden (İşçi)

135.10.10001-

Yakacak bedelinden (Memur)

135.11.00000-

Yemek bedelinden (İşçi)

135.11.00001-

Yemek bedelinden (Memur)

135.13.00001-

Telefon görüşme bedelinden (İşçi)

135.13.10001-

Telefon görüşme bedelinden (Memur)

135.15.00000-

İstihkak iptalinden (İşçi)

135.15.10000-

İstihkak iptalinden (Memur)

135.16.00001-

Su bedelinden (İşçi)

135.16.10001-

Su bedelinden (Memur)

135.17.00000-

Lokalden (İşçi)

135.17.00001-

Lokal Bedelinden (Memur)

135.19.10000-

Kömür kesintisi (İşçi)

135.19.30000-

Kömür kesintisi (Memur)
56

135.20.00000-

Kira bedelinden (İşçi)

135.20.10000-

Kira bedelinden (Memur)

135.20.20000-

Misafirhane bedelinden (işçi)

135.20.20100-

Misafirhane bedelinden (Memur)

135.21.00001-

Kreş bedelinden (İşçi)

135.21.10001-

Kreş bedelinden (Memur)

135.90.01000-

Çay bedelinden (İşçi)

135.90.01001-

Çay bedelinden (Memur)

135.90.03000-

Doğalgaz bedelinden (İşçi)

135.90.03001-

Doğalgaz bedelinden (Memur)

135.90.04000-

Kuaför-Berber bedelinden(İşçi-Memur)

135.90.05000-

Mesleki sorumluluk sigorta primi

135.90.06000-

Etimatik borlu deterjan bedeli (İşçi)

135.90.06001-

Etimatik borlu deterjan bedeli (Memur)

135.90.07000-

Öğrenci taşıma ücreti

135.90.08000-

Harcırah avans kesintisi

135.90.90000-

Diğer (İşçi)

135.90.90001-

Diğer (Memur)

135.90.90003-

Çevre Temizlik Kesintisi(işçi)

135.90.90004-

Çevre Temizlik Kesintisi(Memur)

135.90.90005-

Maaş Fark Hesabı(işçi)

135.90.90006-

Maaş fark hesabı(Memur)
İşleyişi:
Tahakkuk eden memur ve işçi borçları bu
hesabın borcuna, ilgilisi tarafından yapılan
ödemeler veya alacaklardan mahsup olunacak
kısım alacağına kaydedilir. Personel ve işçinin
çeşitli nedenlerle Topluluğumuzdan ayrılması
halinde bu hesapta görülen borcu «13-Diğer
Alacaklar» grubundaki «136-Diğer Çeşitli
Alacaklar»
hesabının
«136.73-Eski
Mensuplarımızdan Diğer Çeşitli Alacaklar»
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hesabına nakledilir.
136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan
herhangi birine dahil edilemeyen alacakların
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
İşletme lehine doğan alacaklar bu hesaba borç,
tahsilatlar alacak kaydedilir.
Bölümlenmesi:
136.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

136.02-

Özel Bütçeli İdareler

136.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

136.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

136.05-

Mahalli İdareler

136.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

136.05.02-

Belediyeler

136.05.03-

İl Özel İdareleri

136.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

136.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

136.05.06-

Köyler

136.05.07-

Mahalle Yönetimleri

136.06-

Kamu İşletmeleri

136.06.01-

Ana Teşebbüs

136.06.02-

Bağlı ortaklıklar

136.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

136.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

136.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

136.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

136.06.05-

Kamu Bankaları
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136.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

136.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

136.06.08-

TMSF Şirketleri

136.06.09-

TOKİ Şirketleri

136.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

136.07-

Bütçedışı Fonlar

136.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

136.09-

İştirakler

136.09.01-

Yurtiçi İştirakler

136.09.02-

Yurtdışı İştirakler

136.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

136.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

136.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

136.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

136.73-

Eski Mensuplarımızdan Diğer Çeşitli Alacaklar

136.75-

Diğer Tali İşlerden Doğan Diğer Çeşitli
Alacaklar

136.90-

Bloke Edilen Alacaklar
Alıcılardan olan alacaklardan bloke edilenler bu
hesaba borç, blokenin kaldırılması durumunda
alacak kaydedilir.

137- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilânço gününde, bu grupta belirtilen senetli
alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini
sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan
reeskont tutarları bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak
«657-Reeskont Faiz Giderleri» hesabına gider
yazılır. İzleyen dönemde bu hesap «64759

Reeskont Faiz Gelirleri» hesabına aktarılarak
kapatılır.
138- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR (TİCARİ OLMAYAN)
Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi bir
kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı
ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra
safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz
alacakları kapsar.
İşleyişi:
Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili
hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç
yazılarak, sağlam alacaklardan çıkarılması
sağlanır. Alacağın tahsili veya tahsil
edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu
hesaba alacak kaydedilir.
139- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların
tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş
olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini
sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar.
Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan
kısım için kullanılır.
İşleyişi:
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak,
«654-Karşılık Giderleri.» hesabına borç
kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı
olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da
tamamen
gerçekleşmemesi
halinde;
gerçekleşmeyen kısım «644 Konusu Kalmayan
Karşılıklar» hesabına alacak kaydolunarak bu
hesaba borç, yazılır. Şüpheli Alacağın tahsilinin
imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba
borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir.
Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla
olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba,
zarar fazlası ise «681-Önceki Dönem Gider ve
Zararları» hesabına borç yazılır. Tahsil
edilemeyen tutar ise ilgili alacak hesabına
alacak kaydolunur.
Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba
borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu
olduğu takdirde, oluşlarına göre «671-Önceki
Dönem Gelir ve Kârları» hesabına alınır.
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STOKLARLA İLGİLİ GENEL ESASLAR
FİYATLANDIRMA ESASLARI:
1-Malzeme ambarlarına giren malzeme:
a) Üçüncü kişilerden alımlarda,
Üçüncü kişilerden satın alınan malzeme girişlerinde, mal olma bedelleri ile,
b) Bünye içinde alımlarında,
Bir ünitenin diğer bir ünite veya merkez ambarından aldığı malzeme girişleri, malı gönderen ünitenin
ambar çıkış kıymeti üzerinden fiyatlandırılır. Satın almak üzere, başka bir müesseseden/işletmeden
mamul alındığında satan müessesenin/işletmenin satış fiyatı esas alınır.
c) Atölye imalâtında,
Atölyede yapılan malzeme malolma bedeli üzerinden fiyatlandırılır.
d) İadelerde, ambar dışı bulunan malzemelerde,
Evvelce herhangi bir iş yerinde alınmış kullanılmadan veya kullandıktan sonra ambara iade edilen
malzemeler ile, yıllık sayımlar veya yıl içinde kontroller sırasında ambar dışı bulunan kullanılmamış
veya kullanılmış malzemelerde uygulanacak ambar giriş fiyatı :
Malzeme kullanılmamış ise ilk çıkış kıymeti esas alınır. Kullanılmış ise fiyat kıymet takdiri suretiyle
saptanır. Takdir edilen kıymet ayni cins malzemenin kayıtlarda mevcut son ortalama fiyatının % 60'ını
geçemez.
Bu şekilde ambar girişi yapılan malzeme bedeli cari yılda gider kaydedilen malzeme ile ilgili ise, ilgili
servis giderlerine alacak kaydedilir, geçmiş yıllarda çıkan malzeme ile ilgili veya çıkış tarihi
bilinmiyorsa «671-Önceki Dönem Gelir ve Kârları» hesabına alınır.
e) Sayım fazlalıklarında,
Ambar sayımları neticesi bulunan mamul, yarı mamul veya fazla malzemenin girişleri aynı cins
malzemenin giriş tarihindeki son ortalama fiyatı ile yapılır.
2- Malzeme ambarlarından çıkan malzeme:
Her girişten sonra bulunacak ünite ortalama fiyatı ile fiyatlandırılır.
NOKSAN VE KIRIK ÇIKAN MALZEME
Tesellümde noksan, kırık veya bozuk çıkan malzeme alım bedeli, tesellüm edilen miktarın maliyet
bedeline eklenmez. Bu kabil malzeme bedeli, sigorta (harici) yaptırılmışsa ilgili sigorta şirketinden
tahsil edilmek üzere, tesellüm edilen malzeme ticari amaçlı ise «12-Ticari Alacaklar» grubunun ilgili
hesabına, ticari değilse «13-Diğer Alacaklar» grubunun ilgili hesabına alınır. Dahili fon kapsamında
sigorta yapılmış ise «479.00-Dahili fon kapsamında yapılan sigorta risk karşılıkları» hesabından
karşılanır. Sigortasız veya sigortadan tahsili mümkün olmayan belirli had altındaki miktara ait bedeller
bu hesaptan kâr ve zarar hesabına nakledilir.
(Sigorta ettirilmemesi halinde, sorumlusu varsa ödettirilme yoluna gidilir.)
AMBALAJ MALZEMESİ :
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Alım bedeline dahil olan ve kullanılabilir varil, teneke, çuval ve büyük sandıklar gibi ambalaj
malzemesi, bu kapların rayiç kıymetlerine göre takdir edilecek bir bedelle, malzeme ambarına alınır ve
bedelleri ilgili malzeme bedelinden düşülür
KAYDI İZLENİM REJİMLERİ:
1-Kayda tabi malzemeler adet olarak kaydedilir ve izlenir.
FİİLİ TESELLÜM:
İşletme ambarlarına gelen malzeme ancak tesellüm ve muayene kurulunca sipariş şartları, nitelik ve
miktar bakımından yapılacak kontrol ve incelemeden sonra fiilen tesellüm edilmiş olur.
1-Fiili tesellüme ait çeşitli işlemler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tesellüm ambarlarına alınan tüm malzeme bedelleri:
Birisi işletmeye gelmesinden evvel hukuki tesellüm tahakkuk etmiş ticaret kanununun hükümlerine
göre taşıma anında işletme mülkiyetine intikal etmiş malzeme, değeri hukuki tesellümü de fiili
tesellümle doğmuş malzemeye ait olmak üzere, iki "Tesellüm ambarları giriş defteri"ne fatura tutarları
üzerinden kaydedilir.
Bu defterlerde: Fatura veya dekont No. su sipariş No. su varsa tesellüm ambarı giriş pusulası No. su
konşimento ve taşıma senedi No. su ambalaj parça adedi ve brüt ağırlığı işlenecek ve tutarları,
memleket dışı ile memleket içinden gelen malzeme gerek giriş kısmında, gerekse fiili tesellüm
dolayısıyla çıkış kısmında, ayrı ayrı sütunlara geçirilecektir.
b) Hukuki tesellümü daha evvel gerçekleşmiş malzeme için tesellüm ambarı giriş defterine yapılacak
kayıtla birlikte, fatura bedelleri üzerinden bir "tesellüm ambarı giriş pusulası" düzenlenerek satın alma
servisine verilir. Bu pusulada da sipariş No. su, fatura No.su, konşimento ve taşıma senedi No.su
ambalaj parça adedi, brüt ağırlığı gösterilecektir.
c) “Tesellüm ambarı giriş pusula"ları satın alma servisince fatura, dekont ve ekli diğer belgelerle
kontrol edildikten sonra ilgili fatura veya dekontun aslı üzerine "ödenebilir" damgası vurulur. İç
alımlara ise evvelce verilmiş avans veya peşin ödeme varsa miktarı ve ödeme notunun tarih ve
numarası işaret edilerek parafe edilir. Gerek tesellüm ambar giriş pusulaları, gerekse tasdikli fatura
veya dekont muhasebe servisine verilir.
d) Tesellüm ve muayene kurulunun kontrol ve incelenmesinden sonra fiilen tesellüm edilmiş malzeme
için esas "ambar giriş bonosu" düzenlenerek muhasebe servisine verilir. Ve bononun No.su da işaret
edilmek suretiyle "tesellüm ambarı giriş defterinin çıkış kısmına işlenir".
e) Muayene kurulunca istenen niteliğe uygun bulunmayan malzeme için, değiştirilmesi hususunda
gerekli teşebbüslerin vereceği sonuç alınıncaya kadar maliyet bedeli üzerinden fiyatlandırılarak
"niteliği uygun bulunmayan malzeme giriş bonosu" düzenlenip muhasebe servisine verilir. Bu bonolar
üzerinden “Tesellüm ambarı giriş defteri"nin çıkış kısmına gerekli kayıt yapılmakla beraber, ayrıca;
tutulacak "değiştirilecek malzeme defterine" işlenir.
f) Değiştirilmek üzere gönderme yerine iade olunan malzemenin maliyet bedeli "değiştirilecek
malzeme defteri"nin ilgili kısmına kaydedilir.
g) Değiştirilen malzemenin tesellüm ambarına gelişindeki ilk fiyatla "Değiştirilen malzeme giriş
pusulası" düzenlenerek muhasebe servisine verilir.
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Bu malzemenin fiili tesellümü diğer normal malzeme gibi işleme konur. Ancak yollama masrafları
dikkate alınmadan ilk mal etme bedeli üzerinden fiyatlandırılır. Değiştirilmesi imkânı bulunmayan
malzemenin de ayni şekilde fiili tesellüm yapılır. (Yollama masrafları duruma göre ya sorumlusuna
ödettirilir veya zarar hesabına geçirilir.)
h) Hukuki tesellümü de fiili tesellümle birlikte tahakkuk ve sonuçlanan malzeme sadece tesellüm
ambarı giriş defterine kaydolunmakla yetinilir. Bunlar için giriş pusulası düzenlenmez. Muayene ve
fiili tesellüm sonucu esas ambar giriş bonosu düzenlenerek dekont veya fatura ile birlikte satın alma
servisine verilir.
Giriş bonosu ve fatura veya dekont satın alma servisince kontrol edilerek "ödenebilir" damgası konur
ve iç alımlarla ilgili olanlara evvelce verilmiş avans veya peşin tediye miktarı varsa ve ödeme notunun
tarih ve numarası işaret edilerek parafe edilir. Gerek giriş bonosu ve gerekse tasdikli fatura muhasebe
servisine verilir.
i) Ay sonlarında “Tesellüm ambarı giriş defteri” ile “Değiştirilecek malzeme defteri”nin gerek girişler,
gerekse çıkışlar kısımlarının aylık ve o aya kadarki toplamaları yapılarak zımbalı birinci sayfası
muhasebeye verilir. Bu sayfaya ayrıca elde bekleyen faturalar döküm cetvelleri de eklenir.
2-Fiili tesellümü yapılmayan malzeme hiçbir şekilde kullanılamaz. İvedilikle kullanılacak malzemenin
muayene ve tesellümü öncelikle yapılır.
3-Niteliği uygun bulunmayan malzeme hiçbir şekilde kullanılamaz. İvedi ihtiyaç dolayısıyla bir
miktarının kullanılmasına zorunluluk hissedilen aynı cins malzemenin tamamına fiili tesellüm işlemi
uygulanır. Kısa zamanda bozulacak durumda olduğundan derhal kullanılması gereken gıda maddeleri
rayiç fiyatı kesin tesellüme alınır. Daha sonra gelecek faturaya göre doğacak fark kullanıldığı işyerine
verilir.
ENVANTER REJİMİ:
Malzeme sayımları esasları aşağıda açıklanan sürekli envanter rejimine göre yapılır.
1- Her yeni giriş sırasında sayım:
Yeni bir parti girişi yapılan malzeme ve mamullerin mevcudu, normal olarak sayılabilir duruma inmiş
olacağından, muayene ve tesellüm heyeti tarafından tesellüm edilen malzeme ile birlikte sayılarak
bulunacak mevcut kıymetsiz ambar kartının hususi sütununa kayıt ve parafa edilir.
Kayda göre fazla ve eksik bulunduğu takdirde bu miktar için hususi bir “Ambar Sayım farkı
ihbarnamesi” düzenlenerek muhasebeye verilir.
2- Günlük çıkışlarından sonra az kalmış bulunan malzemenin sayımı:
Her günkü çıkışlardan sonra mevcudu sayılabilir miktara inen –malzeme, işletme Müdürlüğünce
görevlendirilecek bir memur tarafından ertesi sabah sayılır.
Noksan ve fazla için “Ambar Sayım farkı ihbarnamesi” tanzim olunur.
3- İlk dokuz ayda hareket görmemiş malzemenin sayımı :
Ekim ayı başında görevlendirilecek bir kurul tarafından yılın ilk dokuz ayında hareket görmemiş
malzemenin sayımına başlanır. Ve bu sayım Kasım ayının sonuna kadar bitirilir. Sayımda bulunan
miktarlar malzeme kartlarına işlenerek parafe edilir.
Farklar için düzenlenecek ihbarnameler muhasebeye verilir.
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4- Sene sonu sayımı:
Yıl sonlarında, görevlendirilecek kurullar eliyle bütün ilk madde malzemenin yeniden sayımı yapılır.
Tabiat şartları dolayısıyla sayımı dönem sonu itibariyle yapılamayan ilk madde ve malzemenin sayımı
şartların ilk elverdiği günde yapılır ve çıkışlar göz önünde tutularak yıl sonu mevcudu tespit edilir.
Hiçbir nedenle bir malzeme yıl sonu sayımı yapılmadan envanter listesine alınamaz. Sayım sonucunda
bulunacak noksan ve fazla ilk madde malzemenin cins, grup, miktar ve tutarları belirlenerek Kar-Zarar
Kayıtlarına İlişkin Usul ve Esaslarına göre yapılır.
15- STOKLAR
Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği,
ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda
gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde
çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Faturası gelmemiş stoklar ilgili
bulundukları kalemin içinde gösterilir. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki
gibidir.
150- İLK MADDE VE MALZEME
Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan
hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer
malzemelerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna üretime
verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına
kaydedilir.
150.00-

İlk Maddeler
Mamulün esas bünyesini teşkil eden ve işletmelerce dışarıdan temin edilerek
mamule dönüştürülen hammaddelerin kayıt ve takip edildiği hesaptır.
Bölümlenmesi:

150.00.00001-

Pirit ve kükürt curufu (Sülfirikasit üretimi için)

150.00.00010-

Sodyum hidroksit (Perborat üretimi için)

150.00.00020-

Hidrojen peroksit (Perborat üretim için)

150.00.00030-

Sülfürik Asit –Satınalınan

150.00.00040-

Hidrolorik asit

150.00.00041-

Çinko Borat

150.00.00042-

Çinko Oksit

150.00.00050-

Sodyum karbonat

150.00.00060-

Sodyum perkarbonat
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150.00.00070-

Sabun tozu

150.00.00080-

Etimatik ambalaj malzemeleri

150.00.00090-

Etimatik Enzimleri

150.00.00091-

Sud Kostik

150.00.00092-

Sodyum Silikat Çözeltisi

150.00.00100-

Deterjan Hammaddesi

150.00.00110-

Sodyum Perborat

150.00.00120-

STAINZYME PLUS 12T

150.00.00130-

CELLUCLEANS 4500 T

150.00.00140-

LIPEX 105T ENZİM

150.00.00150-

Glucopon 50G

150.01-

Yardımcı Maddeler
Mamulün esas bünyesini teşkil etmemekle beraber, izabeli işletmelerin üretim
safhalarında katık olarak kullanılan ve kimyasal oluşumu kolaylaştırıcı maddelerin
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:

150.01.00010-

Flocculant

150.01.00020-

Sodyum Klorür

150.01.00030-

Perlit

150.01.00040-

Soda

150.01.00050-

Polietilen oksit

150.01.00060-

Magnezyum sülfat (Perborat üret.için)

150.01.00070-

Demir klorür

150.01.00080-

Maden kömürü

150.02-

İşletme Ana Maddeleri
İşletme açısından niteliği, tüketim miktarı ve tutarı olarak önem ifade eden
aşağıdaki ana malzemeleri sayılan malzemelerin izlendiği hesaptır,
Bölümlenmesi:

150.02.00001-

Patlayıcı madde
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150.02.00010-

Fuel-oil

150.02.00020-

Benzin

150.02.00030-

Mazot

150.02.00040-

Yağlar

150.02.00050-

Demir ve çelikler(Demir maden direği ve ray demiri

150.02.00060-

Linyit kömürü

150.02.00070-

Ambalaj malzemesi

150.02.00080-

L.P.G.

150.02.00090-

L.N.G.

150.02.00100-

Refrakter Tuğla

150.02.00990-

Diğer işletme ana maddeleri

150.03-

Diğer İşletme Malzemeleri
Yönergenin maliyet muhasebesi kısmının ilk madde ve malzeme bölüm
başlığındaki deyimler ve malzeme tüketim stoklarındaki açıklamalar göz önüne
alınarak ilk maddeler, yardımcı maddeler, işletme ana maddeleri, yedek parçalar,
sosyal yardım malzemesi ve diğer çeşitli malzemeler grubu dışında kalan
malzemeleri kapsar.

150.04-

Yedek Parçalar
Bölümlenmesi:

150.04.00001-

Yedek Parça-Üretilen

150.04.00002-

Yedek Parça-Satınalınan

150.05-

Sosyal Yardım Malzemesi
İşletmenin, esas çalışması dışında, işçi personeline sağlayacağı sosyal yardımlar
için bulundurduğu malzemelerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:

150.05.00000-

İsçi yedirme malzemesi

150.05.00010-

İsçi giydirme malzemesi

150.05.00020-

İşçi barındırma malzemesi

150.05.00030-

Sıhhi bakım malzemesi

150.05.00090-

Sair sosyal malzeme
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150.06-

Diğer Çeşitli Malzemeler
Yukarıdaki guruplara girmeyen malzemelerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:

150.06.00000-

Kırtasiye matbuat ve büro malzemesi

150.06.00010-

Kayda tabi işletme teçhizatı

150.06.00020-

Kayda tabi idari teçhizatı

150.06.00030-

Aydınlatma, ısıtma ve su giderleri

150.06.00040-

Sivil savunma malzemeleri

150.06.00050-

Temizlik malzemesi giderleri

150.06.00060-

Elektronik bilgi işlem merkezi giderleri

150.06.00070-

Memur giyecek malzemesi

150.06.00080-

İş Güvenliği Malzemeleri

150.06.00990-

Diğer çeşitli malzemeler

150.91 -

Edinim Bedeli

150.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

150.97-

Cari dönem enflasyon düzeltme farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

150.98-

Kümülatif Değerleme Farkları

150.99-

Hammadde Bakiye Devri

151- YARI MAMULLER - ÜRETİM
Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile
direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranda pay almış üretim
aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
151.00-

Yarı Mamul
İşleyişi:
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel
üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi
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tamamlananların maliyet tutarı bu hesabin alacağı karşılığında ilgili stok
hesaplarına aktarılır.
151.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

151.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

151.98-

Kümülatif Değerleme Farkları Yarı Mamul

151.99-

Yarı Mamul Bakiye Devri

152- MAMULLER
Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan
mamullerin izlendiği hesaptır.
152.00-

Mamuller

152.97-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

152.98-

Kümülatif Değerleme Farkları mamul

152.99-

Mamul Bakiye Devri

153- TİCARİ MALLAR
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan
ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.
Bölümlenmesi:
153.00-

Ticari Mamuller
Aynen satılmak üzere satın alınan mamul, yarı mamul ve tali madde ile
sosyal amaçla açılan ekonoma (kantin) lokal ve benzeri yerlerde satılan
emtianın izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Emtia konsinyatere gönderildiğinde, ilgili emtia stok hesabı alacaklanır. bu
hesap borçlanır. Konsinyater satışı gerçekleştirildiğinde söz konusu hesap
alacaklanır. Konsinyaterlere gönderilen emtianın yollama ile ilgili giderleri
de bu hesaba borç kaydedilir. Konsinyaterin iade ettiği emtiaya ait yollama
giderleri, ilgili stoklara götürülmeyip «68-Olağan Dışı Gider ve Zararlar»
grubunun «689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar» hesabına verilir.
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153.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

153.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

153.98-

Kümülatif Değerleme Farkları Ticari Mal

153.99-

Ticari Mallar Bakiye Devri

154155156157- DİĞER STOKLAR
Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve
hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.
Bölümlenmesi:
157.00-

Deklase Malzemeler

157.10-

Atıklar
Konsinyaterler hesabının kayıt işleri «153.70» hesabın İşleyişi bölümünde
izah edilmiştir.

157.40-

Bozuk ve Satışa Uygun Olmayan Mamuller
Üretime girecek olan bozuk mamul çapak ve artık maddeler bu hesapta yer
alır.

157.50-

Hurdalar
Kaynağı, ister stok, isterse duran varlıklar olsun kullanılmayan ve normal bir
satışa elverişli bulunmayan bir yıl içinde elden çıkarılabilecek değerin
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Bu hesaba alınan deklase ve hurda makine ve malzemeler kayıtlı değeri ile
ilgili stok ve duran varlık hesaplarından bu hesaplara aktarılır. Kayıtlarda yer
almayan hurda malzeme kıymet takdiri suretiyle bu hesaba alınıyorsa takdir
bedeli ile bu hesaba borç «67 - Olağan Dışı Gelir ve Kârlar» grubunun «679
- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar» hesabının ilgili skontuna alacak
kaydedilir.
Stoklardan ve duran varlıklardan bu hesaba aktarılan değerler işletme
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ihtiyacında kullanılıyorsa ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacağına
kaydedilir. Satılıyorsa, satış hasılatı ile maliyet tutarı karşılaştırılarak lehte
farklar «67 - Olağan Dışı Gelir ve Kârlar» grubunun «679 - Diğer Olağan
dışı Gelir ve Kârlar» hesabının ilgili skontuna, aleyhte fark ise «68 - Olağan
Dışı Gider ve Zararlar» grubunun «689 - Diğer Olağan Dışı Gider ve
Zararlar» hesabının ilgili skontuna mahsup edilir. Bir yıl içinde
satılmayacağı anlaşılan stoklar ve hurdalar «29 - Diğer Duran Varlıklar»
grubunun «294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar»
hesabının ilgili skontuna nakledilir.
Elden çıkarılacak stoklar kayıt bedeli ile hurdalar emsal bedeli ile
değerlendirilir.
157.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

157.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

157.98-

Kümülatif Değerleme Farkları mamul

157.99-

Mamül Bakiye Devri

158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak,
çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda
değişiklikleri nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli
azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların
piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları
karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
Stok değer düşüklüğü karşılığı, aşağıdaki şekilde bölümlenir.
158.00-

Malzeme Değer Düşüklüğü Karşılığı

158.10-

Mamul, Yarı Mamul ve Tali Mamul Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
İşleyişi:
Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde «654-Karşılık Giderleri» hesabının
borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Karşılık ayrılan stok
kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok
hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan karşılıktan
kullanılmayan kısım «644-Konusu Kalmayan Karşılıklar» hesabına
aktarılarak kapatılır.

158.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

158.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
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İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba
alacak, 698- Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurt içinden yada yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan
stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.
Bu bölümün ana hesapları:
Bu hesap, mal ve hizmet alımları dolayısıyla satıcılara ve müteahhitlere
malın teslimi veya hizmetin bitirilmesinden önce ödenen kısa vadeli
avansların, verilen malzeme ve sağlanan hizmet bedellerinin izlendiği
hesaptır.
159.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

159.02-

Özel Bütçeli İdareler

159.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

159.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

159.05-

Mahalli İdareler

159.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

159.05.02-

Belediyeler

159.05.03-

İl Özel İdareleri

159.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

159.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

159.05.06-

Köyler

159.05.07-

Mahalle Yönetimleri

159.06-

Kamu İşletmeleri

159.06.01

Ana Teşebbüs

159.06.02

Bağlı Ortaklıklar

159.06.02.01

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

159.06.02.02

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar
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159.06.03

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

159.06.04

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

159.06.05

Kamu Bankaları

159.06.06

Mahalli İdare Şirketleri

159.06.07

Döner Sermaye İşletmeleri

159.06.08

TMSF Şirketleri

159.06.09

TOKİ Şirketleri

159.06.99

Diğer Kamu İşletmeleri

159.07-

Bütçedışı Fonlar

159.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

159.09-

İştirakler

159.09.01-

Yurtiçi İştirakler

159.09.02-

Yurtdışı İştirakler

159.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

159.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

159.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

159.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

159.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

159.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

1617- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin
oluşturulduğu hesaplardır. Bu hesaplar projeler bazında izlenir.
170- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin
oluşturulduğu hesaplardır. Bu hesaplar projeler bazında izlenir.
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İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin
oluşturulduğu hesaplardır. Bu hesaplar projeler bazında izlenir.
Bölümlenmesi:
İhtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
İşletmenin üstlendiği inşaat ve onarım işleri ile ilgili giderleri, "741 - Hizmet
Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı" ve faaliyet giderleri ile finansman
giderlerinden bu inşaat, ve onarıma düşen ortak gider payları ise "751, 761,
771 ve 781" kod no.lu yansıtma hesaplarının alacağı karşılığında bu
hesaplara borç, kaydedilir.
Bu hesaplarda oluşan maliyet, geçici kabul yapıldığında "622 - Satılan
Hizmet Maliyeti" hesabına devredilir.
İnşaat ve onarım işinin proje bazındaki sayısı, her bir inşaatın, 170-178 hesap
aralığında açılacak hesaplar üzerinde defteri kebir düzeyinde izlenmesine
imkanı vermeyecek kadar fazla ise, her proje yardımcı defter düzeyinde
izlenebilir. Bu durumda, her bir- proje için tutulacak yardımcı defterler
defteri kebir hükmündedir.
178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap, “697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın borç
kalanının aktarılarak proje bazında açılacak tali hesaplar düzeyinde izlendiği
hesaptır.
İşleyişi :
“697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın borç kalanı
dönem sonlarında söz konusu hesabın alacağına bu hesabın borcuna alınarak
geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yapıldığında o projeye
ilişkin tutar bu hesaptan “658- Enflasyon Düzeltmesi Zararları” hesabına
aktarılır.
179- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
Bu hesap, yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler
tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da
tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen
avansların proje bazında izlenmesi için kullanılır.
Bölümlenmesi:
İhtiyaca göre bölümlenir.
18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait
olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap
döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur. Bu grup hesapları aşağıdaki
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gibidir.
180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına
kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için
kullanılır.
Bölümlenmesi:
180.10-

Senelik Tamir Giderleri

180.20-

Vergiler

180.30-

Sigorta Giderleri

180.40-

Faizler

180.50-

Kiralar

180.90-

Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilerek peşin
olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu
hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

180.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

180.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

181- GELİR TAHAKKUKLARI
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap
döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan
kısımlarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
181.00-

Müesseselerden Devralınacak Kârlar

181.10-

Bağlı Ortaklıklarımızdan Devralınacak Kârlar

181.20-

İştiraklerimizden Devralınacak Kârlar

181.30-

Diğer Gelir Tahakkukları
Dışarıya yapılan hizmetlerin bedelleri fiili tahakkuktan sonra tahsil edilmesi
halinde "33-Diğer Borçlar" grubunun "336 – Diğer Çeşitli Borçlar"
hesabının "336.62- Gider karşılığı tahsilat” hesabı yerine bu grupta açılacak
ve 181.50'den başlamak üzere açılacak hesaplar kullanılır.
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İşleyişi:
Dönem sonlarında döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve
gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde,
alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık
ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır. Dışarıya yapılan hizmetlerin
maliyeti bu hesaba borç yazılır, yapılan tahsilat veya bakiyenin ilgili hesaba
aktarılması ile alacaklanır.
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde
tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu
grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.
190- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer
vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
190.00-

Sonraki Döneme Devreden Alış Giderlerine İlişkin Katma Değer Vergisi

190.10-

Sonraki Döneme Devreden Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerle İlgili
Katma Değer Vergisi

190.25-

İlk Madde ve Malzeme ile İlgili Sonraki Döneme Devreden Katma Değer
Vergisi.

190.30-

Yapılmakta Olan Yatırımlar ile İlgili Sonraki Döneme Devreden Katma
Değer Vergisi.

190.35-

Dekapaj Harcamaları ile İlgili Sonraki Döneme Devreden Katma Değer
Vergisi.

190.90-

Sonraki Dönemlere Devreden Diğer Katma Değer Vergisi
İşleyişi:
«191-İndirilecek KDV» hesabının «391-Hesaplanan KDV» hesabı ile
karşılaştırılmasından sonraki bakiyesi dönem sonlarında söz konusu hesaba
karşılık bu hesaba borç, izleyen dönem veya dönemlerde yapılacak
indirimler alacak kaydedilir. «291-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV»
hesabından, «191-İndirilecek KDV» hesabına aktarılan tutarlar indirilme
dönemlerinden önce bu hesaba intikal ettirilmez.
Bir yıldan daha uzun süre bünyede kalacak katma değer vergisi duran
varlıklardaki «29-Diğer Duran Varlıklar» grubunun «291-Gelecek Yıllarda
İndirilecek KDV» hesabında takip edilir.

191- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
Mal ve hizmet alımlarından doğan indirilecek katma değer vergisi bu hesaba
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borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve bu hesaba yapılan düzeltmeler ile
indirilemeyen ve «190-Devreden KDV» hesabına aktarılan borç bakiyesi bu
hesaba alacak yazılır.
Bölümlenmesi:
191.00-

İndirilecek Katma Değer Vergisi

191.10-

Satış İadeleri Katma Değer Vergisi

191.20-

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerle İlgili Katma Değer Vergisi

191.25-

İlk Madde ve Malzeme ile İlgili Katma Değer Vergisi.

191.30-

Yapılmakta Olan Yatırımlarla İlgili Katma Değer Vergisi

191.35-

Dekapaj Harcamaları ile İlgili Katma Değer Vergisi.

191.40-

Geri Alınacak Katma Değer Vergisi

191.50-

Gelecek Aylarda İndirilecek Katma Değer Vergisi
İşleyişi:
Mal veya hizmet alımlarında indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç,
mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler
alacak kaydedilir.

192- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip,
fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer
vergisinin, ertelenmenin bir yıl içinde olması halinde, kaydedildiği ve
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
192.00-

Teşvikli Yatırım Malları Katma Değer Vergisi

192.10-

Diğer Ertelenen Katma Değer Vergisi
İşleyişi :
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve
tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın
alacağı mukabili (39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunun 392Diğer Katma Değer Vergisi hesabı) bu hesaba borç kaydedilir.

193- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu
yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip
edildiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
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193.00-

Peşin Ödenen Vergiler

193.10-

Peşin Ödenen Fonlar
Peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar
ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Dönem sonunda tahakkuk
edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan
indirimi teminen «37-Borç Ve Gider Karşılıkları» grubunda bulunan «371Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri» hesabının
borcuna aktarılır. Alacak aktarılacak tutar «370-Dönem Kârı Vergi Ve Diğer
Yükümlülük Karşılıkları» hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan
tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

194195- İŞ AVANSLARI
İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve
ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş
avanslarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
195.00-

Rotatif İş Avansları

195.90-

Diğer İş Avansları
İşleyişi:
Avans verildiğinde bu hesaba borç, avans alanın ibraz ettiği harcama veya
ödeme belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında, bu hesaba
alacak kaydedilir.
(Tediye memurlarına verilen avanslar «195.90-Diğer İş Avansları»
hesabında izlenir.)
Avanslardan kullanılmayan kısımlarının nakden iadesi esastır; ancak zorunlu
hallerde ilgilisinin alacağına mahsup veya doğacak istihkakından tevkif
suretiyle kapatılır.
Rotatif iş avansları kayıtları azaltmak gayesiyle fon şeklinde çalıştırılır.
Rotatif avanstan yapılan harcamalar belgelere dayanarak doğrudan doğruya
ilgili hesabın borcuna karşılık nakden ödenir. Ödenen avans kapatılmadan
ilgilisine aynı konuda yeniden avans verilemez. Rotatif iş avansı konusunun
sona ermesi üzerine veya bilanço dönemlerinde ilgililerden nakden tahsil
edilerek kapatılır. Avans borçlusu personelin çeşitli nedenlerle işten
ayrılması halinde, avans borcu derhal tahsil edilir. Tahsil edilememesi
halinde bu hesaptaki borcu duruma göre «13- Diğer Alacaklar» grubunun
«136-Diğer Çeşitli Alacaklar» hesabına veya «138- Diğer Şüpheli
Alacaklar» hesabına nakledilir.

196- PERSONEL AVANSLARI
Personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen
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avansların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
196.00-

İstihkak Avansı
Hak edildiği halde normal tahakkuk dönemi gelmemiş işçi ve memur
istihkakları karşılığında gerçek veya tahmini miktar üzerinden yapılan
ödemelerin izleneceği hesaptır.

196.10-

Yolluk Avansı
Görev ile ilgili yolculuklar dolayısıyla personele verilen avansları kapsar.

196.20-

Müfettiş Avansları

196.90-

Diğer Personel Avansları
Yukarıda tanımlananların dışında kalan işler için (örneğin tedavi amacı ile
giden personele ödenen avanslar) personele ödenen avansları kapsar.
İşleyişi :
Yapılan ödemeler bu hesaba borç, nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen
tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir. Avans borçlusu
personelin çeşitli nedenlerle işten ayrılması halinde, avans borcu derhal
tahsil edilir. Tahsil edilememesi, halinde bu hesaptaki borcu duruma göre
"13-Diğer Alacaklar" grubunun "136-Diğer Çeşitli Alacaklar" hesabına ve
"138-Şüpheli Diğer Alacaklar" hesabına nakledilir.

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
Sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok, maddi duran varlıklar
noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt
ve izleneceği hesaptır.
İşleyişi :
Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç, sorumlularından tahsili veya
zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.
Bölümlenmesi:
197.00-

Kasa Sayım Noksanları

197.10-

İlk Madde ve Malzeme Sayım Noksanlığı

197.20-

Mamul, Yarı Mamul ve Tali Mamul Sayım Noksanlıkları

197.30-

Maddi Duran Varlıklar Sayım Noksanlığı

197.40-

Emtia Sayım Noksanlıkları

197.90-

Diğer Sayım Noksanlıkları
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İşleyişi:
Kasa sayım noksanının tespitinde, borç kaydedilmediği ahvalde geçici olarak
kasa hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında
sorumlunun borcuna veya ilgili hesaba aktarılır. Stok sayım noksanlarının
tespitinde, bu hesaba borç, ilgili stok hesabına alacak kaydedilir. Aynı
dönem içinde sorumlusu bulunmadığı anlaşılan ve normal olduğu saptanan
noksanlar "65 - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunun
"654 - Karşılık Giderleri" hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydolunur.
Açığın ortaya çıktığı dönemi izleyen dönemde kesinleşmesi halinde karşılığı
ile mahsup edilir. (Maliyet olayı içinde değerlendirilmesi gereken fireler bu
hesaptan geçirilmez.)
Maddi duran varlık noksanının tespitinde, ilgili duran varlık hesabı
karşılığında bu hesaba borç kaydolunur. Sayım dönemi içinde sorumlusu
olmadığı saptananlar “68-Olağan Gider ve Zararlar" grubunun "689-Diğer
Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabı karşılığında bu hesaba alacak
kaydolunur.
198- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen
varlıkların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
199- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Yıl sonlarında ilgili kesin hesaplarına aktarılmasına imkan bulunmayan stok
ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının
üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.
Bölümlenmesi:
199.00-

İlk Madde Ve Sair Malzeme Sayım Noksanlıkları Karşılığı

199.10-

Mamul ve Yarı Mamul Sayım Noksanlığı Karşılığı

199.20-

Maddi Duran Varlıklar Sayım Noksanlığı Karşılığı

199.30-

Emtia Sayım Noksanlığı Karşılığı

199.90-

Diğer Sayım Noksanlıkları Karşılığı
İşleyişi :
Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak «654-Karşılık Giderleri» hesabına
borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde «197-Sayım ve
Tesellüm Noksanları» hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.

2) DURAN VARLIKLAR
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2- DURAN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun
sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla
elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya
çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar,
Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran
Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar,
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar
olarak bölümlenir.
202122- TİCARİ ALACAKLAR
Bu grupta bir yıldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklar izlenir.
Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara
aktarılır. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan
olan alacaklar varsa, bu gruptaki ilgili hesapların ayrıntılarında gösterilir. Bu
grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
220- ALICILAR
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından
kaynaklanan senetsiz alacakları ifade eder. Finansal kiralamadan doğan
senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir.
220.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

220.02-

Özel Bütçeli İdareler

220.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

220.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

220.05-

Mahalli İdareler

220.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

220.05.02-

Belediyeler

220.05.03-

İl Özel İdareleri

220.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

220.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

220.05.06-

Köyler

220.05.07-

Mahalle Yönetimleri

220.06-

Kamu İşletmeleri
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220.06.01-

Ana Teşebbüs

220.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

220.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

220.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

220.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

220.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

220.06.05-

Kamu Bankaları

220.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

220.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

220.06.08-

TMSF Şirketleri

220.06.09-

TOKİ Şirketleri

220.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

220.07-

Bütçedışı Fonlar

220.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

220.09-

İştirakler

220.09.01-

Yurtiçi İştirakler

220.09.02-

Yurtdışı İştirakler

220.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

220.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

220.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

220.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

221- ALACAK SENETLERİ
İşletmenin, faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından
kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları
ifade eder. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu
hesapta izlenir.
222- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini
sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının
izlenmesinde kullanılır. Alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları, «Alacak
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Senetleri» hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.
223224- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan
alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz
kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin
hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Kazanılmamış Finansal
Kiralama Faiz Gelirleri” olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama
sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan
izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç “124-Kazanılmış
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir.
225226- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin
karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve
teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
226.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

226.02-

Özel Bütçeli İdareler

226.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

226.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

226.05-

Mahalli İdareler

226.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

226.05.02-

Belediyeler

226.05.03-

İl Özel İdareleri

226.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

226.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

226.05.06-

Köyler

226.05.07-

Mahalle Yönetimleri

226.06-

Kamu İşletmeleri
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226.06.01-

Ana Teşebbüs

226.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

226.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

226.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

226.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

226.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

226.06.05-

Kamu Bankaları

226.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

226.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

226.06.08-

TMSF Şirketleri

226.06.09-

TOKİ Şirketleri

226.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

226.07-

Bütçedışı Fonlar

226.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

226.09-

İştirakler

226.09.01-

Yurtiçi İştirakler

226.09.02-

Yurtdışı İştirakler

226.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

226.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

226.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

226.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba
sayılanlar alacağına kaydedilir. Vadesi bir yılın altına inenler 126 hesaba
aktarılır.

227228229- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Perakende satış yöntemi kullanılarak bilânço gününden önceki iki hesap
döneminde vadesinde tahsil edilmeyen alacakların ilgili dönemlerinde ki
toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli
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satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan
karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için
ayrılır. «129 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı» hesabı gibi çalışır.
23- DİĞER ALACAKLAR
Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun
sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına
düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Bu grupta
aşağıdaki hesaplar yer alır.
230- ANA TEŞEKKÜLDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan) ana teşekkülden olan alacaklarını kapsar. Bu
hesap Bağlı Ortaklık ile Ana Teşekkül arasındaki her türlü cari hesap ilişkisinde
alacaklı ünitenin kullanacağı hesaptır. Ana Teşekküldeki 233.10- Bağlı
ortaklarımız borçlu cari hesabında işaretlenen valörlere göre adat hesaplanır.
Bölümlenmesi :
230.00-

Ana Teşekkül Borçlu Cari Hesabı

230.10-

Ana Teşekkül Yatırım Cari Hesabı

230.20-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

230.80-

Ana Teşekkülden Dekontu Beklenen Alacaklarımız
İşleyişi:
Bir sonraki yıl işletme, bütçesine göre gelecek yılda Ana Teşekküldeki cari
hesabı borca dönüşecek bağlı ortaklıklar 230.00- Ana teşekkül borçlu cari
hesabındaki yıl sonu bakiyesini 130.00-Ana teşekkül borçlu cari hesabına
aktarırlar. Buna karşılık Ana Teşekkül 433.10-Bağlı ortaklıklarımız alacaklı cari
hesabındaki aynı miktar bakiyeyi 333.10-Bağlı ortaklıklarımız alacaklı cari
hesabına aktarır. 233.80 numaralı tali hesapta yer alan alacaklar ile ilgili dekont
geldiğinde hesap kapatılır. Bu hesap yıl sonunda bakiye vermez.

231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan (ferdi işletmelerde işletme
sahibinden) alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
231.10-

Yurt İçi Ortaklardan Alacaklar

231.20-

Yurt Dışı Ortaklardan Alacaklar

İşleyişi:
Bir yıldan uzun vadeli alacaklar borç kaydedilir. Vadesi 1 yılın altına inen
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alacak veya taksit «13-Diğer Alacaklar» grubunun «131-Ortaklardan Alacaklar»
hesabının «131.00-Hazineden Alacaklar» hesabına aktarılır.
232- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını içerir.
Bölümlenmesi:
232.00-

İştiraklerden Kâr Payı Alacaklar

232.90-

İştiraklerimizden Diğer Alacaklar
İşleyişi:
Teşebbüs, müessese veya bağlı ortaklıkların ticari amaçlı olmayan uzun vadeli
borçlardan doğan alacaklar bu hesaba borç, tahsili anında alacak kaydedilir.
İştiraklerin kâr paylarının bir yıldan daha uzun bir süre sonra ödenmesine karar
verilip bu hesapta bekletilen kâr paylarından, cari yılda ödenmesine karar
verilenler bu hesaba alacak verilmek suretiyle «13-Diğer Alacaklar» grubunun
«132 - İştiraklerden Alacaklar» hesabının «132.00 - İştiraklerimizden kâr payı
alacakları» hesabına borç kaydedilir.

233- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.
Bu hesap Ana Teşekkül ile bağlı ortaklıkları arasındaki her türlü cari hesap
ilişkisinde alacaklı ünitenin kullanacağı hesaptır. Ana teşekkülde tutulan hesap
üzerinde işaretlenen valörlere göre adat hesaplanır.
Bölümlenmesi:
233.00-

Ana Teşekkül Borçlu Cari Hesabı

233.10-

Bağlı Ortaklıklarımız Borçlu Cari Hesabı

233.50-

Bağlı Ortaklıklarımız Yatırım Cari Hesabı

233.60-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

233.80-

Bağlı Ortaklıklarımızdan Dekontu Beklenen Alacaklar
İşleyişi:
Bir sonraki yıl işletme bütçesine göre, ana teşekkülden olan alacağı gelecek
yılda borca dönüşecek olan bağlı ortaklıklar, yıl sonu hesap bakiyesini 133.00Ana Teşekkül borçlu cari hesabına aktarır. Buna karşılık Ana Teşekkülde aynı
bakiyeyi 433.10- Bağlı ortaklıklarımız alacaklı cari hesabından 333.10- Bağlı
ortaklıklarımız alacaklı cari hesabına aktarır.

234235- PERSONELDEN ALACAKLAR
İşletme topluluğuna dahil personel ve işçinin işletmeye olan uzun vadeli çeşitli
85

borçlarını kapsar. Bunlara verilen avanslar bu hesaptan izlenmez.
İşleyişi:
Bir yıldan uzun vadeli alacağın belirlenmesi halinde memur ve işçi borçları bu
hesabın borcuna ve ilgili hesaba alacak kaydedilir. Bir yılın altına inen alacaklar
«13-Diğer Alacaklar» grubunun «135-Personelden Alacaklar» hesabının ilgili
hesabına aktarılır.
236- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil
edilmeyen alacakların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
236.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

236.02-

Özel Bütçeli İdareler

236.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

236.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

236.05-

Mahalli İdareler

236.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

236.05.02-

Belediyeler

236.05.03-

İl Özel İdareleri

236.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

236.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

236.05.06-

Köyler

236.05.07-

Mahalle Yönetimleri

236.06-

Kamu İşletmeleri

236.06.01-

Ana Teşebbüs

236.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

236.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

236.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

236.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

236.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

236.06.05-

Kamu Bankaları

236.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

236.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri
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236.06.08-

TMSF Şirketleri

236.06.09-

TOKİ Şirketleri

236.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

236.07-

Bütçedışı Fonlar

236.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

236.09-

İştirakler

236.09.01-

Yurtiçi İştirakler

236.09.02-

Yurtdışı İştirakler

236.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

236.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

236.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

236.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi:
Yukarıdaki Hesaplar Alacağın doğmasıyla borçlanır, ödemeler, aktarmalar ve hesaba
saymalarla alacaklanır. Vadeleri bir yılın altına inen alacaklar "Diğer Alacaklar"
grubunun "136-Diğer Çeşitli Alacaklar" hesabının ilgili skontlarına aktarılır.

237- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, diğer alacaklar grubundaki senetli alacakların
değerlendirilmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri işin ayrılan reeskont
tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Bölümlenmesi:
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
238239- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Senetli ve senetsiz uzun vadeli şüpheli alacakların tahsil edilememe
ihtimalinin kuvvetlenmiş olması durumunda, bu tür risklerin giderilmesini
önlemek üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık
teminatı aşan kısım için kullanılır.
Ticari Alacaklar ile Diğer Alacaklar Hesabı Gruplarının İşleyişleri:

Yukarıdaki alacak hesaplarının her birinin tanımı, bölümlenmesi, işleyişi,
değerlemesi dönen varlıklar içerisinde yer alan ilgili alacak hesaplarında
olduğu gibidir.
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24- MALİ DURAN VARLIKLAR
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun
vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun
vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya
bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer
alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.
240- BAĞLI MENKUL KIYMETLER
İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı
için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması
amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli
amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği
kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
240.10-

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

240.20-

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları

240.30-

Yedek İçin Alınan Tahviller
a) Hazine bonoları
Bu hesap kanuni zorunluluklar gereğince alınan tahviller ile vadesi bir yıldan
fazla olan ve teşebbüsün ödenmemiş sermayesi veya tahakkuk etmiş
alacaklarına karşılık Hazinece verilen Hazine bonolarının takip edildiği
hesaptır. Vade takibi yönünden bono üzerindeki yıllara göre bölümlenir.
Değerleme:
Hazine bonoları alış bedeliyle değerlenir.
b) Yedek için alınan tahviller
Bu hesap kanuni zorunluluklar gereğince alınan tahvillere yapılan yatırımları
kapsar.
Tahvillerin cinsine göre bölümlenir. Ayrıca vadeleri itibariyle detaylandırılır.
İşleyişi:
Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi
gerektiğinde «240-Bağlı Menkul Kıymetler» hesabına borç; elden
çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir.

240.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

240.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
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698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
241- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bağlı menkul kıymetlerin; borsa ve piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da
sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde; ortaya çıkacak
zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği
hesaptır.
Bölümlenmesi:
241.10-

Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Değer Düşüklüğü Karşılığı

241.20-

Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Değer Düşüklüğü Karşılığı
İşleyişi:
Dönen varlıklar grubundaki “119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Karşılığı” hesabında açıklanmıştır.

242- İŞTİRAKLERDEKİ SERMAYE PAYLARI
İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve
ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri
veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bu ortaklıktaki en
fazla %50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde
kullanılır. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için
sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime
katılma hakkının en az %10 oranında bulunması gerekir.
Bölümlenmesi:
242.00-

İştiraklerdeki Sermaye Payları
İşleyişi:
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi
edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında alacak kaydedilir.

242.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

242.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

243- İŞTİRAKLERDEKİ SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
243.00-

İştiraklere Sermaye Yükümlülüklerinden Borçlar
İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunduğunda «242-İştiraklerdeki sermaye
89

payları hesabı» karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de
hesaba borç kaydedilir.
244- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde
meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
244.00-

İştirakler Zarar Karşılıkları
İşleyişi :
Ayılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları «654 - Karşılık Giderleri»
hesabına gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış
olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün
gerçekleşmemesi halinde ise «644 - Konusu Kalmayan Karşılıklar» hesabına
gelir kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜESSESELERİMİZDEKİ SERMAYE PAYLARI
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya
da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına
sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın
sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu
seçme hakkı, esas alınır.
Bölümlenmesi:
245.00-

Bağlı Ortaklıklarımızdaki Sermaye Payları
İşleyişi:
Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunduğunda veya hisse senedi
edinildiğinde hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak
kaydedilir.
- Bağlı ortaklıklarımızdaki sermaye hesaplarının İşleyişi:
Bağlı ortaklığa sermaye tahsisine karar verildiğinde taahhüt olunan sermaye
payı «245.00- Bağlı ortaklıklarımızdaki sermaye payları» hesabı borcu ile
«246.00- Bağlı ortaklıklarımıza sermaye yükümlülüklerinden borçlar»
hesabına alacak kaydedilir. Taahhüt yerine getirildikçe «246.00- Bağlı
ortaklıklarımıza sermaye yükümlülüklerinden borçlar» hesabına borç
kaydedilir. Bilançoda, «246.00- Bağlı
ortaklıklarımıza
sermaye
yükümlülüklerinden borçlar» hesabı kalıntısı Bağlı ortaklıklarımıza sermaye
yükümlüklerinden borçlar hesaplarından dökülmek suretiyle net ödenmiş
sermaye tutarı gösterilir.

245.10-

Müesseselerimizdeki Sermaye Payları

245.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı
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245.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç,
698- Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

246-BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜESSESELERİMİZDEKİ SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
246.00-

Bağlı Ortaklıklarımıza Sermaye Yükümlülüklerinden Borçlar
İşleyişi:
Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunduğundan «245.00- Bağlı
Ortaklıklarımızdaki Sermaye Payları» hesabı karşılığında bu hesaba alacak,
taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.

246.10-

Müesseselerimize Sermaye Yükümlülüklerinden Borçlar

247- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜESSESELERİMİZDEKİ SERMAYE PAYLARI DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde, sürekli ya da
önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
247.00-

Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı
İşleyişi:
Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, «654-Karşılık Giderleri»
hesabına gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış
olan bağlı ortaklık sermaye payı elden çıkartıldığında veya değer
düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise «644- Konusu Kalmayan
Karşılıklar» hesabına alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.

248- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi
bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.
249- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaların
izlendiği hesaptır.
DURAN VARLIKLAR İLE İLGİLİ ESASLAR
Duran varlıklar kavramından; bir işletmenin çalışmasının temin ve sürekliliğini sağlamak için ortaya
konmuş değerlerden işletme hesapları içinde hareket yeteneğinden yoksun tüketim, üretim ve satış
konusu olmayan fakat esas maksadın elde edilmesinde yararlanılan taşınır ve taşınmaz, maddi ve
maddi olmayan varlıklar anlaşılır.
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Duran Varlık Üniteleri :
Genel olarak: başlı başına belirlenen bir hizmeti yapabilen her varlık, bir işin görülmesinde birbirinin
tamamlayıcı birçok parçalardan oluşan bir bütün olsa bile, her biri bağımsız bir ünite teşkil eder.
Ancak :
a) Esas işi görecek olan aracın çalışmasını sağlamak gibi başlı başına bir hizmet yapabilen fakat
genellikle esas araç ile birlikte sahip olunan aynı kılıf ve örtü içinde tek bir araç görünümü veren
araçlar, (örneğin bir buzdolabının veya hesap makinesinin motoru).
b) Esas işi görecek araçtan ayrı bir kitle teşkil etmekle beraber bu araca doğrudan doğruya bağlı olan
ve genellikle esas işi gören araçla birlikte tek bir ünite halinde bir değer ifade eden ve genellikle başka
tür bir araçla kullanılmayan yardımcı araçlar. (Örneğin: Bir jeneratöre bağlı türbin, bir motopompun
motoru, bir elektrojen grubuna bağlı motor).
Bir bağımsız ünite birim kabul edilmeyip esas aracın bölünmez bütünü sayılmalıdır.
Bölümlenmede:
a) Yapabilecekleri hizmet türüne,
b) Maddi veya maddi olmayan bir varlık şeklinde oluşlarına,
c) Hizmetin istihsal işinde gösterdiği özellik ve önemine göre,
d) Kaydi izlenimi ve envanter rejimlerine göre,
sıralamada esas alınmıştır.
ENVANTER REJİMLERİ
Bilançoda yer alacak maddi ve maddi olmayan duran varlıklara aşağıdaki envanter rejimleri uygulanır.
Birinci rejim:
Bilânço döneminde görevlendirilecek bir sayım ekibi tarafından kayıtların esas iktisap belgeleri ile
kontrolü suretiyle yapılacak sayım.
İkinci rejim :
Bilânço döneminde, sayım ekibi tarafından ünitelerin bulundukları yerlerde teker teker görülerek
yapılacak sayım.
Üçüncü rejim :
Yıl içinde ilgili memurun değişmesi halinde görev devir eden ve alanlar tarafından birlikte teker teker
yapılacak sayım.
Dördüncü rejim :
Mevcudiyetleri gördükleri işin devamı ile belli olan ve ayrıca sayımına lüzum görülmeksizin sadece
kayıtların yetkililerince teyidi suretiyle yapılan sayım.
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İzlenim sistemleri :
Duran varlıklar kayıt ve izlenim bakımından üç gruba ayrılır. Bunların hangi envanter rejimine bağlı
oldukları karşılarında gösterilmiştir.
a) Aynı tür ve nitelikte birimlerin grup halinde izleniminde: 2’nci rejim
b) Birimler olarak izlenimde: 1’inci, 2’nci ve 4’üncü rejim
c) Tür ve nitelik ayrımı yapılmaksızın sadece bulundukları iş yerlerine göre gruplar halinde izlenimde
3’üncü rejim,
Terimler:
- Ek : (ilave)
Bir maddi duran varlık ünitesine, evvelki durumda mevcut olmayan diğer bir ünite ve tesisatların
eklenmesine "Ek" denir. Ek için yapılan giderler yatırım hesaplarından geçirilir.
- Genişletme: (Tevsi)
Bina tesis düzen ve makinelere genişletme veya kapasitelerinin arttırılması için ayrılmaz parça halinde
yapılan eklemelere "Genişletme" denir. Bu giderler yatırım hesaplarından geçirilir.
- Yararlanmayı arttırma : (Islah)
Mevcut bir tesisin ilk andaki verimliliğini normal hizmet ömrünü veya kullanılma şeklini, yani hizmet
biçimini değiştirmek gayesiyle bütününde ve bünyesinde yapılan işlemlere "yararlanmayı artırma"
denir. Yararlanmayı artırma giderleri yatırım hesaplarından geçirilir.
- Yok etme : (imha)
Bir maddi duran varlığın önceden saptanan ortalama hizmet süresinden önce herhangi bir nedenle
verimliliğinin tükenmesi veya kullanılma olanağının kalmaması (Örneğin dekapaj sahasına giren
binaların yıkımı) sonucu o ana kadar amorti edilmemiş kısmının zarara geçirilmesine denir.
Değiştirme : (Tadil)
Maddi duran varlığın tümünde, kullanılmasını kolaylaştırmak veya kullanma yerini değiştirmek
gayesiyle fakat kapasitesini, verimliliğini ve hizmet süresini uzatmaksızın ve hizmet şeklini
değiştirmeksizin yapılan değişikliğe "Değiştirme" denir. Değiştirme giderleri yatırım hesaplarından
geçirilir. Sabit kıymet maliyetine eklenmeyerek diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabına alınır
ve amortismana tabi tutulur.
Onarım : (Tamir)
Bir maddi duran varlıkta meydana gelmiş aşınma, bozulma ve çürümelerin giderilmesi ile ünitenin
eski haline getirilmesi için yapılan işlemlere ve çeşitli parça değiştirilmesine "Onarım" denir.
Onarım iki çeşittir:
a) Normal onarımlar
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Bina, tesis, makine, cihaz ve aletler ve takımların kısa bir süre içinde oluşan, kırılan ve çürüyen
parçalarının değiştirilmesi veya değiştirilmeden düzeltilmesi ve onarılması işlemleri normal
onarımlardır. Bu giderler işletme bütçesinden karşılanır.
b) Büyük onarımlar
"Büyük onarımlar", maddi duran varlıklarla ilgili revizyonların bir yıldan daha uzun süreli
kullanımlarını sağlayacak değiştirme ve onarma işlemlerine (büyük onarım) denir. Bu giderler işletme
bütçesinden karşılanarak yatırım tablosunun yatırım ödeneğine tabi olmayan harcamalar bölümünden
geçirilerek "28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir tahakkukları" ile "18-Gelecek Aylara Ait
Giderler" gruplarının ilgili hesapları kanalıyla ait olduğu yıl giderlerine verilerek amorti edilir.
- Kayıttan düşme (Tenzil)
Maddi duran varlığın normal hizmet süresini doldurması ve verimliliğinin tükenmesi sonucu
hizmetten alıkonulmasına "Kayıttan düşme" denir. Bu varlığın tamamının, amorti edilmiş olması
şarttır.
- Çıkarma : (ihraç)
Hizmet süresini doldurmamış ve verimi tükenmemiş bir varlığın satılması, başka bir işletmeye
gönderilmesi veya sonra kullanılmak üzere ambara iade edilmesi dolayısıyla ilgili hesabından
çıkartılma işlemine "çıkarma" denir.
- Yenileme veya yerine koyma : (Tecdid veya ikame)
Hizmet süresini tamamlamış veya verimliliği tükenmiş bir varlığın yerine aynı tür ve nitelikteki diğer
bir birimin konması işlemine "yenileme veya yerine koyma" denir. Bu giderler yatırım hesaplarından
geçirilir.
- Takas : (Mübadele)
Bir maddi duran varlık yerine başka bir maddi duran varlık verilmek suretiyle değiştirilmesine, yani
karşılığında maddi bir varlık verilmek suretiyle sahip olunmasına "Takas" denir.
- Edinme bedeli : (İktisap bedeli)
Bir maddi duran varlık ünitesinin kendisinden beklenen ekonomik hizmeti vermeye başlamasına dek
yapılan yatırım tutarı, o varlığın edinme bedelini ifade eder. Bu bedel o varlığın alım bedeli ile
hizmete girinceye kadar ki masraflarının tümünü kapsar.
- Alım bedeli: (Mubayaa bedeli)
Bir maddi duran varlığın elde edilmesi için ilk sahibine verilecek bedelidir.
- Kayıt kıymeti :
Bir maddi duran varlığın iktisap bedeli ile sonradan yapılacak (Ek genişletme ve yararlanmayı
arttırma) masraflarının tümünü ifade eder.
- Bilânço kıymeti :
Bir maddi duran varlık ünitesinin kayıt kıymeti ile belli bir döneme kadar ki birikmiş amortismanının
çıkarılması sonucu kalan değere «bilanço kıymeti» denir.
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Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıkların Hesaba
Alınmasında İzlenecek Yol:
İşletmenin yıllık yatırım programında yer alan projelerle yıl içinde yeniden verilen ek ödeneklere
dayanılarak edinilecek birimlerin, satın alma yapım, montaj, genişletme ek ve yararlanmayı artırma
işlemleri karşılığındaki harcamaları, bunlar için edinilmiş veya yolda bulunan malzemelerin bedelleri
ile masraflarının «25- Maddi Duran Varlıklar» grubunun «258- Yapılmakta olan yatırımlar»
hesabından geçirilmesi zorunludur. Değiştirme (tadil) giderleri ile büyük onarım giderleri de
yapılmakta olan yatırımlar hesaplarından geçirilir. Tamamlanan birimler ve işler, saptanacak gerçek
maloluş değerleri üzerinden Genel Müdürlük izniyle ilgili duran varlık hesaplarına aktarılır. Topluluk
içi işletmelerden devir olunan üniteler yatırım hesaplarına alınmadan ilgili varlık hesaplarına
kaydedilir.
YOK ETME, KAYITTAN DÜŞME VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN ESASLARI:
Duran Varlıklar hesabından kayıtlı bir kıymetin herhangi bir nedenle yok etme yoluyla kayıtlardan
çıkartılması (Özel Kayıt ve tüketim rejimine tabi harcamalar dışında) kalan değeri (Bilânço kıymeti)
dikkate alınarak 43 sayılı sirkülere göre işlem yapılacaktır.
Kayıttan çıkarılan kıymetler topluluk içi ünitelere devrediliyorsa bilânço kıymeti ile devredilir.
Topluluk dışı özel ve tüzel kişilere yapılacak satış ve devir işlemlerinde ilgili yönerge hükümleri
uygulanır. Devir işlemlerinin dışındaki kayıttan düşmelerde söz konusu varlıklar bilanço değeri
üzerinden «15-Stoklar» grubunun «157- Diğer Stoklar» hesabının « 157.50-Elden çıkarılacak Stoklar
Hurdalar» hesabı veya «29- Diğer Duran Varlıklar» grubunun «294- Elden çıkarılacak Stoklar ve
Maddi Duran Varlıklar» hesabına alınır. Satış işleminin gerçekleşmesi durumunda 157 ve 294 hesaba
alınan varlıkların satış bedelinden bilanço değeri ve varsa demontaj giderleri düşülerek aradaki farklar
«67-Olağan Dışı Gelir ve Kârlar» grubunun «679- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar» hesabının
«679.90- Diğer Hasılat ve Kârlar» Hesabında kâr, olumsuz farklar ise «68- Olağandışı Gider ve
Zararlar» grubunun «689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar» hesabının «689.90- Diğer Gider ve
Zararlar» hesabına yazılır. Satışlarda satış bedelinden bilânço değerleri ile satış masrafları ve varsa
demontaj masrafları arasındaki fark olumlu ise «67- Olağandışı Gelir ve kârlar» grubunun «679- Diğer
Olağandışı Gelir ve Kârlar» hesabının «679.00- Arızi satış kârları» hesabında kâr, olumsuz ise «68Olağandışı Gider ve Zararlar» grubunun «689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar» hesabının
«689.00- Arızi satış zararları», hesabında zarar kaydedilir.

YOK EDİLECEK KAYITTAN DÜŞÜLECEK
DEĞERLERİNİN SAPTANMASI:

VE

ÇIKARTILACAK

BİRİM

1- Birimi tek bir parçadan oluşanlarda
a) Duran Varlıklar hesabından indirilecek değer o birimin son kayıt kıymeti
b) Amortisman hesaplarından indirilecek miktar o ana kadar ki birikmiş amortisman tutarıdır.
2- Birim birçok parçalardan oluşan makine ve cihazlar
A) Birim ayrı ayrı hizmetler gören bağımsız direkt akuple birkaç makine ve cihazdan oluşuyorsa ve
tamamına yok etme, kayıttan düşme ve çıkartılma işleminden biri uygulanıyorsa, son Kayıt kıymeti ile
birikmiş amortismana ilgili hesaplardan çıkartılır.
B) Birimi oluşturan makine ve cihazdan birisinin yok etme kayıttan düşürülmesi veya çıkartılmasında;
a) Duran varlıklardan indirilecek değer
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- O birimi oluşturan çeşitli araçların alım bedelleri ayrı ayrı belli ise çıkacak değer ona ait bedel ile
ayrıca ek masraflardan bu bedele isabet edecek hissenin toplamıdır.
- Alım bedelleri ayrı ayrı değilse, her birimin piyasa değerleri saptanır.
Bu mümkün değilse ekspertizle saptanacak değerlerle kayıt kıymeti arasında kurulacak orantı sonucu
o varlığa düşecek değerdir.
b) Amortisman hesaplarından indirilecek miktar; o güne değin birikmiş amortismanların, yukarıda
saptanan kıymetler arasındaki orantıya göre bulunur.
3- Birimi birçok parçalardan oluşan tesisatta
a) Çeşitli aletlerin montajı ile meydana gelen ünitedeki bir veya birkaç aletin yok etme, kayıttan
düşülmesi veya çıkartılmasında, o aletin son ambar ortalama fiyatı, yok ise o günkü piyasa değeri, bu
da mümkün değilse ekspertiz yoluyla bulunacak değer indirilir.
b) Amortisman hesaplarında indirilecek miktar ise birikmiş amortismanlardan o kıymete düşecek
hissedir.
4- Ünitesi uzunluk ile ölçülebilen tesisatta:
a) Ünitesi tel, kablo ve boru gibi uzunluk ile ölçülen tesisatın bir kısmının çıkartılmasında hesaptan
indirilecek değer; tüm uzunluktan çıkan kısma isabet edecek değerdir.
b) Amortismanlardan indirilecek miktar ise, birikmiş amortismanlardan çıkartılacak değere isabet
eden kısımdır.

AMORTİSMANLARLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR
Aşağıdaki özel durumlara göre ayrılacak amortismanlarla, Vergi Usul Kanunu gereği olarak tahakkuk
ettirilecek amortisman tutarları arasında doğacak farklar, mali bilânço uygulamasında göz önünde
tutulur.
Zorlayıcı çalışma halinde :
Normal olarak günün belirli devresinde çalıştırılan yani gördüğü hizmetin özelliği dolayısıyla gece
gündüz devamlı olarak çalışması mutat olmayan vasıtaların altı ay veya daha fazla müddetle normal
olarak kabul edilen 10 saatten fazla çalışma rejimine tabi tutulması halinde, zorlayıcı çalıştığı dönem
için ayrılacak amortisman aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
A = Normal amortisman oranı
Al = Zorlayıcı çalışma devresi amortisman oranı
N = Ortalama hizmet ömrü
S = Normal çalışma saati (10 saat)
F = Fiili çalışma saati
F-S
(S+

)
2

Al= A
S
bulunur. Bu oran, aracın edinme kıymeti ve zorlayıcı çalışmaya tabi ay sayısı ile çarpılarak 12'ye
bölünür.
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Örnek : 150.000,-TL. kıymetinde bir iş makinesinın 7 ay günde 20 saat çalıştığı ve normal amortisman
oranı % 8 olduğunu kabul edersek:

20 - 10
(10 +

)
2

Al = 8

= % 12
10

olur. Senelik ayrılacak amortisman tutarı ise:
Normal devre için:

150.000 X 0,08 X 5
= 5.000,-TL.
12
Zorlayıcı çalışma devresi için:
150.000 X 0,12 X 7
=10.500,-TL.
12
=10.500,-TL. + 5.000,-TL.
= 15.500,-TL.
olacaktır.
Altı ay veya daha fazla müddetle normal olarak kabul edilen 10 saatten eksik çalışma rejimine tabi
tutulan aracın bu devre amortisman oranı,
S-F
(S+

)
2

Al = A
S
formülü ile bulunur.
Yukarıda örnekle fiili çalışma 5 saat kabul edilirse :
10 - 5
(10 +

)
2
= % 6 olacaktır.

Al = 8
10

a) Mevcut ünitelerden herhangi birinin, tesisin durumuna göre yedek olarak tutulması ve senenin
çeşitli devrelerinde diğer ünitelere yedeklik görevi verilmek suretiyle münavebeli çalıştırılan
makineler normal amortismana tabi tutulur ve bu madde hükmü tatbik olunmaz.
b) Tesisin özelliğine göre devreli revizyona tabi araçların revizyon müddetleri de normal amortismana
tabi tutularak bu madde hükmü tatbik edilmez.
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Kapasiteden tam yararlanamama halinde:
Bilhassa aminajman devrelerinde birbiri ile ilgili belirli termin planları dahilinde bitirilmemesi neticesi
herhangi bir tesisin kapasitesinden azami %60’ı veya daha eksiğinden istifade edilebilme durumu hasıl
olduğu ve kapasiteden eksik istifade edilmesi durumunun iki sene ve daha fazla müddetle devam
edeceği kesin olarak bilindiği takdirde ilk yılların amortismanı şu suretle hesap edilecektir.
a) Tesisin kıymetinin % 30'u sabit senelik taksitlerle amorti edilir.
b) Tesisin kıymetinin % 70'i tesisin normal ömrü zarfında fiilen elde edilebilecek verim ünitesi başına
amortisman hissesi bulunur.
c) Tam kapasiteden istifadeye başladığı yıla kadar her yıl için öngörülen verim miktarı bu birimle
çarpılmak suretiyle o verim miktarına ait değişken amortisman tutarı hesap olunur ve sabit miktara
eklenir.
d) Masraf hesaplarına verilmeyecek bu amortisman miktarı ile normal orana göre senelik amortisman
farkı gelecek yıllara ait giderler hesabına geçirilmek suretiyle ilgili amortismanlar hesabına normal
yıllık amortisman miktarı verilir.
e) Tam kapasite ile çalışmaya başlandığı ilk seneden başlanarak normal oranlarla ayrılacak
amortismanlara ek olarak amortisman farkları geriye kalan hizmet ömrüne bölümü suretiyle bulunacak
miktar masraf kaydedilmek suretiyle solde edilir.
Örnek: Bir milyar lira kıymetine % 10 amortismana tabi bir tesisin hizmet ömrü süresinde verim
miktarı 70.000.000 ünite gösterilmiştir.
(Tablosu arka sayfadadır.)
6 ay ve fazla süre çalışmama halinde:
Servise çıkmış makine ve makineli vasıtaların arızi sebeplerle senenin en az altı ayı çalıştırılmaması
halinde, ayrılacak yıllık amortisman çalışmayan günlere ait kısmı zarara, çalışılan günlere ait kısmı ise
maliyetlere verilir.
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Tablo: 10- Amortismanlarla İlgili Örnek Tablo
Senelik değişmez amortisman: 1.000.000 x 0,30 = 30.000
Ünite başına, değişken amortisman : 1.000.000 x 0,70 = 700.000/70000000 = 0,01 TL.
( TL.)
Amortisman
Seneler

Senelik Verim
Miktarı

Masrafa
Geçecek

Gelecek Senelere
Ait Masraflar
Borcu İle

Gelecek Senelere
Ait Masraflar
Alacağı İle

Amortismanlar
Hesabına Geçen

1

1.000.000

Değişmez
30.000

Değişken
+ 10.000

40.000

60.000

100.000

2

1.000.000

30.000

+ 10.000

40.000

60.000

100.000

3

2.500.000

30.000

+ 35.000

55.000

45.000

100.000

4

3.500.000

30.000

+ 25.000

65.000

35.000

100.000

5

7.000.000

30.000

+ 70.000

100.000

-

100.000

6

11.000.000

30.000

+ 110.000

140.000

40.000

100.000

7

11.000.000

30.000

+ 110.000

140.000

40.000

100.000

8

11.000.000

30.000

+ 110.000

140.000

40.000

100.000

9

11.000.000

30.000

+ 110.000

140.000

40.000

100.000

10

11.000.000

30.000

+ 110.000

140.000

40.000

100.000

70.000.000

300.000

700.000

1.000.000

200.000

1.000.000

200.000
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25 -MADDİ DURAN VARLIKLAR
İşletmenin kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere temin edilen ve tahmini
kullanma ömrü bir yıldan fazla olan maddi varlıklar için yapılan sermaye
yatırımları bu grubu teşkil eder.
Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
İşleyişi:
Maddi duran varlıklar hesapları, satın alma, inşa veya imal bedelleriyle
borçlandırılır. Satılan, kullanma yeteneğini kaybeden maddi duran varlıkların
edinme bedeli ve sökme masrafları ile bu değere ait birikmiş amortisman, satış
hasılatı, varsa sigorta tazminatı, hurda değeri toplamı karşılaştırılır, aralarındaki
fark oluşlarına göre :
a) "68-Olağandışı Gider ve Zararlar," grubunun "689-Diğer Olağandışı Gider ve
Zararlar" hesabının "689.00 – Arızi Satış Zararları",
b) "67-Olağandışı Gelir ve Kârlar" grubunun "679-Diğer Olağandışı Gelir ve
Karlar" hesabının "679.00-Arızi Satış Karları",
c)"29-Diğer Duran Varlıklar" grubunun "294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi
Duran Varlıklar" hesabının ilgili hesaplarına aktarılır.
250-ARAZİ VE ARSALAR
İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.
GENEL ESASLAR:
Edinme Bedeli:
Arsalar ve arazinin edinme bedeli şunlardan oluşur:
1-Mülkiyet hakkının devralınması için arsa ve arazinin ilk sahibine ödenen para ile
kabul edilen ipotekler ve borçlar.
2-Alım tarihine kadar birikmiş ve alıcı müessese tarafından ödenmesi satış
anlaşması şartları icabı olan vergi ve resimler.
3-Arsa ve arazi ile birlikte gerek tek bir bedel gerekse ayrı ayrı bedeller
karşılığında satın alınacak bina ve tertibatın alım ve elde edilmesinden sonra
yıkılması evvelden belirlenmiş, yani bu bina ve tertibattan hiçbir şekilde istifade
edilmeyeceği peşinen bilindiği halde sırf arazinin temellükü zarureti ile satın
alınması cihetine gidilmiş olduğu takdirde alım bedeli.
4-Satın alınan arsanın kanuni hükümlere göre kaydı için çeşitli formalitelerin
yapılması dolayısıyla tapu harcı, pul paraları, tapu veya diğer Devlet Daireleri
memurlarının keşif, istimlak dolayısıyla yapacakları masraflar.(istimlak bedelleri
hakkında mahkeme masrafları dahil).
5-Kurum namına gayri menkul edinmeye yetkili memurların yetki tescilleri veya
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vekaletname masrafları ile takdiri kıymet, keşif ve tesellüm işlerinin yapılması
veya izlenmesi için yapacakları seyahat masrafları.
6-Alım işinde aracı kullanıldığı takdirde bu aracıya ödenecek komisyonlar ve
simsariyeler.
7-Bina ile birlikte satın alınmış arazi ve arsaların kıymetlerinin ayırımı için
yapılacak takdiri kıymet masrafları, (kıymet takdir kurulu üyelerine verilecek
ücretler ve harcırahlar hissesi.
Arsa ve arazinin edinme değeri ile birlikte kayıt kıymetini oluşturacak yararı
artırma (Islah) giderleri:
1-Arsa ve arazi ile birlikte alınmış ve alım sırasında yıktırılması kararlaştırılmış
olduğundan bedeli bu arsa ve arazinin mal olma bedeli işine alınmış bina ve
tertibatın yıkılması, kalıntının kaldırılması ve arazinin temizlenmesi
masraflarından, kalıntısının satışından elde edilecek gelirin indiriminden sonraki
fazla ve noksan kalanı.
2-Herhangi bir bina inşaatı, tertibat, makine, cihaz ve tesisatın icap ettirdiği
işlemlerle ilgili durumda olmayan ve sırf arsa ve arazinin olduğu halde
kullanılabilmesi için yapılmasına zaruret hissedilen düzeltme, dolgu ve kazı
masrafları,
3- Sulak veya bataklık arazinin kurutulması masrafları:
4-Masrafı arazinin kayıt kıymetine geçirilmiş olan dolguların kayarak arazinin
çökmesine mani olmak maksadıyla yapılan destek duvarları ile sulak veya bataklık
arazinin sürekli olarak kuru tutulması maksadıyla yapılan kanalların yapımı
masrafları.
5-Parselleme, yani bir arazinin bölünerek, birçok arsalar haline getirilmesi için
yapılacak plan ve haritaların düzenleme ücreti tasdik harç ve resimleri, çizim
malzemesi bedelleri, kopya ve teksir masrafları, parsellerin arazi üzerinde
işaretlenmesi için yapılan işçilik ve malzeme sarfiyatı, arazi tapusunun bir çok arsa
ve tapuları ile değiştirme için yapılan ve maliyetleri "edinme bedeli" paragrafının 4
ve 5’inci bentlerinde belirtilmiş masraflar.
Birlikte edinilmiş ünitelerin kıymetlerinin ayırımı:
Üzerinde inşa edilmiş bir bina veya tertibat ile birlikte tek bir bedel karşılığında
satın alınan arsa ve arazinin kıymeti, tüm edinme bedelinin arsa ve arazi üzerindeki
bina ve tertibata takdir edilecek kıymetlere göre bu takdiri kıymetlerle orantılı
olarak dağıtımı suretiyle bulunur.
Bu takdirde :
1- Civarda benzeri çıplak arsa veya arazinin piyasa rayici belli ise:
a) Arsa ve arazi masrafının bu rayice göre değerlendirilmesi,
b) Bu şekilde bulunacak arsa kıymeti ile esas alım bedeli arasındaki bedel farkının
bina veya tertibat kıymeti olarak sayılması,
c) Edinme bedeline dahil diğer harcama tutarının yukarıdaki iki kıymete orantılı
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olarak dağıtımı suretiyle yapılır.
2- Çıplak arazinin piyasa rayici belli değilse:
a) Bina veya tertibata inşa kıymeti takdir edilerek alım bedeli bakiyesini arsa veya
arazi bedeli olarak kabulü ve diğer edinme masraflarının bu iki bedel arasında
orantılı olarak dağıtımı.
b) Veya gerek arazi, gerekse bina veya tertibata ayrı ayrı kıymet takdir edilerek
birlikte edinme bedelinin alım bedeli ve diğer masraflar toplamı bu iki kıymet
arasında orantılı bölümü suretiyle yapılabilir. Üçüncü usul ancak birinci ve ikinci
usullerle yapılan takdirlerin anormal neticeleri vermesi halinde uygulanır.
Parsellerin Değerlendirilmesi:
Bölünen arazinin meydana getirdiği bir çok arsaların tek tek edinme bedelleri, esas
arazinin kayıt kıymeti ile parselleme masrafları toplamının ayrı ayrı arsalar
genişliğine orantılı bölümü suretiyle saptanır.
Arsalar arasındaki yollara verilmiş arazi parçalarının kapladığı yerler bu dağıtımda
dikkate alınmaz, yani bunlar için arazi kıymetlerinden herhangi bir hisse ayrımı
yapılmaz.
Kayıt kıymetlerine eklenmeyecek masraflar:
Aşağıdaki harcamalar, arsalar ve arazinin kayıt kıymetine eklenmez.
1-Alım sonrasında yok olması söz konusu olmayan, yani kullanılmaya elverişli
binaların sonradan herhangi bir sebeple yıkılması halinde yıkma, kalıntı kaldırma
ve temizlenmesi masrafları.
2-Arazi üzerinde bina ve tertibat inşası veya herhangi bir makine cihaz veya
tesisatın konması için yapılan eşme, dolgu ve düzeltme masrafları.
3-Ekili arazinin satın alınması dolayısıyla ürün karşılığı ödenecek tazminat.
4- Arazi kayıt kıymetine dahil destek duvarları ile kurutma kanal ve masraflarının
bakım ve tamir masrafları.
Envanter rejimi :
Arsa ve arazinin sayımı genel hükümler kısmında açıklanan birinci envanter
rejimine göre yapılır.
Bölümlenmesi:
Arazi ve arsalar, her tapu senedinde ve bu senede ilişkin kadastro çapında saptanan
toprak parçalarına göre bölümlenir. Böylece her parsel bir birim olarak kabul edilir
bunun üzerinden kayıtlara alınır.
Arsa veya arazinin üzerine yapılacak binanın ve tesisin oturduğu kısım ile bu bina
ve tesis ile birlikte kullanılması mutat olan arsa ve arazi parçaları bu hesaptan
çıkartılarak ilgili ünitenin edinme bedeline verilir.
250.10-

Araziler
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250.20-

Arsalar

250.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

250.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
Amortisman:
1.Arazi ve arsalar genellikle sonsuz ömre sahip olduğundan amortismana tabi
tutulmazlar.
2.Ancak işletmenin faaliyetini durdurmasından sonra hiç değeri olmayacak arazi ve
arsalar işletme ömrü oranında amorti edilir.

251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için: yeraltında
veya yer üstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme. sarnıç, iskele
vb. yapıların izlendiği hesaptır.
251.10-

Yeraltı Düzenleri
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak; boşluk, su, toprak
ve kayalarla birbirinden ayrılmış olanları birbirine bağlamak gayesiyle yeraltında
yapılan yatay, düşey bölmeler, bağlantılar ve örtüler ile düzeltme, kazı ve delme
yolu ile meydana getirilen kitle, alan ve hacimleri kapsar.
Yararlanmayı artırım: (ıslah giderleri)
Yerüstü düzenleri kayıt kıymetine verilecek yararlanmayı artırım giderleri:
a) Düzeltilmiş toprak halindeki tertibatın parke, asfalt veya beton kaplanması.
b) Ağaç düzenlerin taş, beton veya demir ve çeliğe dönüştürülmesi.
c) Sağlamlaştırmanın artırımı için yapılacak destekler ile parke asfalt ve beton
örtülerin kalınlaştırılması.
d) İnce rayların kalın raylarla değiştirilmesi veya raylar arasının genişletilmesi
maksadıyla yapılacak masraflar.
e) Taş ve beton düzenlerinin yükseltilmesi, kalınlaştırılması.
Genişletme masrafları:
Mevcut düzenlerin uzatılması, sahasının genişletilmesi, hacmin artırılması
maksadıyla yapılacak ve mahiyetleri elde etme bedeli paragrafında açıklanmış işler
masraflarından oluşur.
Kayıt kıymetine verilemeyecek masraflar:
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a) Düzenlerin üstüne veya içine yerleştirilmiş ve hesap planında özel hesapları
bulunan makine, cihaz, alet ve tesisatın elde etme kıymetleri.
b) Herhangi bir sebeple başlamış bir işin bırakılması ve yerinin değiştirilmesi
halinde bırakılmış işler için yapılmış masraflar ile deprem, sel gibi afetler neticesi
meydana gelen yıkıntı ve tahribatın giderilmesi masrafları. (Bu tür masraflar zarar
hesabına geçirilir.)
c) Düzeltme ve genişletme masrafları arasında sayılanlar dışında kalan bakım ve
tamir masrafları kayıt kıymetine eklenmez.
Yıktırılan Yerüstü Düzenleri:
Başka bir bina ve düzenin inşası veya bir tesisin yerleştirilmesi zarureti de dahil,
herhangi bir sebeple yıkılan ve tahrip edilen düzenlerin amorti edilmemiş kıymet
bakiyesi (bilanço kıymeti) ile yıkma, bozma, yıkıntının temizlenme ve taşınması
masrafları toplamından değerlendirilecek kalıntı bedelinin indiriminden sonraki
miktarı zarar hesabına geçirilir.
Gerek eski düzenin bilanço kıymet, gerekse yıkma ve bozma masrafları, yerine
inşa edilen bina ve tertibat edinme bedeline hiçbir şekilde eklenemez.
Kaydi İzlenim Rejimi:
Çeşitli yer üstü düzenleri ünite üzerinden izlenirler.
Amortisman Rejimi:
Bu ana hesaba dahil düzen üniteleri, genel olarak ortalama hizmet ömürlerine göre
tespit edilmiş değişmez oranlarla zaman esası üzerinden amorti edilir.
Birim:
Bir başlangıç ve bitim noktası ile sınırlandırılmış başlı başına bir kitle hacim alan
meydana getiren her düzen bir birimdir.
Yer üstü düzenleri ile ilgili olarak kabul edilmiş genel ve özel esaslar, bu
düzenlerin benzer kısımları için de aynen uygulanır.
Amortisman:
Genel olarak hizmet ömürleri göz önüne alınarak zaman esasına göre değişmez
oranlarla amorti edilir. Ancak, madenin veya İşletmenin ömrüne bağlı veya kısa bir
zaman için yapılmış düzenleri bu ömür ve zaman süresine göre amorti edilir.
251.20-

Yerüstü Düzenleri
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak ve kolaylaştırmak; boşluk, su toprak ve
kayalarla birbirinden ayrılmış olanları birbirine bağlamak gayesiyle yer üstünde
yapılan yatay düşey bölmeler, bağlantılar ve örtüler ile düzeltme kazı ve delme
yoluyla meydana getirilen kitle ve oylumları kapsar.
Birim:
Bir başlangıç ve bitim noktası ile belirlenmiş veya bir saha halinde sınırlanmış
veya bağımsız bir hacim veya kütle teşkil eden tertibatın her biri bir birimdir.
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Edinme Değeri:
a) Genel olarak düzeltme ve kazı işleri bizzat tertibatın getirdiği dolgu işleri.
b) Kazıdan çıkan toprakların yer üstünde belirli bir noktaya taşınması.
c) Kazı iç kenarlarının taş ve betonla iksası, tahta veya madeni malzeme ile
sağlamlaştırılması.
d) Temel ve kale inşaatı
e) Blokaj, betonlama, asfaltlama, ray döşemesi, taban kaplaması işleri.
f) Duvarcılık işleri, iskelet inşaatı ara dolguları.
g) Bahçe düzenlemesi işleri.
h) Hususi etüt ve proje düzenlemesi.
Dolayısıyla yapılan malzeme (tohum, fide, fidan, çiçek, saksı gibi özel malzeme
dahil) işçilik nezaret ücretleri, çeşitli hizmet masrafları ve kullanılan vasıtaların
amortisman veya kiraları, iskele inşaatı için ödenen işçilikler ile kereste bedelinin,
(işin bitiminde ambara iade edilecek veya başka işte kullanılacak miktarının, ihraç
sırasındaki ambar stok fiyatının %60'ına kadar alabilecek değeri ile stok değeri
arasındaki fark) müteahhitlere yaptırılan işler için mukavele hükümleri dahilinde
ödenecek kat'i sitüasyonlar tutarları ile mevcut ise kontrol firması ücret masrafları
veya hissesi, işletmenin inşa ve tesis servislerinin genel masraf hisselerinden
oluşur.
Ancak:
a) Her bağımsız işletme ünitesinin çeşitli ocak ve ayrı ayrı maden yataklarının
durumları dikkate alınarak saptanacak genel ömrü, düzenlerin ortalama hizmet
ömründen noksan ise işletme ömründen sonra değerlendirilemeyecek durumdaki
düzenlere uygulanacak amortisman oranı işletme ömrüne göre saptanacaktır.
b) Potansiyel hizmet ömrü boyunca kullanılmak ve sadece o günün icabı acele ve
geçici olarak yapılmış ve ileride yerine başka düzenler veya tesisatın konmasından
sonra bırakılacak düzenlerin amortismanı faydalanılacağı belirtilen müddetlere
göre yapılır.
Envanter Rejimi:
Çeşitli yerüstü düzenlerinin sayımı dördüncü envanter rejimine göre yapılır.
251.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

251.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
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252- BİNALAR
Bu hesap işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği
hesaptır.
Birim:
Bir temel üzerine inşa edilmiş bütünü ile tek bir kitle meydana getiren her bina
çeşitli bölmeleri kapsasa bile bir birim kabul edilir.

GENEL KURALLAR

Edinme Bedeli :
Binaların edinme bedeli, edinme biçimlerine göre şu şekilde saptanır.
1-Alım yolu ile edinmelerde:
a) Mülkiyet hakkının devralınması için bina sahibine ödenen para ile kabul edilen
ipotekler ve borçlar.
b) Alım tarihine kadar birikmiş ve alıcı tarafından ödenmesi satış anlaşması gereği
olan vergi ve resimler.
c) Satın almanın kanuni hükümler dahilinde tescili için muhtelif formalitelerin
yapılması dolayısıyla tapu harcı, pul parası, Tapu ve Diğer Devlet Daireleri
memurlarının keşif, takdiri kıymet ve takrir için aldıkları ücretler ve harcırahlar,
istimlak dolayısıyla yapılacak masraflar. (İstimlak bedelleri hakkındaki masrafları
dahil.)
d) Teşekkül namına gayrimenkul edinmeye yetkili memur veya vekillerine
vekaletname masrafları ile takdiri kıymet, keşif, tesellüm işlerinin yapılması veya
izlenmesi için yapacakları seyahat masrafları.
e) Alım işinde aracı kullanıldığı takdirde bu aracıya ödenecek komisyonlar ve
simsariyeler.
f) Bina ile birlikte satın alınmış arazi ve arsaların kıymetlerinin ayrımı için
yapılacak takdiri kıymet masrafları. (Takdir kıymeti kurulu üyelerine verilecek
ücretler ve harcırahlar listesi.)
g) Ödenecek gayrimenkul alım vergisi.
2- Müteahhitlerce inşa suretiyle edinmelerde:
a) Götürü olarak ihale edilen inşaatın son ihale bedeli. (Kalite ve kusur farkları ile
noksan işlere ait kesintiden sonra.)
b) Birim fiyat veya emaneten ihalelerde bina ve yapıların kati sitüasyona göre
tahakkuk edecek müteahhit hak edişleri (kalite ve kusur farkları ile noksan işlere ait
kesintiden sonra) ile anlaşmaya göre Teşekkül tarafından ayrıca verilen malzeme
ambar çıkış kıymetleri.
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c) İnşaat ruhsatnamesi hariç, pul ve saire masrafları.
d) İhale anlaşmaları pul ve noter kayıt masrafları veya hisseleri.
e) Plan ve proje hazırlık masrafları inşaatın kontrolünde çalışan Mühendis ve
teknikerlerin ücretleri.
f) Mevcut ise inşa ve tesis servisleri genel masraf veya hissesi ile kontrol firması
ücret ve masrafları veya hissesi.
g) Arsa ve arazinin (binanın oluşturduğu ve bina ile birlikte kullanılması mutad
kısmı) bedeli.
h) İşin bitimine kadar ödenen her türlü vergiler.
3- İşletmece inşa etme yolu ile edinmelerde:
a) İnşaatın gerektirdiği toprak ve düzeltme işleri.
b) Blokaj ve betonlama işleri. (Temel betonları, grobeton, tesviye betonu, lentolar,
döşeme betonarmesi ve diğer betonarme veya her türlü beton inşaatı.)
c) Duvarcılık işleri. (Taş, tuğla duvarları ve temel kagirleri.)
d) iskelet inşaatı. (Ahşap, demir veya beton iskeletleri.)
e) Ara dolguları. (Tuğla, taş, kerpiç dolgular.)
f) Taban döşeme işleri. (çimento ve mozaik şaplar, karosiman, mozaik, fayans, adi
ve lambalı tahta ve parke döşemeler.)
g) Tavan döşeme ve kaplama işleri. (Ahşap, rabiç, tecrid malzemeli vesaire döşeme
ve kaplama,)
h) Çatı inşaatı dülgerlik işleri ile birlikte kiremit altı kaplamaları, kiremit, arduvaz,
çimento, rüberait vesaireden çatı örtüleri.
ı) Doğrama aksamı, duvar ve iskelet kaplamaları. (Lambiriler, saç kaplamalar.)
i) Sıva badana, yada boya ve camcılık işleri, merdiven parmaklık ve korkuluk
işleri.
k) Ankastre elektrik (abajurlar ve avizeler hariç), telefon radyo anten ve toprak
hattı tesisatı (duvar içine gömme su havagazı boru ve ocakları hariç), sabit veya
gömme banyo küvetleri, sabit ve gömme dolaplar ve kitaplıklar gibi binalardan
ayrılması ve başka bir yerde bağımsız kullanılması mümkün olmayan mütemmim
tesisat için kullanılan malzeme, işçilik, nezaretçi mühendis ve teknikerlerin
ücretleri ile diğer fayda ve hizmetler masrafları.
l) İnşaat malzemesinin korunması veya büro işlerinin yürütümü için inşa edilen
geçici şantiye barakaları inşa masraflarından inşaatın bitiminde sökülerek ambara
iade edilecek kullanılabilir malzemenin ambar giriş kıymetinin indiriminden
sonraki bakiyesi.
m) Kullanılacak makine ve araçların amortisman veya kirası.
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n) İskele inşaatı için ödenen işçilikler ile kereste bedelinin, inşaatın bitiminde,
ambara iade edilecek veya başka bir işte kullanılacak miktarının çıkış sırasındaki
ambar stok fiyatının % 60'ı ile değerlendirilecek kıymetinin indiriminden sonraki
bakiyesi.
o) İnşaat ruhsatnamesi hariç, pul vesaire masrafları.
p) Plan ve proje hazırlık masrafları, inşaat servislerinin genel masraf hissesi ve
mevcut ise kontrol firması ücret ve masrafları veya hissesi.
r) Arsa ve arazinin (binanın oturulduğu ve bina ile birlikte kullanılması mutad
kısmı) bedeli.
s) İşin bitimine kadar ödenecek her türlü vergiler.
Genişletme ve Yararlanmayı Artırma Masrafları:
Binaların kayıt kıymetine verilecek masrafları :
a) Binanın faydalı sahasını arttıran kat ve kısım ekleri için yapılan
b) Binanın esas bünyesine giren temel destekleri, çatı değiştirmesi, iskelet inşaatın
yenilenmesi, veya dolguların yenilenmesi veya değiştirilmesi (kerpiç dolguların
tuğlaya dönüştürülmesi gibi) ahşap kaplamaların tamamen veya kısmen
yenilenmesi veya kaplama şeklinin değiştirilmesi (tahta kaplamaların çimento ve
harçlı sıvaya dönüştürülmesi gibi) şeklinde ömrünü uzatıcı nitelikteki işler.
c) Bina içinde oymalı, süslü tavan, kaplama ve lambiriler gibi bina kıymetini
arttıracak yeni ekler.
d) Evvelce mevcut olmayan ve bina iktisap kıymeti meyanında sayılan tesisatın
konması.
e) Mozaik, beton döşemelerin tahta döşemelerle örtülmesi, çatının evvelce mevcut
olmayan ayırım maddeleri ile kaplanması.
f) Sadece bir iskelet ve çatı örtüsünden ibaret binaların tamamen kapatılması
maksadıyla yapılan duvarcılık işleri.
g) Evvelce iç bölmeleri bulunmayan binaların içinde kullanım şeklinin
değiştirilmesi maksadıyla yapılacak bölme (bölme duvarları ile döşeme ve
kaplamalar giderlerinden oluşur.)
Kayıt Kıymetine Verilmeyecek Masraflar:
a) Yararlanmayı artırıcı masraflar arasında sayılmayan ve bakım ve tamir niteliğini
taşıyan işlerin masrafları.
b) Bina içinde, kullanım şeklini değiştirmeyen ve sadece iç bölmelerin o günkü
ihtiyaca daha uygun şekle getirilmesi için yapılan bölünmedeki bazı değişiklik.
c) Zelzele, sel gibi tabii afetler neticesinde gerek inşaat sırasında, gerekse bilahare
meydana gelen büyük yıkıntıların ve tahribatın giderilmesi masrafları (bu kabil
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masraflar zarar hesabına geçirilir.)
d) Başlamış bir inşaatın heyelan veya inşa yerinin işletme icabı değiştirilmesi
suretiyle bırakılması halinde yapılan inşaat masrafları (bu kabil masraflar ayni
nitelikteki bina başka yere yapılsa dahi zarar hesabına geçirir.)
e) Müteahhitlerden kesilen gecikme cezaları (bu cezalar kâr hesabına alınır.)
Yıktırılan Binalar:
Sadece arsa ve arazinin elde edilmesi zorunluluğu ile ve edinilmesinden sonra
yıkılması kabul edilerek alınan (bu durumun ilgili karar organının alım kararında
belirtilmiş olması şartıyla) arsa ve arazi edinme kıymetine dahil edilir.
İşletmeye dahil bir gayri menkulün yıkılarak yenisinin yapılması halinde, henüz
itfası tamamlanmamış binanın yıkılması durumunda binanın itfa edilmemiş bedeli
ve yıkım masrafları yeni yapılan binanın maliyetine dahil edilecektir. Yıkılan
binadan çıkan hurda satışı söz konusu ise bu tutar yeni binanın maliyetinden
indirilecektir.
Yıkılan binanın yerine yeni bir şey yapılmayacaksa binanın o tarihteki bilanço
kıymeti ile yıkma, kalıntının kaldırılması ve taşıma masrafları toplamından,
değerlendirilecek kalıntı bedelinin indiriminden sonraki miktarı zarar hesabına
geçirilir.
Envanter Rejimi:
Binaların sayımı ikinci envanter rejimine göre yapılır.
Bölümlenmesi:
252.00-

Esas İşletme Binaları
Bu hesap, içinde istihsal ve imal faaliyeti cereyan eden ve makine, cihaz, alet
yerleştirilmiş binaları kapsar.

252.10-

Ambar Ve Mağaza Binaları ve Silolar
Bu hesap gerek istihsal ve imal işlerinde kullanılacak yardımcı maddeleri gerekse
tüm işletme malzemesi ile satış maddelerinin korunması için kullanılan her tarafı
kapalı daimi binaları kapsar.

252.20-

Sundurmalar
Bu hesap yardımcı malzeme ve satış maddelerinin korunması için kullanılan ve
sadece üstü örtülü ve yanları açık daimi binaların izlendiği hesaptır.

252.30-

İdari Binalar
Bu hesap içinde istihsal ve imal işinden çok genel yönetim ve idare faaliyetlerinin
yani büro hizmetlerinin cereyan ettiği daimi binaları kapsar.
Yapı malzemelerine göre ihtiyaca binaen bölümlenir.

252.40-

Sosyal Binalar
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Bu hesap personelin (işçi ve memur) sağlık yönünden korunmalarını yeme ve
istirahat etmeleri ve diğer sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılan
hastane, revir, hamam, yemekhane, kahvehane, gazino, sinema binaları ile oda ve
bölmeleri olmayan koğuş halindeki işçi yatakhanelerini kapsar.
252.50-

Konut Binaları
Bu hesap daimi işçi ve memur evleri ile misafirhaneleri kapsar. Yapı özelliklerine
göre ihtiyaca binaen bölümlenir.

252.60-

Kulübe ve Barakalar
Bu hesap gördükleri hizmet bakımından yukarıdaki hesaplara girecek nitelikte
olmakla beraber esas daimi binalarından, inşa özelliği ve kullanım amacı ayrı fakat
devamlı olarak kullanılan kulübe ve baraka şeklindeki ilkel binaları kapsar.

252.70-

Geçici Binalar
Belirli bir iş amacıyla ve esas binaların ikmaline kadar o günkü ihtiyacı gidermek
için geçici olarak yapılan veya geçici bir iş için ve o işin icap ettirdiği müddet
kullanılarak sonradan yıkılacak veya bırakılacak binaları kapsar.

252.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

252.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

253- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR:
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu
amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Konveyör, Forklif vb) izlendiği hesaptır. Bu
hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.
a) Tesisler:
Herhangi bir makinenin doğrudan enerjiyi ileten, dağıtan veya makine ve
cihazların gördüğü işi geniş uzaklık ve alana iletmek için bu makine ve cihazlarla
bunlara bağlı aletler arasındaki düzeni sağlayan ayrıntıların bütününe denir.
b) Makineler:
Kendi kendine düzgün bir örnekte olmak üzere çalışan, ilk veya ham maddelerin
biçimini değiştiren, biçim veren veya yeraltından çıkaran, enerjiyi hareket haline
getiren veya enerji alıcısının hareketlerini iş gören parçaya ileten, ilgili bulunan
faaliyetin yapılması için hizmet sağlayan aygıtlardır.
c) Cihazlar:
Birkaç aletin uygun bir tarzda eklenmesinden meydana gelen belli bazı işlemlerin
yapılmasına yarayan takımlardır.
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Birim :
ca) Tek başına belli bir görev yapan ve bağımsız bir kitle teşkil eden her makine
veya cihaz.
cb) Ayrı ayrı hizmetleri ve kitleleri bulunmakla beraber diğerlerinden ayrılması ve
bağımsız kullanılmaları mutat bulunmayan ve genellikle birlikte gördükleri
hizmetlerin tümü bir ticari adla anılan tek bir kılıf içinde monte veya direktman
akuple makine ve cihazların teşkil ettikleri bir bütün.
cc) Tek olarak kullanılan aletler.
cd) "Tevzi tablosu, kontrol tablosu" gibi bir adla anılan belirli bir düzey üzerine
monte edilmiş, çeşitli aletler bunlar arasındaki bağlantı ve parçaların teşkil ettiği bir
bütün.
ce) Bir başlangıç ve bir bitim noktası ile sınırlandırılmış her iletim ve dağıtım
şebekesi ile bir makine ve cihaza, kendisinden beklenen hizmetin tahakkukunu
teminen eklenmiş lüzumlu parçaların teşkil ettiği bütün, bağımsız bir ünite sayılır.
İş makinelerini enerji makinelerine doğrudan doğruya bağlayan transmisyon
kayışları ile seri halinde iş gören parçaları (Freze bıçakları, torna kalemleri, bileme
taşları gibi) bulunan makineleri donatmak üzere ilk defa verilmiş parça takımları iş
makinesi ünitesine dahildir.
Edinme bedeli:
a) Malzeme ambarı çıkış kıymeti (veya alım bedeli ile malzeme stokları hesabına
ait kısımda belirtilen ve ambar girişi kıymetini teşkil eden masraflar.)
b) Sınai binaların spesifik inşa şekline dahil ve bina kıymetine ait olanlar dışında
binaların mevcut taban döşemeleri üzerine sonradan ek olarak inşa edilecek özel
taban ile diğer destekler.
c) Makine, cihaz, alet ve tesisatının kurulması yerleştirilmesi işleri (Montaj)
d) Kurulduktan sonra derhal tam randımanla işletmeye geçirilmesi mümkün
olmayan ve uzunca bir müddet tecrübe ve kontrole tabi tutularak gerekli
düzeltmeler ve ayarlamaların yapılması icap eden makine, cihaz ve tesisatın her
ünite özelliklerine göre ayrı ayrı saptanacak bir müddet içinde, tecrübe işletmesi
dolayısıyla yapılan işçilik, malzeme, nezaretçi mühendis ve tekniker ile montör
ücretleri, varsa montaj işini yürüten firmanın ücret ve masrafları, plan ve proje
hazırlık masrafları, özel kontrol firmaları ücret ve masrafları montaj işinde
kullanılacak vasıtaların amortismanları ile tesis şubesi genel masraf hissesi.
Genişletme ve yararlanmayı artırma masrafları:
a) Normal ortalama hizmet ömrünün en az % 50'sini bitirmiş makinelerin esas
parçalarının tamamını veya büyük kısmını değiştirmek suretiyle hizmet ömrünü ilk
andaki müddete yükseltecek yenilenmeler.
b) Tümü ile kullanılmaz hale gelmiş makine, cihaz ve aletlerin gerek yeni
parçaların gerekse aynı vaziyetteki diğer bir veya birkaç ünitenin parçalanarak
bunlardan elde edilecek kısımları ile hizmet görecek hale getirilmesi için yapılacak
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masraflar.
c) Herhangi bir enerji ile çalışan bir ünitenin daha iktisadi başka bir tür enerji ve
enerji kaynağı (yakıt maddesi) ile işletilmesini sağlamak için ek ve değişiklikler.
d) Makine çalışma süratini yükseltmek suretiyle belirli bir zaman içindeki iş
hacmini artırıcı değişiklikler.
e) Tesisatın biriktirme, iletme, taşıma ve çekme kapasitesini arttırmak maksadıyla
kablo, halat ve boruların daha kalın çaplı malzeme ile değiştirilmesi.
f) Tesisatın uzatılması veya genişletilmesi maksadıyla yapılan ekler ile ünitelerin
ilk durumlarında mevcut bulunmayan kısımlar ve tesisatın konması ve eklenmesi
g) Tamamen amorti edilmemiş vasıtaların parçalanarak başka bir ünitenin yararının
arttırılması veya onarılmasında kullanılması halinde parçaların ünitelerin kıymet
bakiyesi imha edilir ve yararlanmayı artırma veya onarım işlerinde kullanılan
parçalar takdir edilecek kıymetlerle yararlanmayı artırma ve tamir masraflarına
intikal ettirilir.
Kayıt kıymetine verilmeyecek masraflar:

a) Plan ve proje hatası veya imalattaki kusur dolayısıyla kendisinden beklenen
hizmeti göremeyen makine cihaz, alet ve tesisatın üzerinde hizmete elverişli hale
getirilebilmesi için yapılacak düzeltme işlerinin gerektirdiği masraflar.
b) Makine, cihaz, alet ve tesisatın verimini, kapasitesini ve ilk haiz olduğu hizmet
ömrünü artırıcı nitelikte olmayan değişikliklerle bakım ve tamir masrafları.
c) Kullanılmakta olan bir ünitenin başka bir yere taşınması veya zaman ve
maliyetten tasarruf maksadı ile yeniden tertiplenmesi dolayısıyla yapılacak
demontaj taşıma ve remontaj işlerine ait masraflar.
d) Başka bir işletmeden kayıt kıymeti ve birikmiş amortismanları ile aynen devir
alınacak ünitelerin devir alan müesseseye gelecek demontaj, ambalaj, taşıma ve
sigorta masraflarıyla montaj işleri için yapılan harcama, (Makine, cihaz, alet ve
tesisatın yapılacak bir kıymet takdiri ile saptanacak bir bedelle satın alınması
halinde bu masraflar kayıt kıymetine verilir.)
e) Başka bir Müesseseden kayıt kıymeti ve birikmiş amortismanları ile aynen devir
alınacak makine, cihaz, alet ve tesisatının remontajdan sonraki tecrübe masrafları
(Makine, cihaz, alet ve tesisata yapılacak bir kıymet takdiri ile saptanacak bir bedel
karşılığında satın alınması halinde bu masraflar kayıt kıymetine verilir.)
Kayıt kıymetine verilmeyecek demontaj, taşıma ve remontaj masrafları "Özel
Tükenmeye Tabi Varlıklar" hesabına alınır.
Tecrübe İşletmesi Devresinde Yapılacak Üretime Ait Masraf Hissesi:
Tecrübe devresi sırasında bir miktar, istihsalin de yapılması bu istihsal rantabilite
hesaplarında veya işletme bütçelerinde tahmin olunan normal masraf emsalleriyle
(yani o tesis ünitesinin normal kapasitesiyle çalıştığı andaki istihsal ünite maliyetini
teşkil edecek safha masrafları tutarı) kıymetlendirilir. Bu suretle istihsale
yüklenecek masraf tutarı, tecrübe masraflarına alacak kaydolunur.
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Kaydi izlenim Rejimi:
1- Makine, cihaz, aletler ve tesisatı ünite üzerinden kayıt edilir ve izlenir.
2- Muhtelif aletlerle bir bütün olan ünitelerle diğer teferruat ünite kartında ayrı ayrı
gösterilir.
Aletlerin ayrı ayrı kıymetleri saptanamadığı takdirde aletler ve teferruatın cins ve
miktarı işaret edilmek suretiyle tek kıymet olarak kabulü gerekir.
3- Makine ünitesine giren ve iş yapan parçalar, o ünite kartında ayrıca adet olarak
gösterilir. Bunların değiştirilmesi halinde yerine konacak parça bedelleri masraf
hesabına geçirilir. Yeni ve ek parça ilaveleri o makine biriminin kayıt kıymetine
verilir.
Amortisman Rejimi:
Makine cihaz, alet ve tesisatı üniteleri ortalama hizmet ömürlerine göre tespit
edilmiş sabit nispetlerle zaman esası üzerinden amorti edilir.
Ancak :
a) Doğrudan doğruya o işletmeye has yani başka bir işletmede kullanılma yeri
bulunmayan,
b) Sökülmesi halinde remonte edilerek belirli hizmeti göremeyecek veya başka
şekilde değerlendirilmesi mümkün olamayacak ünitelerin ortalama büro işletme
ömründen fazla ise genel oran işletme ömrüne göre düzeltilir.
Envanter Rejimi :
Müstakil makine, cihaz ve aletlerin sayımı ikinci envanter rejimine tesisat
ünitelerinin sayımı ise dördüncü envanter rejimine göre yapılır.
Bölümlenmesi:
253.00-

Ocak İşletme Araçları
Bu hesap cevherin bulunduğu yerden sökülüp çıkartılması işleminde gerek
doğrudan doğruya gerekse yardımcı amaçlarla kullanılan tüm araçları kapsar.

253.10-

Cevher Hazırlama Araçları
Bu hesap sökülen cevherlerin ticari büyüklüğe parçalanması, ayıklanması,
temizlenmesi, fiziki usullerle zenginleştirilmesi işlerinde kullanılan üniteleri kapsar

253.20-

Metalürji Üniteleri

253.30 -

Kimya Üniteleri
Kimyasal üretim amacıyla kurulan veya diğer üretimleri yanında kimyasal
üretimde de bulunan işletmeleri, bu maddeleri elde etmede kullandıkları makine,
tesisat ve cihazların izledikleri hesaplardır.

253.40-

Enerji Kuvvet Üniteleri
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Bu hesap enerji doğuran, ileten ve dağıtan makine ve tesislerin izlendiği hesaptır.
253.50-

Basınçlı Hava Üniteleri
Bu hesap basınçlı hava elde edilmesi ve üretimi için kullanılan araçları kapsar.

253.60-

Su Çıkarma ve İletim Üniteleri
Bu hesap su çıkarma ve iletime ait makineler ile tesisatını kapsar.

253.70-

Atölyeler Makine ve Tesisatı
Bu hesap tüm marangozhane, demirhane, dökümhane, elektrik, motor ve kaynak
atölyelerindeki makine cihaz ve tesisatını kapsar.

253.80-

Diğer Makine, Cihaz, Aletler ve Tesisat

253.85-

Sivil Savunma Teçhizatı

253.95-

Ölçü ve Tartı Aletleri

253.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

253.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı

254- TAŞITLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm nakil araçlarının izlendiği hesaptır. Ulaştırma
sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu
hesapta izlenir. Ancak, ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt
araçlarının toplam tutarı bilanço dipnotlarında gösterilir.
Bölümlenmesi:
254.10-

Kara Nakil Araçları
Arazi binek, arazi pikap, traktör, tankerler, treyler vb.

254.20-

Demiryolu Nakil Araçları

254.30-

Deniz Nakil Araçları

254.40-

Hava Nakil Araçları

254.50-

Diğer Canlı ve Cansız Nakil Araçları

254.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

254.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
Amortisman :
Taşıt araç ve gereçleri genel olarak hizmet ömürleri göz önüne alınarak zaman
esasına göre değişmez oranlarla amorti edilir. Ancak başka bir işletmede kullanma
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yeri bulunmayan, sökülmesi halinde aynı hizmeti görmeyecek veya başka şekilde
değerlendirilmesi mümkün olmayan taşıt, araç ve gereçleri işletme ömrüne göre
amorti edilir.
255- DEMİRBAŞLAR
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları
ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
Edinme Bedeli:
Döşeme ve demirbaşların edinme bedeli malzeme ambarı çıkış kıymetinden oluşur.
Onarma Masrafları:
Döşeme ve demirbaşların onarma masrafları hizmet ömrünü tamamlamış ünitelerin
sadece çatı ve iskeletlerinden istifade ederek döşeme kısımların (sustalar, kumaş
veya deri döşemeler) ve kaplamalarının yenilenmesi suretiyle ilk durumuna
getirme için yapılan işçilik, malzeme ve diğer hizmet masraflarından oluşur.
Kaydi İzlenim Rejimi:
Mefruşat ve demirbaşlar kaydi izlenim bakımından 3 kategoriye ayrılırlar.
1- Ünite halinde izlenimler:
Üzerinde orijinal marka, numara veya özel bir alameti farikası bulunan veya
kullanma yeri ve şekli itibariyle miktarı 2-3 adedi geçmeyen veya bulunduğu yerde
hemen hemen sabit bazen taşınan, üzerinde özel bir numara konmak suretiyle
diğerlerinden ayırımı kolaylıkla mümkün ve yapılış tarzı itibariyle aynı zamanda
bulunduğu yeri sesleyici niteliği bulunan ve dolayısıyla yüksek kıymetteki çeşitli
mobilya ve demirbaşlar bu kategoriye girerler.
Bu kategoriye dahil döşeme ve demirbaşların her ünitesi için bir hesap tesis olunur.
2- Ünite takımı halinde izlenecekler:
Genellikle birkaç parçadan oluşan ve üniteler takımı halinde edinilen ve yapılış
tarzı itibariyle aynı zamanda bulunduğu yeri süsleyici niteliği bulunan ve
dolayısıyla yüksek kıymetteki döşeme ile gümüş ve madeni demirbaşlar bu
kategoriye girerler.
Bu kabil döşeme ve demirbaşların her komple takımı için bir hesap tesis olunur.
Ancak hesap kartında takımı teşkil eden parça adet ve cinsleri mümkünse
kıymetleri de gösterilmek suretiyle ayrı ayrı kayıt edilir.
3- Ünite grupları halinde izlenecekler:
Ev ve bürolarda kullanılan ve süsleyici bir kıymeti olmayan mobilya ve
demirbaşlar bu kategoriye dahildir.
Bu kabil döşeme ve demirbaşların kendilerine takılan adlara ve yapıldığı madde,
şekil ve kıymeti bakımından diğerlerine karşılık ünite gruplarına göre hesap tahsis
olunur.
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Müfredat hesaplarında üniteler ayrıca elde edildikleri yıllara göre ve o senelerin
adet ve kıymet toplamları tek kalemler halinde gösterilmek suretiyle sıralanır.
Amortisman Rejimi :
Döşeme ve demirbaşlar ortalama hizmet ömürlerine göre saptanacak değişmez
oranlarla zaman esasi üzerinden amorti edilir.
Amortisman Oranları:
a) Kaydi izlenim bakımından birinci kategoriye girenlerde her üniteye,
b) Kaydi izlenim bakımından ikinci kategoriye girenlerden her takım toplamına,
c) Kaydi izlenim bakımından üçüncü kategoriye girenler de her grubun edinme
yılları itibariyle tutarlarına ayrı ayrı tatbik edilir.
Envanter Rejimi:
Döşeme ve demirbaşların sayımı ikinci envanter rejimine göre yapılır.
Bölümlenmesi:
255.10-

Özel Demirbaşlar
Bu hesap belirli maksatlarla kullanılan spesifik demirbaşları kapsar.

255.20-

Büyük Döşeme ve Demirbaş Üniteleri
Bu hesap kıymetli ağaçtan masif veya kaplama olarak imal edilmiş cilalı üzeri
kıymetli maden veya çelik büyük mobilya ve demirbaşlarla hali ve sanat eseri yağlı
boya tabloları kapsar.

255.30-

Döşeme Ve Demirbaşlar Takımları
Bu hesap aynı stilde çeşitli parçalardan oluşan takım halinde edinilmiş mobilya ve
demirbaşları içine alır.

255.40-

Küçük Döşeme ve Demirbaşlar
Bu hesap evlerde binalarda kullanılan ve yapılış şekli bakımından süsleyici
olmayan mobilya ve demirbaşları kapsar.

255.50-

Diğer Muhtelif Döşeme ve Demirbaşlar

255.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

255.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı

256- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi
bölümlerinde tanımlanmayan diğer duran varlıkların izlendiği hesaptır.
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256.10-

Maden Ana Hazırlık İşleri Hesabı
Bu ana hesap yer altındaki maden yataklarını (jizman) atake etmek ve bu yatakla
yerüstü arasında umumi kitlenin tüketilmesine kadar sürekli bir ilgi kurmak
amacıyla yapılan düzenleri kapsar.
Birimi :
Bir başlangıç ve bir bitiş noktası ile sınırlandırılmış tertibatın her biri bağımsız bir
birim meydana getirir.
Genel esaslar:
Edinme bedeli:
Maden ana hazırlık işlerinin edinme bedeli;
a) Persman işleri (Toprak içinde delme şeklinde kazı)
b) Kazıdan çıkan toprakların yer üstünde belirli bir noktaya kadar taşınması
c) Persman esnasında yapılması icap eden konjelasyon (Dondurma) ve
semantasyon (tazyikli çimentolama) işleri ile su boşaltma işlerinin gerektirdiği
malzeme, işçilik, nezaret ücretleri, çeşitli hizmet masrafları ve kullanılan
vasıtaların amortisman ve kiraları, müteahhide yaptırılan ayni nitelikteki işler için
mukavele hükümleri dahilinde ödenecek kat'i sitüasyon tutarları ile mevcut ise
kontrol firması ücret ve masrafları veya hisse örgütün inşa ve tesis servisinin genel
masraf hissesinden teşekkül eder.
Düzeltme masrafları :
Maden hazırlık işlemlerinin kayıt kıymetine geçirilecek düzeltme masrafları;
a) Mevcut iksa ve sağlamlaştırma şeklinin değiştirilmesi (Taş iksaların
betonlanması, ahşap direklerin madeni direkle değiştirilmesi gibi.)
b) Tahkimatın sıklaştırılıp çoğaltılması,
c) Galeri ve kuyu çaplarının genişletilmesi için yapılacak olan mahiyetleri edinme
bedeli paragrafında açıklanmış masraflardan meydana gelir. Bunların dışındaki
işler bakım ve tamir işleri addedilir.
Genişletme masrafları :
Mevcut tertibatın uzatılması veya değiştirilmesi için yapılan ve mahiyetleri iktisap
bedeli paragrafında açıklanmış işler masraflarından terekküp eder.
Kayıt kıymetine verilmeyecek masraflar:
Maden ana hazırlık işlerinin kıymetine verilmeyecek masraflar aşağıda
gösterilmiştir;
a) Mevcut iksa ve tahkimatın bakım ve tamir masrafları.
b) Atake edilmiş bir maden yatağının işletilmesine imkan veren kısımlarla
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bölünmesi ve işletme çalışması ile ilgili hizmetlerin görülmesini sağlamak
maksadıyla yapılan işlemler.
c) Elektrik, su hava verme veya boşaltılması için yapılan tesisat.
256.20-

Kaplar
Bu hesap işletmede mal, ilk madde ve malzemenin korunması için kullanılan,
özellikle işletmenin iç ihtiyaçlarına ayrılan, müşterilere verilmeyen veya satış
gayesiyle imal edilen malları taşınabilir hale getiren ve müşteri tarafından
işletmeye geri gönderilen kapları kapsar.

256.30-

Yedek Maddi Duran Varlıklar
Henüz kullanılmakta olmayan, fakat ileride belli ihtiyaçlarla karşılaşıldığı zaman
derhal kullanılmalarını sağlayacak durumda tutulan komple, cihazlar grubu,
tesisler, ve makineler ile uzun vadedeki genişlemeleri karşılamak için işletmede
alıkonan aynı mahiyette maddi duran varlıklardır.

256.40-

Sair Maddi Duran Varlıklar
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan sair maddi duran varlıkların izlendiği
hesaptır.

256.80-

Maddi Duran Varlıklar Kur Farkları

256.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

256.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
Maddi Duran Varlıklar Hesaplarının İşleyişi:
Maddi duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle
borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak
kaydı ile hesaplardan çıkarılır.

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Bu hesaplar, maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içinde
hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla ayrılan kanuni ve olağanüstü
amortisman paylarını kapsar.
Maddi duran varlık amortismanı (-):
Bölümlenmesi:
257.00-

Arazi ve Arsalar Birikmiş Amortismanı

257.10-

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Birikmiş Amortismanı
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257.20-

Binalar Birikmiş Amortismanı

257.30-

Tesis, Makine ve Cihazlar Birikmiş Amortismanı

257.40-

Taşıtlar Birikmiş Amortismanı

257.50-

Demirbaşlar Birikmiş Amortismanı

257.60-

Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı

257.70-

Yapılmakta Olan Yatırımlar Birikmiş Amortismanı

257.80-

Dönem İçi Amortisman Giderleri Tahakkuku

257.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

257.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak, 698Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
İşleyişi:
Maddi duran varlıkların amortismanları dönem içinde, gider tahakkukları hesabı
yoluyla maliyet veya gider hesaplarına aktarılır. Dönem sonunda gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra gider tahakkukları hesabıyla karşılaştırılarak bu
hesaplara alacak kayıt olunur. Amortismanlar bilânçoda maddi duran varlıkların
aktifteki değerinden düşerek gösterilir.

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına
aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili
harcamaların izlendiği hesaptır.
258.00-

Nakdi Yatırım Harcamaları
Bu hesapta, nakdi yatırım harcamaları izlenir.
Nakdi yatırım harcamaları, yatırım amacı ile tedarik veya işletmece bu maksatla
imal edilmiş, maddi, maddi olmayan ve özel tükenmeye tabi varlıklar için (avans
ödemeleri hariç) yapılan her türlü harcamalar ile yatırımlar için işletmece tahakkuk
ettirilen giderleri kapsar. 258.00.011-258.00.791 hesaplar yatırım programlarında
yer alan harcamaların izlenmesi için ayrılmıştır. Yatırım harcamalarının tamamı
öncelikle bu hesaplardan geçirilir. Yatırım ödenekleri bu hesapların harcamaları
olarak takip edilir. 258.00.800-298.00.990 hesaplar yatırım programında yer
almayan bina, arazi alımı, büyük onarım gideri, araştırma ve geliştirme gideri gibi
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların izlenmesine ayrılmıştır. 258.00.800258.00.990 hesap harcamaları yatırım ödenekleri ile ilgilendirilmez.
Bölümlenmesi:

258.00.011-

Etüt ve proje masrafları
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Hesabın açıklaması;
Projenin tatbik safhasına konulmadan önce, tesisin nerede ve nasıl kurulacağı
hususunda yapılan etütlere ait masraflar, hammaddenin en iktisadi olarak
nerelerden sağlanabileciği hakkında yapılan etütlerle ilgili masraflarlarla benzeri
masraflar, kurulacak tesise ait projelerin hazırlanmasıyla ilgili masraflar, bu
hesapta takip edilir.
Projenin tatbik safhasına konulmadan önce, tesisin nerede ve nasıl kurulacağı
hususunda yapılan etütlere ait masraflar, hammaddenin en iktisadi olarak
nerelerden sağlanabileceği hakkında yapılan etütlerle ilgili masraflarlarla benzeri
masraflar, kurulacak tesise ait projelerin hazırlanmasıyla ilgili masraflar, proje
bitiminde ilgili işletme ve bağlı müdürlüklere dekont edilmek üzere yukarıda yer
alan 258.00.012-258.00.019 hesaplarda takip edilir.
258.00.021-

Patent, know-how teknik yardım
Tesisin kuruluşu ile işletmeye geçişine kadar olan safhada herhangi bir patent
kullanılacak, teknik bilgi ve teknik yardıma ihtiyaç olacaksa bunlar için yapılan
ödemeler bu hesapta takip edilir.

258.00.031-

Arazi ve arsalar
Tesise lüzumlu arsanın tedariki ile ilgili masraflar bu hesabın aşağıdaki tali
hesaplarında takip edilebilir.
- Müessese malı arsa
Tesislerin ilk kuruluşunda satın alınıp, tesislerin kuruluşundan sonra, ihtiyaç fazlası
olarak müessesenin elinde bulunan ve üzerinde tevsi, ıslah veya tamamlama
yatırımlarıyla ilgili yeni proje uygulanan araziye isabet eden bedeli ifade eder.
- Satın alınan arsa
Yatırımlarla ilgili projenin tatbiki için yeniden tedarik edilen arsa bedeli ile arsanın
satın alınmasıyla ilgili tapu. noter ve harç masrafları ve benzeri harcamalar bu
hesapta toplanır.
- İstimlak edilen arsa
Yatırımlarla ilgili projenin tatbiki için istimlak suretiyle iktisap edilen arsanın
bedeli ve masraflarının kaydına mahsustur.

258.00.041-

Yeraltı düzenleri ve yer üstü düzenleri
Projenin tatbiki için iktisap edilen arazinin altında yapılan her türlü tesviye, kanal
açma, kullanılır hale getirme vs, harcamalar ve projenin tatbiki için iktisap edilen
arazinin üstünde yapılan her türlü tesviye, kullanılır hale getirme vb. harcamalar bu
hesaba alınır. Yollar aşağıdaki gibi tali hesaplarda izlenebilir.

258.00.051-

Yollar
Projeyle ilgili yollar, köprüler, kanallar, rıhtımlar, iskeleler, mendirekler, setlerle
ilgili masraflar bu hesabın aşağıdaki yazılı skontlarında takip edilebilir.
- İç yollar
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Yukarıda bahsedilen harcamalardan ihata duvarları içinde kalan kısma isabet
edenleri bu hesaba alınır.
- Dış yollar
Ulaştırma yolları için yapılan masraflardan ihata duvarları dışında kalan kısma
isabet eden harcamalar bu hesapta toplanır.
258.00.061-

Binalar
Projede yer alan inşaatla ilgili bütün masraflar bu hesabın aşağıdaki tali
hesaplarında takip edilebilir.
- Ana fabrika (İşletme binaları)
Ana fabrika binaları için müteahhitlere ödenen hakkediş raporlar, tutarları, kontrol,
malzeme ve benzeri masraflar bu hesapta toplanır.
- Ambarlar inşaat masrafları
Ambarların inşası için müteahhitlere yapılan ödemeler, kontrol, malzeme ve sair
benzeri masraflar bu hesaba alınır.
- İdare binaları masrafları
İdare mekanizmasının çalışmasına mahsus binaların inşası için yapılan ödemeler,
malzeme ve kontrol masrafları bu hesapta takip edilir.
- Sosyal binalar
Lokal, kantin, misafirhane, sinema salonu, kreş, spor salonu gibi binalar için
yapılan ödemeler malzeme ve kontrol masrafları bu hesapta takip edilir.
- Hizmet evleri
İşletme personelinin ikametine tahsis edilen binalar için yapılan ödemeler,
malzeme ve kontrol masrafları bu hesapta takip edilir.
- Diğer inşaat masrafları
Ana fabrika İşletme binaları, yardımcı işletme binaları, ambar ve idare binaları,
sosyal binalar ile hizmet evleri dışında kalan inşaat masrafları bu hesapta takip
edilir. Her tip inşaat için yardımcı defterde bir föy açılır. ( Kanalizasyon inşaatı,
çevre inşaatı, meydan inşaatı ve benzeri. )

258.00.071-

Makineler
Projede yer alan makinelerin bedelleri bu hesabın aşağıda yazılı tali hesaplarında
yer alır.
- Yerli makineler
Memleket dahilinde bedeli Türk lirası olarak ödenerek temin edilen veya kendi
atölyelerinde imal edilen ve ömrü bir yılın üstünde olan makinelerin bedelleri bu
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hesapta takip edilir.
- İthal edilen makineler
Dış piyasadan temin edilen ve bedeli döviz yoluyla ödenen makinelerin bedelleri
bu hesapta yer alır.
258.00.081-

Tesisler ve cihazlar
Su, elektrik, buhar, klima, telefon, kanalizasyon, yangın, rutubetlendirme,
havalandırma ve benzeri tesisatlar bu hesabın aşağıdaki tali hesaplarında takip
edilebilir.
- Su tesisatı
Tesise lüzumlu suyun temini ile ilgili sondaj ve isaleye ait bütün masraflar bu
hesapta toplanır.
- Elektrik tesisatı
Aydınlatma ve elektrik enerjisiyle ilgili olarak yapılan masraflar bu hesapta takip
edilecektir.
- Buhar tesisatı enerji teminiyle ilgili buhar tesisatına ait masraflar
- Klima tesisatı klima tesisiyle ilgili masraflar
- Diğer tesisat
Su, elektrik, buhar ve klima tesisatının dışında kalan tesisatlar bu hesaba alınır ve
her tip tesisat ayrı föylerde takip edilir.

258.00.091-

Taşıt araç ve gereçleri
Satın alınan taşıt araçları için yapılan ödemeler bu hesapta takip edilir.

258.00.111-

Demirbaşlar
Döşeme ve demirbaş sayılan eşya ve malzemeler bu hesapta ve ayrı föylerde takip
edilir.

258.00.121-

Diğer maddi duran varlıklar
Yukarıda sayılan maddi duran varlıkların haricindeki maddi duran varlıklar için
yapılan harcamalar bu hesapta takip edilir.
258.00.012 – 258.00.019 hesaplarda takip edilen etüt ve proje masrafları
haricindeki müstakil yatırım projelerine ait giderler, proje bitiminde ilgili işletme
ve bağlı müdürlüklere dekont edilmek üzere yukarıda yer alan 258.00.122 –
258.00.129 hesaplarda takip edilir.

258.00.131-

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar için yapılan harcamalar bu hesapta takip edilir.
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258.00.141-

Özel tükenmeye tabi varlıklar
Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan harcamalar bu hesapta takip edilir.

258.00.151-

Taşıma, ithalat ve gümrükleme giderleri
Nakliye, sigorta, makinelerin ithali için yapılan masraflarla gümrük, resim ve
harçları bu hesapta takip edilir. Ödemeler intikal ettiğinde cari usullere göre tevzi
edilir.
- Dış navlun ve sigorta
Dış piyasadan temin edilen makinelerin, gümrüklerimize girişine kadar ödenen
nakliye ve sigorta giderleri bu hesaba alınır.
- Yurtiçi nakliye
Dış piyasadan temin edilen makinelerin gümrüğe girişinden sonra yapılan nakliye
masrafları ile yerli makineler için yapılan nakliye masraflarının kaydına ait bit
hesaptır.
- Gümrük vergileri
Dış piyasadan ithal edilen makinelerin gümrük vergileri bu hesapta takip edilir.
- Resim, harç ve komisyonlar:
İthal edilen makinelere ait resim, harç ve komisyonlar bu hesaba alınır

258.00.161-

Montaj giderleri
Montajla ilgili bütün masraflar bu hesabın aşağıdaki tali hesaplarına alınabilir.
ödemeler yapıldığında cari usullere göre tevzi edilir.
İşletme personeli masrafları montajla ilgili işlerde çalışan işletme personelinin
giderleri bu hesaba alınır.
- Yabancı montör giderleri
Yabancı memleketlerden gelen montörlere yapılan ödemelerin tamamı bu hesaba
alınır.
- Diğer montaj giderleri
Yukarıda sayılanlar dışında montajla ilgili diğer harcamalar bu hesapta takip edilir.

258.00.176-

Yatırım safhası aktifleştirilen faizler (İç)

258.00.177-

Yatırım safhası aktifleştirilen faizler (Dış)
Yatırım döneminde tahakkuk eden ve yatırımla ilgili olan tüm faizler iç ve dış
olarak 258.00.076 – 258.00.177 hesaplarda takip edilir.

258.00.186-

Yatırım safhası aktifleştirilen kur farkları (İç)
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258.00.187-

Yatırım safhası aktifleştirilen kur farkları (Dış)
Yatırım döneminde tahakkuk eden ve yatırımla ilgili kur farkları iç ve dış olarak
258.00.186 ve 258.00.187 hesaplarda takip edilir.

258.00.191-

Deneme işletmesi giderleri
Montajın hitamında makinelerin tecrübeleri yapılırken yapılan personel masrafları,
tecrübe imalatıyla hammadde ve malzeme masrafları ve benzeri masraflar bu
hesapta takip edilir.

258.00.251-

Dağıtılacak müşterek giderler
Birden fazla yatırım projesi ile ilgili olarak yapılan ve ilgili projelere dağıtılacak
olan müşterek nitelikli giderleri kapsar.

258.00.301-

Genel giderler
Genel Müdürlük masraf hisseleriyle genel yönetim giderlerinden yatırımlara isabet
eden kısımları kapsar.

258.00.791-

Beklenmeyen giderler
Projesinde olmayan ve tatbikatı sırasında sarfında zaruret hasıl olan masrafların
kaydına mahsus bir hesaptır.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara aktarılacak harcamalar (258.00.810258.00.990) Yıllık yatırım programlarında yer almayan maddi ve maddi olmayan
duran varlıklara intikal edecek tüm harcamaların takip edildiği hesaptır.

258.00.800-

Arazi ve arsalar

258.00.810-

Binalar

258.00.820-

Büyük onarım giderleri

258.00.830-

Araştırma ve geliştirme giderleri

258.00.840-

Hazırlık ve geliştirme giderleri

258.00.850-

Diğer maddi duran varlıklar

258.00.860-

Dekapaj harcamaları

258.00.900-

Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara aktarılacak olan yatırım ödeneği ile ilgili
bulunmayan diğer harcamalar 258.00.800-258.00.900 hesaplarda izlenir.
258.00.800-258.00.990
ilgilendirilmez.

hesaplardaki

harcamalar

yatırım

ödeneği

ile

İşleyişi :
Yatırımlarla ilgili her türlü harcamalar bu hesaba borç kaydedilir. Ambar giriş
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özelliklerine sahip malların ambar girişinin yapılması ile bu hesaba alacak "Maddi
Duran Varlıklar Ambar Hesabına" borç, diğer harcamaların (ambar giriş özelliğine
sahip olmayan) fiziki olarak gerçekleşmeleri halinde ise bu hesaba alacak, 258.10Fiziki Yatırım Harcamaları hesabının ilgili bölümüne borç kaydedilir.
258.10-

Fiziki Yatırım Harcamaları
Bu hesapta, fiziki yatırım harcamaları izlenir.
Fiziki yatırım harcamaları, yatırım ile tedarik veya işletmece bu maksatla imal
edilip yatırım malları ambarına intikal etmiş maddi duran varlıkların yatırımın
fiziki gerçekleştirilmesi ve montajı amacıyla işletmece çekilmesi, ambara giriş
özelliği bulunmayan arsa, arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri ile binalar yine ambara
giriş özelliği bulunmayan tesisat ve gereçler için ödenen bedel ve hak edişler,
işletmece tahakkuk ettirilen her türlü giderler ile hizmet alımları için yapılan ve
258.00-Nakdi yatırım harcamalarından naklen gelen harcamaları kapsar. Bu hesap
yatırımların fiziki gerçekleşmelerinin takibinde kullanılır. 258.00-Nakdi yatırım
harcaması hesabından geçirilmemiş hiçbir harcama bu hesaba doğrudan borç
kaydedilmez.

258.10.011-

Etüt ve proje masrafları

258.10.021-

Patent, know-.how, teknik yardım

258.10.031-

Arazi ve arsalar

258.10.051-

Yeraltı ve yerüstü düzenleri

258.10.061-

Binalar

258.10.071-

Makineler

258.10.081-

Tesisler ve cihazlar

258.10.091-

Taşıt Araç ve gereçleri

258.10.111-

Demirbaşlar

258.10.121-

Diğer maddi duran varlıklar

258.10.131-

Maddi olmayan duran varlıklar

258.10.141-

Özel tükenmeye tabi varlıklar

258.10.151-

Taşıma, ithalat ve gümrükleme giderleri

258.10.161-

Montaj giderleri

258.10.171-

Yatırım safhası faizleri

258.10.181-

Yatırım safhası kur farkları

258.10.191-

Deneme işletmesi giderleri

258.10.251-

Dağıtılacak müşterek giderler
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258.10.301-

Genel giderler

258.10.791-

Beklenmeyen giderler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara aktarılacak diğer harcamalar.
258.10.800-258.10.990-hesaplarda izlenir. 258.00.800 - 258.00.990 hesaplara
paralel olarak bölümlenir.
İşleyişi:
Fiziki gerçekleşme olduğunda oluşumuna göre 258.00 veya 258.20 no'lu hesapların
alacağına mukabil bu hesaba borç kaydedilir.
Bu hesapta yer alan işlerden gerçekleşenler, ilgili duran varlıklar hesabına aktarılır.
Amortisman:
Yapılmakta olan işlerden bitip de duran varlık hesaplarına aktarılamayan kısımları
işin ilgili bölümlerde gösterilen usuller çerçevesinde. amortisman ayrılır.
Yatırımlarla ilgili ortak giderlerin ilgili bulunduğu yatırım projesine yüklenmesi.
1- Aynı tip özellik ve genişlikte yapılan birden çok binanın masraflarını bir hesapta
izlenmesi halinde.
a) İş miktarlarının saptanması için ataşman tutuluyorsa her, bina kıymeti bu
ataşmanlara dayanarak bulunur.
b) Ataşman tutulmaması halinde ise, her binanın edinme bedeli tüm masrafların
eşit oranda bölünmesi ile saptanır.
2- Ayrı tip ve özellikle, ayrı büyüklükte seri inşaatlarda ayni tip ve özellikte fakat
bodrum vs.. den dolayı ayrı genişlikte bir şok binaların inşa edilmesi halinde
a) iş miktarlarının saptanması için ataşman tutulmuş ise, her binanın edinme bedeli
bu ataşmanlara dayanılarak buIunur.
b) Ataşman tutulmamış ise, genel edinme bedelinin genişliklere bölünmesi
suretiyle saptanır.
3 - Ortak montaj masrafları
Montajı yapılan makine, cihaz ve tesisatın montör ücreti ile montaj işinde çalışan
işçi ücretleri ve direkt montaj malzemesi giderleri her birim için ayrı ayrı saptanır.
Ortak giderler ayrı bir hesapla izlenir. Her ünitenin son edinme bedelleri ile orantılı
olarak bölünerek ilgili varlıkların edinme bedeline eklenir.
4- Ortak genel giderler:
İnşaat ve tesisler işin yapılacak ortak genel giderlerin çeşitli birimlere dağıtımında,
bu birimlerin son edinme bedelleri üzerinde orantılı olarak bölünmesi yolu izlenir.
Duran varlıklara devir:
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Yatırım programında kayıtlı işlerden gerçekleşenler, duran varlıklarla ilgili "genel
esaslar" bölümünde saptanan şekle göre duran varlık hesabına aktarılır.
258.20-

Maddi Duran Varlık Ambarı
Yatırım amacı ile tedarik veya işletmece bu maksatla imal edilen ve ambara giriş
özelliklerine sahip bulunan malların stoklanması için kullanılan hesaptır.
İhtiyaca göre bölümlenir.
Yatırım mallarının tesellümünde veya işletmece üretildiklerinde mal oluş değeriyle
bu hesaba borç yatırım malları işletmece çekilerek fiziki yatırıma dönüştüğünde bu
hesaba alacak, "258.10-Fiziki yatırım harcamaları hesabı"na borç kaydedilir.

258.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

258.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artışlar iç ve dış şeklinde
258.98.001 ve 258.98.002 hesaplara borç, 698-Enflasyon düzeltme hesabına alacak
kaydedilir.

259- VERİLEN AVANSLAR
Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran
varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş
avanslarıyla ilgili giderleri de kapsar.
259.00-

Maddi Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar
Bölümlenmesi:

259.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

259.02-

Özel Bütçeli İdareler

259.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

259.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

259.05-

Mahalli İdareler

259.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

259.05.02-

Belediyeler

259.05.03-

İl Özel İdareleri

259.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

259.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

259.05.06-

Köyler
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259.05.07-

Mahalle Yönetimleri

259.06-

Kamu İşletmeleri

259.06.01

Ana Teşebbüs

259.06.02

Bağlı Ortaklıklar

259.06.02.01

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

259.06.02.02

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

259.06.03

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

259.06.04

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

259.06.05

Kamu Bankaları

259.06.06

Mahalli İdare Şirketleri

259.06.07

Döner Sermaye İşletmeleri

259.06.08

TMSF Şirketleri

259.06.09

TOKİ Şirketleri

259.06.99

Diğer Kamu İşletmeleri

259.07-

Bütçe Dışı Fonlar

259.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

259.09-

İştirakler

259.09.01-

Yurtiçi İştirakler

259.09.02-

Yurtdışı İştirakler

259.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

259.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

259.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

259.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi:
Ödeme yapıldığında hesaba borç, sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili
hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

259.50-

Yapılmakta Olan Yatırımlar İçin Verilen Avanslar

259.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı
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259.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artışlar iç ve dış şeklinde
259.98.001 ve 259.98.002 hesaplara borç, 698- Enflasyon düzeltme hesabına
alacak kaydedilir.

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şeklinde
yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar
altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.
Kanuni hükümlerle teminat altına alınmış düşünsel çalışma ve yaratıcılığın,
ekonomik olayların ve kamu otoritelerinin meydana getirdiği belli alanlarda
kullanılmaya ait tasarruflar, semerelerinden faydalanma, gerçek ve tüzel kişilerin
bazı hukuklarından vazgeçmesi şeklinde ortaya çıkan hakların elde edilmesi
karşılığında yapılan harcamalarla, kuruluş giderlerini kapsar. Maddi olmayan duran
varlıklar genel olarak, kullanılmaları sonucunda işletmenin hasılatında artış
doğuran ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar şerefiyeler ile
işletmeye ticari bir yarar sağlayan imtiyazlar ve üstünlükler için yapılan harcamalar
da kapsamına alır. Bu çeşit hak, imtiyaz ve üstünlükler ya işletme tarafından bir
bedel ödemek suretiyle elde edilir ya da işletmenin normal faaliyetlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkar.
260- HAKLAR
İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen
bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı
kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.
Bölümlenmesi:
260.00-

Başkasına ait arazi

260.10-

İmtiyaz hakları

260.20-

Patentler ve lisanslar

260.40-

Ticari marka ve unvan

260.50-

Telif Hakları

260.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

260.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi :
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Edilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri
içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit
taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
261- ŞEREFİYE
Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan mülkiyet ile söz konusu işletmenin
rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu
farkların izlenmesinde kullanılır. şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit
edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır.
261.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

261.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi:
Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok
edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

262- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işletmenin sürekli olarak
genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen
giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yok edilmeleri amortisman yolu ile
olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
Bölümlenmesi:
262.00-

İlk Kuruluş Giderleri
İşletmenin çalışması için, işe başlamasına kadar yapılan duran varlıklar bedeliyle
ilgilendirilmesi mümkün olmayan, daha ziyade genel yönetimle ilgili hizmetler için
yapılan harcamaların kaydedildiği hesaptır.

262.10-

Büyük Etüt, Organizasyon ve Tecrübe Giderleri
İşletme ömrünün uzatılması genişletilmesi veya çalışmasının da verimli bir hale
getirilmek suretiyle rantabilitesinin arttırılması, üretim maddelerinin daha faydalı
şeklinde değerlendirilmesi ve ilk kez çalışmaya tabi tutulan tesislerin normal
koşullarda, normal çalışmaya geçinceye kadar yapılacak tecrübe giderlerini
(tecrübe döneminde elde edilecek ürünler emsal bedeli ile değerlendirilecek ilgili
stok hesaplarına verilmek suretiyle bu giderlerden düşülür) kapsar.

262.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı
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262.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
Amortisman:
Beş yıl içinde eşit miktarlarda zarar kaydedilmek suretiyle amorti edilir.

263- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ:
263.00-

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

263.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

263.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve
benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
Maliyet değerleri ile, bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa
edilerek yok edilir.

264- ÖZEL MALİYETLER
Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak
arttırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme
giderleri hariç) bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda
mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların bedellerini kapsar.
264.00-

Özel Maliyetler
İşleyişi:
Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde,
kira süresinin beş yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti
edilir.

265266267- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
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Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin
izlendiği hesaptır.
267.00-

Demontaj ve Remontaj Giderleri
a) Kullanılmakta olan bir Ünitenin (Saç ve çelik konstrüksiyon binalar dahil)
herhangi bir amaçla sökülüp işletme dahilinde başka bir yere yeniden monte
edilmesi halinde demontaj, taşıma ve remontaj işleri işin yapılacak harcamaların
izlendiği.
b) Ayni tüzel kişilik altında toplanan birimlerin birinden diğerine kayıt kıymeti ve
birikmiş amortismanı ile devredilen duran varlıkların demontaj, ambalaj, taşıma ve
sigorta giderlerinin devralınan birimde izlendiği hesaptır.

267.10-

Yol Yapım Giderlerine Katılma Payları
İlgili kuruluşlarca yapılan bu arada işletmenin de yararlandığı yolların (köprü,
menfez ve benzeri tesisler dahil) yapılan giderlerine katılmak amacıyla yapılan
ödemeleri kapsar.

267.20-

Hat Çekim Giderlerine Katılma Payı
TEİAŞ ve PTT tarafından çekilen özel hattan cereyan alan ve telefon bağlatan
işletmelerin, çekilen hat için yapılan harcamalara katılma payını kapsar.

267.30-

Sair Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yukarıda yer alan maddi olmayan duran varlıklar dışında kalan varlıkların
kaydedileceği hesaptır.

267.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

267.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

268- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde
hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Bölümlenmesi:
268.00.260-

Haklar Amortismanı

2680026000-

Başkalarına ait arazi üzerine tesis olunan amortisman

2680026010-

İmtiyaz Hakları Amortisman

2680026020-

Patentler ve Lisanslar Amortisman

2680026040-

Ticari Marka ve Ünvanlar Amortisman
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2680026050-

Telif Hakları Amortisman

268.00.261-

Şerefiye Amortismanı

2680026100-

Şerefiye Amortisman

268.00.262-

Kuruluş Örgütlenme Giderleri Amortismanı

2680026200-

İlk Kuruluş Giderleri Amortisman

2682026210-

Büyük Etüd, Organizasyon ve Tecrübe Giderleri Amortisman

268.00.263-

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Amortismanı

2680026300-

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Amortisman

268.00.264-

Özel Maliyetler Amortismanı

2680026400-

Özel Maliyetler Amortisman

268.00.267-

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortismanı

2680026700-

Demontaj ve Remontaj Giderleri Amortisman

2680026710-

Yol Yapım Giderlerine Katılma Payları Amortisman

2680026720-

Hat Çekim Giderlerine Katılma Payı Amortisma

2680026730-

Sair Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman

268.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

268.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak, 698Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

269- VERİLEN AVANSLAR
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki
kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
Bölümün ana hesapları
269.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

269.02-

Özel Bütçeli İdareler

269.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

269.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları
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269.05-

Mahalli İdareler

269.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

269.05.02-

Belediyeler

269.05.03-

İl Özel İdareleri

269.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

269.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

269.05.06-

Köyler

269.05.07-

Mahalle Yönetimleri

269.06-

Kamu İşletmeleri

269.06.01-

Ana Teşebbüs

269.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

269.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

269.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

269.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

269.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

269.06.05-

Kamu Bankaları

269.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

269.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

269.06.08-

TMSF Şirketleri

269.06.09-

TOKİ Şirketleri

269.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

269.07-

Bütçedışı Fonlar

269.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

269.09-

İştirakler

269.09.01-

Yurtiçi İştirakler

269.09.02-

Yurtdışı İştirakler

269.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

269.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar
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269.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

269.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi:
Ödeme yapıldığında hesaba borç, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu
karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi
varlıklar için yapılan üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre
sahip olan giderleri içerir.Bu hesabın bölümleri:
271- ARAMA GİDERLERİ
Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden
yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının
saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan aratma giderleri ile petrol
araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan (topoğrafik, jeolojik,
jeofizik, jeoşimik vb.) incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi
almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan
giderler zarar kaydedilir.
Bölümlenmesi:
271.00-

Arama Giderleri

271.10-

Sondaj Aramaları

271.50-

Diğer Aramalar

271.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

271.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi:
Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanmamışsa söz
konusu arama ile ilgili olarak cari yılda yapılmış gider var ise “68-Olağandışı Gider
ve Zararlar” grubunun “689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabına, geçmiş
yıllardan yapılmış masraf var ise yine bu grubun “681-Önceki Dönem Gider ve
Zararları” hesabına borç kaydedilir.

272- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Açık işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden
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yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar
devamlı bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara
bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve
cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol,
mecra ve benzeri faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu
açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan
işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin izlendiği
hesaptır.
272.00-

Hazırlık İşleri (Galeri, Kuyu, Nefeslik vs.) Giderleri
Açık işletmelerde rezervin üstünü kaplayan toprakların kaldırılarak madenin
işletilmeye elverişli hale getirilmesi için yapılan harcamaların (Yükleniciler
tarafından yapılan ara dekapaj harcamaları dahil) izlendiği hesaptır. Bağımsız her
maden yatağı için yapılan dekapaj giderleri ayrı ayrı izlenir.
Rezervin işletilmesi sırasında kitleler arasındaki toprakların kurumumuz tarafından
kaldırılması, (ara dekapaj) ile ilgili giderler bu hesaptan geçirilmeksizin o ayın
üretim giderlerine verilir.

272.10-

Dekapaj Giderleri
Tüm maden yatağının tüketilmesi süresince kullanılmayıp, sadece belli bir cevher
kütlesinin çıkarılması amacıyla yer üstüne veya ana galerilerine bağlantı kurmak
için sürülen galerilerdir. Tüm maden yatağının tüketimine kadar yararlanılacak ana
galeriler giderleri bu hesaba geçirilmeyip "25 - Maddi Duran Varlıklar" grubunun
"256 - Diğer Maddi Duran Varlıklar" hesabının "256.00 Maden Ana Hazırlık işleri
Hesabı"na verilir.

272.90-

Diğer Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Özel durumuna göre yapılacak hazırlık ve geliştirme giderlerini ve ocaklarda
üretimin devamı için yapılması gereken harcamaları kapsayan hesaplardır.

272.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

272.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

273274275276277- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan özel tükenmeye tabi diğer varlık
değerlerinin izlendiği hesaptır.
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İşleyişi:
Belirli maddi varlıkla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar bu hesaplara borç,
özelliğini yitirmiş olan varlıklar ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara
alacak kaydedilir.
277.10-

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

277.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

277.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

278- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler özelliklerine göre "Tükenme
payı" ayrılmak suretiyle itfa edilir.
Özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı, maliyet ve gider hesapları karşılığında
bu hesaba alacak, kayıtlardan çıkarıldığı takdirde borç kaydedilir.
Bölümlenmesi:
278.10-

Arama Giderleri İtfası
Üretim faaliyeti devam eden maden sahalarında etap projenin kapsamında yapılan
arama ve geliştirme giderleri; etap projenin kalan rezerv miktarına bölünerek; bir
(1) tona isabet eden itfa tutarı bulunur. Bu itfa tutarı yıllık üretim miktarı ile
çarpılarak itfa payı hesaplanır ve üretilen cevher maliyetlerine intikal ettirilir.
Çalışılan etap projenin dışında kalan ve işletme projesi içinde yapılan arama ve
geliştirme giderleri; arama giderinin yapıldığı yıldan itibaren 10 yıl içinde
üretilmesi planlanan rezerv miktarına bölünerek; bir (1) tona isabet eden itfa tutarı
bulunur. Bu itfa tutarı yıllık üretim miktarı ile çarpılarak itfa payı hesaplanır ve
üretilen cevher maliyetlerine intikal ettirilir.
Uzun süre üretime konu olmayacak cevher rezervleri için yapılan arama giderleri
ise zarar kaydedilir.

278.20-

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri İtfası

278.20.000-

Dekapaj giderleri itfası
Bağımsız her maden yatağı için ayrı ayrı hesap yapılarak,
a) Maden yatağındaki işletilebilir toplam görünür rezerv tonajı ile bu, cevherin
üretimi için kaldırılması gereken toprak miktarı, (m3) hesaplanarak, toprak miktarı
işletilebilir rezerve bölünmek suretiyle toprak emsali bulunur.
Kaldırılacak Toprak (m3)
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Toprak Emsali (m3/ ton) =

=X
Üretilecek Cevher (ton)

Yapılan arama ve sondaj faaliyetleri ile cevher ve toprak miktarında değişiklik
olmadığı sürece yukarıdaki oran sabittir. Ancak, etap proje uygulanan maden
yataklarında, yeni etap projeler yapıldığında, yeni projeye kadar, önceki projelerde
yapılan harcamalardan itfa edilen dekapaj masrafları ile itfa edilen dekapaj
masraflarına isabet eden toprak miktarı ve üretilen cevher miktarı hesaplardan
çıkarılarak, bakiye toprak miktarı yeni etap projeye ilave edilir ve yeni etap projeye
ait “Toprak Emsali (m3/ ton)” buna göre bulunur. Maden yatağındaki cevher
tenörü homojen olmayıp yer yer önemli değişiklik gösteriyorsa, Üretilecek cevher
miktarı tüvönana göre değil, cevher içeriğine göre hesaplanır.
b) İtfa edilemeyen toprak miktarları ve dekapaj giderleri cari yılda yapılan dekapaj
miktar ve giderlerine ilave edilerek bir metreküp toprağın fiili maliyeti hesaplanır.
(y)”
c) Toprak emsali ile dekapaj maliyetinin çarpımı suretiyle itfa emsali bulunur. (z)
d) Yıllık cevher üretimi ile itfa emsal çarpılmak suretiyle itfa edilecek toplam
dekapaj gideri bulunur.
e) Dekapaj faaliyetleri yıllar itibariyle devam, eden işletmelerde y ve z değerleri
yıllık değerlere göre değil, yıl sonu toplam değerlere göre hesaplanır.
Bu şekilde bulunan z değeri yıl sonu toplam üretim miktarı ile çarpılarak itfası
gereken toplam gider bulunur. Bulunan toplam giderlerden bir önceki yıl sonuna
kadar itfa edilmiş giderler çıkarılmak suretiyle yıllık itfa miktarı hesaplanır.
Aylık maliyetlerin çıkarılması sırasında, beklenen değerlere göre ve yukarıdaki
esaslar çerçevesinde bulunacak itfa miktarları 373 Maliyet Giderleri Karşılığı
hesabının karşılığında maliyetlere verilir.
278.20.100-

Hazırlık işleri (galeri, kuyu nefeslik, v.s.) itfası
a) Her yıl başında devreden hazırlanmış maden tonajı ile buna ait giderler o yılın
programına göre yapılacak hazırlık işlemi ile hazırlanacak rezerv miktarı ve tahmin
edilen hazırlık giderlerine göre ton başına ortalama itfa hissesi saptanır.
b) Yıl içinde her ay üretilen tonaja göre bu itfa hissesi birimi ile maliyetlere verilir.
c) Yıl sonunda, önceki yıldan devreden giderler ile yıl içindeki harcamalar tutarı,
devreden tonaj, ile yıl içinde hazırlanan cevher, toplamına bölünerek bir tona isabet
eden itfa miktarı hesaplanır. Bulunan rakam yıllık üretim miktarı ile çarpılarak
yıllık itfa miktarı bulunur.

278.20.900-

Diğer hazırlık ve geliştirme giderleri itfası
Ocaklarda üretimin devamı için yapılan harcamalar, ocaklardaki üretim şartlarına
göre tespit edilecek kullanım süresine göre itfaya tabi tutulur.

278.70-

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İtfası

278.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı
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278.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak, 698Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

279- VERİLEN AVANSLAR
Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
279.00-

Arama Giderleri İçin Verilen Avanslar

279.10-

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri İçin Verilen Avanslar

279.50-

Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İçin Verilen Avanslar
İşleyişi:
Avans ödemesi yapıldığında hesaba borç, kesinleşen ödemelerde, önceki avans
ödemesi mahsup edilmek üzere hesaba alacak kaydedilir.

28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR
Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan
giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek
gelirlerden oluşur. Bu grup hesaplar aşağıda gösterilmiştir.
Bölümlenmesi:
280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına
kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait giderleri izlemek için kullanılır.
280.00-

Büyük Onarım Giderleri Devam Eden

280.10-

Büyük Onarım Giderleri Biten

280.20-

Memur Giderleri

280.30-

Sigorta Giderleri

280.50-

Kiralar

280.90-

Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler

280.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

280.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
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Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi:
Gelecek yıllar ile ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin
ödenen giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. İlgili hesap dönemlerinde bu
hesabın alacağı karşılığında dönen varlıklardaki «18-Gelecek Aylara Ait Giderler
Ve Gelir Tahakkukları» gurubunun «180-Gelecek Aylara Ait Giderler» hesabına
gerekli aktarmalar yapılır.
281- GELİR TAHAKKUKLARI
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha
sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının,
ilgili gelir hesabı karşılığında borç kaydedileceği hesaptır.
281.00-

Diğer Gelir Tahakkukları
İşleyişi:
Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir
hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki yıllarda alacakların
kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık, üçüncü kişi
hesaplarının borcuna geçirilerek kapatılır.

29- DİĞER DURAN VARLIKLAR
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen özellikle
kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlık kalemleri bu grupta yer
alır.
291- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK K.D.V.
Satın alınan veya imal edilen, amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili bir yıldan
daha uzun surede indirilebilecek nitelikteki katma değer vergisinin kayıt ve
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
291.00-

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Katma Değer Vergisi

291.10-

Yapılmakta Olan Yatırımlarla İlgili Katma Değer Vergisi
İşleyişi:
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili bir yıldan daha uzun sürede
indirilebilecek nitelikte katma değer vergisi bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak
kaydedilir. İndirilebilme dönemlerine isabet eden tutarlar ise, bilanço dönemi
sonunda indirilebilme dönemleri belirtilerek «19-Diğer Dönen Varlıklar» grubunun
«190-Devreden Katma Değer Vergisi» hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

292- DİĞER K.D.V.
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Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer
KDV'nin bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
292.00-

Teşvikli Yatırım Malları Katma Değer Vergisi

292.10-

Diğer Ertelenen Katma Değer Vergisi
İşleyişi:
Yukarıdaki belirtilen nitelikteki KDV’nin ortaya çıkması halinde bu hesaba borç
ilgili hesaba alacak kaydedilir.
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk
ettirilerek ertelenen katma değer vergisi «39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar» grubunun «392-Diğer KDV» hesabının alacağına mukabil bu hesaba
kaydedilir. Mevzuat gereği yapılacak terkin sonunda «392-Diğer KDV» hesabı ile
karşılaştırılmak suretiyle kapatılır. Yatırım teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde
gerçekleşmemesi halinde «392» hesaptan ödenen ertelenen katma değer vergisi bu
hesaptan indirilebileceği süreye göre «19-Diğer Dönen Varlıklar» grubunun «191İndirilecek Katma Değer Vergisi» veya «29-Diğer Duran Varlıklar» grubunun
«291-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV» hesaplarının «291.00-Amortismana tabi
iktisadi kıymetler katma değer vergisi» alt hesabına alınır.

293- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü
nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde
kullanılabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
293.00-

Mamul Stokları

293.10-

İlk Madde Stokları

293.20-

Yardımcı Madde Stokları

293.30-

Esas İşletme Maddesi Stokları

293.40-

Diğer İşletme Maddesi Stokları

293.50-

Yedek Parçalar Stokları

293.60-

Yarı Mamul Stokları

293.70-

Emtia Stokları

293.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

293.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı

293.98-

Kümülatif Değerleme Farkları
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293.99-

Bakiye
Füzyon
Devri
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
İşleyişi:
Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar bu hesaba gruplar olarak borç ve kullanım dönemi
bir yılın altına düştüğünde ilgili stok hesaplarına devredilerek bu hesaba alacak
kaydedilir.

294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDİ DURAN VARLIKLAR
Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve duran
varlıkların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
294.00-

Eski, Deklase ve İhtiyaç Dışı Malzemeler

294.10-

Eski, Deklase ve İhtiyaç Dışı Makineler

294.20-

Eski, Deklase ve İhtiyaç Dışı Tesisler

294.30-

Eski, Deklase ve İhtiyaç Dışı Diğer Duran Varlıklar

294.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

294.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

294.98-

Kümülatif Değerleme Farkı

294.99-

Bakiye Devri
İşleyişi :
Tanımdaki niteliğe dönüşen varlıklar ilgili bulundukları varlık hesaplarından
çıkarılarak bu hesaba alınır; elden çıkartıldıklarında ise hesap kapatılır.

295- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen
vergiler ve fonların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
295.00-

Peşin Ödenen Vergiler
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295.10-

Peşin Ödenen Fonlar
İşleyişi:
Gelecek dönemden daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek nitelikteki
vergi ve fonlar ödendiğinde bu hesaba borç yazılır. İndirilebilme süresi bir yılın
altına inen vergi ve fonlar bu hesabın alacağına karşılık, «193-Peşin Ödenen
Vergiler ve Fonlar» hesabına aktarılır.

296297- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek,
kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikler
nedeniyle, stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya
çıkması veya bunun dışında diğer nedenlerle gelecek yıllar ihtiyacı stokların piyasa
fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi veya elden çıkarılacak stoklar
dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
298.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

298.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak, 698Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
İşleyişi :
Dönen varlıklar grubundaki «158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı» hesabında
açıklanmıştır.Ayrıca, gelecek yıllar ihtiyacı stokları değer düşüklüğü karşılığı,
dönem başlarında gelecek yıllar ihtiyacı stokların devriyle «158-Stok Değer
düşüklüğü karşılığı» hesabına devredilir. Elden çıkarılacak eski deklase ve ihtiyaç
dışı malzemelere ait stok değer düşüklükleri ise sürekli olarak bu hesapta tutulur.

299- BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-)
Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği
hesaptır.
299.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

299.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
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KAYNAKLAR VE KAYNAKLARI DÜZENLEYİCİ HESAPLAR:
İşletmeye, alacaklılar tarafından sağlanan kaynakları kapsayan yabancı
kaynaklarla hissedarlar tarafından sağlanan öz kaynakların özellikleri arasındaki
fark, bu iki kaynağın ayrı ayrı gruplandırılarak sınıflandırılmasını ve bilançoda
birbirinden ayrı ayrı gösterilmesini gerektirmiştir.
YABANCI KAYNAKLAR:
Yabancı kaynaklar, işletmenin alacaklılarına borçlandığı tutarları, alacaklıların
işletmeye sağladıkları kaynakların para ile tanımlanan değerlerini kapsar.
Doğrudan doğruya borçlanma nedeniyle doğabilecekleri gibi, kredili mal veya
hizmet alımından da doğmuş olabilir. Bu nedenlerle, yabancı kaynak,
anlaşmalarla veya gerçeğe yakın tahminlerle tutarları belirtilebilen gelecek
zamandaki bir ödeme yükümlülüğünü gösterir, Bu yükümlülükler geçmiş
zamanda gerçekleşen bir olay veya işlem sonucunda doğmuş bulunurlar ve
gelecek zaman içinde ödeneceklerdir. Sık sık rastlanan ve bir yabancı kaynağı
doğuran olay ve işlemlere ait örnekler, kredili mal ve hizmet alımları, para olarak
kredi sağlama, ödenecek vergi kesintileri, alıcılara mamul üzerinden verilen
garantiler, alıcılardan avans alınmasıdır. Bu yükümlülüklerin para ile
gösterilebilecek değerleri, bilanço tarihinde kesinlikle belli olabileceği gibi, bazı
durumlarda yükümlülüklerin kesin tutarlarının belirlenebilmesi, ileride ortaya
çıkabilecek bazı olaylara bağlı bulunabilir. Bilanço tarihinde ileride bir borcun
ortaya çıkacağı kesinlikle biliniyor, fakat tutarı belirlenemiyorsa borcun tutarı
hakkında gerçeğe yakın tahmin yapılmalı ve uygun bir tahminin mümkün
olmadığı durumlarda bu özellikteki yabancı kaynağın varlığı bilançonun eklerinde
açıkça belirtilmelidir.
Uzun ve kısa vadeli her çeşit yabancı kaynaklardan rehinli ve ipotek gibi teminatlı
olanlar ayrıntılı olarak ve teminat olarak gösterilen varlıkların niteliği ve hangi
yabancı kaynakların ne kadar kısmını karşıladığı belirtilmek üzere kayıt ve tespit
edilmeli ve ilgili mali tablolarda gösterilmeli, tüm şarta bağlı borçlar bilanço
eklerinde açıklanmalıdır.
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Kısa vadeli yabancı kaynaklar, dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye
uygun olarak, en çok bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi sonunda
ödenecek yabancı kaynakları kapsar.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar,
Alınan Avanslar, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkedişleri, Ödenecek Vergi
ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara Ait Gelirler
ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde
bölümlenir.
30- MALİ BORÇLAR
Kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye,
piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan
uzun vadeli mali borçların ana para taksit ve faizlerini kapsar.
300- BANKA KREDİLERİ
Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere
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ilişkin tutarları içeren hesap kalemidir.
Bölümlenmesi:
300.00-

Merkez Bankası Kredileri

300.10-

Türk Eximbank Kredileri
Mevzuat hükümleri gereğince Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan kısa
vadeli kredileri kapsar.

300.20-

Yurt İçi Banka Kredileri

300.30-

Yurt Dışı Banka Kredileri
Anlaşmalar gereğince belirli ölçüler içerisinde çeşitli bankalardan işletme lehine
açılacak kısa vadeli kredileri kapsar.

300.40-

Hazine Kredileri

300.50-

Diğer Yerlerden Alınan Krediler
Yukarıda sayılanların dışında diğer yerlerden alınan kısa vadeli kredileri kapsar.

300.60-

Vadesi Geçen Krediler Hesabı

300.90-

Banka Kredileri Kur Farkı Hesabı
İşleyişi:
Alınan kısa vadeli krediler hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.

301 - FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen
borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan
ilgili varlık hesabına ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki
tutar arasındaki fark da “302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.
302- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile
kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı
gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin
kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine
145

uygun olarak tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri
tutarları bu hesaba alacak, “66-Borçlanma Maliyetleri” hesap gurubunda ilgili
borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.
302.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

302.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.

303- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin,
bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir
yılın altına düşen ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizlerini
kapsar.
İşleyişi:
İşletmenin uzun vadeli borçlarından, bilançonun düzenlenme tarihini izleyen bir
yıllık dönemde ödenecek olan taksitleri ve faizleri bu hesaba alacak, ödenmeleri
halinde borç kaydedilir. Alınan uzun vadeli kredilerin anapara ve faizleri için her
bankaya bir hesap numarası verilerek ihtiyaca göre bölümlendirilir.
304- TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ
Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile
tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen, faizlerinin izlendiği hesaptır.
304.00-

TL. Karşılığı Tahvil Anapara Borç Taksitleri

304.10-

TL. Karşılığı Tahvil Faizi
Bölümlenmesi:
Çıkarılacak tahvil cinslerine göre bölümlendirilir.
İşleyişi
Yukarıda belirtilen tahvil anapara borç, taksit ve faizleri bu hesaba alacak,
ödenmeleri halinde borç kaydedilir.

305- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve
sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
İhtiyaca göre “305.00-305-50”ye kadar bölümlenir.
İşleyişi :
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Bu hesapta tanımlanan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedel
üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde
hesaba borç kaydedilir.
306- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
Çıkarılmış bonolar ve senetler kapsamına alınamayan diğer menkul kıymetlerin
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
İhtiyaca göre "306.00-306.50”ye kadar bölümlenir.
İşleyişi :
Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer menkul kıymetler nominal bedel
üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde
borç kaydedilir.
307308- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin
nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu
hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
"305 ve 306" nolu hesaba paralel olarak bölümlenir.
"308.00-308.50"ye kadar skontlanır.
İşleyişi:
Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin
nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar ve
«40-Mali Borçlar» grubunun «408-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)»'ndan
aktarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa
edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, «66-Finansman Giderleri» grubunun
«660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)» hesabının karşılığında bu hesaba
alacak kaydedilir.
309- DİĞER MALİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan mali borçların
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
309.00-

Hazine Kredileri
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Hazineden alınan kısa vadeli kredileri kapsar.
Bu hesap, Hazinenin yurt içi olanaklarından ve bizzat muhatap olarak ve
borçlanarak yurt dışından temin ederek kuruluşa verdiği kredileri de kapsar.
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309.10-

Müesseselerimiz (veya Ana Teşekkül) Kredileri
Genel Müdürlük tarafından müesseselere veya müesseselerden ana teşekküle özel
ikraz anlaşmasına dayalı kısa vadeli kredi verilmesi halinde verilen kredi tutarını
ve aynı nitelikteki uzun vadeli kredilerin taksitlerini kapsar.
İşleyişi:
Ana teşekkülle müesseselerin aralarındaki her türlü kısa vadeli kredilerden dolayı
hesaplar alacaklandırılır. Ödemelerle veya hesaplaşmalarla borçlandırılır.

309.20-

Bağlı Ortaklıklarımız (veya Teşekkül Müesseseler) Kredileri
Bu hesap teşekkülün bağlı ortaklıkları ile veya bağlı ortaklıkların teşekkül veya
müesseseleri ile olan kısa vadeli kredi ile uzun vadeli kredilerin taksitlerini
kapsar.

309.30-

İştiraklerimiz Kredileri
Bu hesap, ana teşekkülün iştiraklerinden anlaşmaya istinaden kısa vadeli kredi
alınması halinde, kredi tutarını ve aynı nitelikteki uzun vadeli kredilerin
taksitlerini kapsar.
İşleyişi :
Ana teşekkül veya müesseseler ile iştirakler arasındaki her türlü kısa vadeli değer
alımları sonucunda işlemin niteliğine göre bu hesaplar alacaklandırılır.
Ödenmelerinde borçlandırılır.

309.40-

Yurt Dışı Krediler
Kuruluşun doğrudan yaptığı anlaşmalar gereğince yurt dışı kaynaklardan sağladığı
kısa vadeli kredilerle, uzun vadeli kredilerin bir yıllık taksitlerini kapsar.
İşleyişi :
Alınan kısa vadeli krediler, uzun vadeli kredilerin bir yıllık taksitleri bu hesaba
alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.

309.90-

Vadesi Geçen Diğer Mali Borçlar

3132- TİCARİ BORÇLAR
Kuruluşun ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçların
kaydedildiği hesapları kapsar.
320- SATICILAR
İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklara, ana kuruluşa,
iştiraklere ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında
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gösterilmesi gerekir.
320.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

320.02-

Özel Bütçeli İdareler

320.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

320.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

320.05-

Mahalli İdareler

320.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

320.05.02-

Belediyeler

320.05.03-

İl Özel İdareleri

320.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

320.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

320.05.06-

Köyler

320.05.07-

Mahalle Yönetimleri

320.06-

Kamu İşletmeleri

320.06.01-

Ana Teşebbüs

320.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

320.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

320.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

320.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

320.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

320.06.05-

Kamu Bankaları

320.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

320.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

320.06.08-

TMSF Şirketleri

320.06.09-

TOKİ Şirketleri

320.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

320.07-

Bütçedışı Fonlar

320.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
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320.09-

İştirakler

320.09.01-

Yurtiçi İştirakler

320.09.02-

Yurtdışı İştirakler

320.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

320.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

320.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

320.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

321- BORÇ SENETLERİ
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana
kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetli ticari borçların bilanço
dipnotlarında gösterilmesi gerekir.
İşleyişi :
Borç senetleri tutarı bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
322- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak
üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Bölümlenmesi :
«321» hesapta olduğu gibi bölümlenir.
İşleyişi :
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, «64-Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Kârlar» grubundaki «647-Reeskont Faiz Gelirleri» hesabına gelir
kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap «65-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve
Zararlar» grubunun «657-Reeskont Faiz Giderleri» hesabına aktarılarak kapatılır.
323324325326- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini
sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın
karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği
hesaptır.
Bölümlenmesi:
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326.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

326.02-

Özel Bütçeli İdareler

326.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

326.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

326.05-

Mahalli İdareler

326.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

326.05.02-

Belediyeler

326.05.03-

İl Özel İdareleri

326.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

326.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

326.05.06-

Köyler

326.05.07-

Mahalle Yönetimleri

326.06-

Kamu İşletmeleri

326.06.01-

Ana Teşebbüs

326.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

326.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

326.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

326.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

326.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

326.06.05-

Kamu Bankaları

326.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

326.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

326.06.08-

TMSF Şirketleri

326.06.09-

TOKİ Şirketleri

326.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

326.07-

Bütçedışı Fonlar

326.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
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326.09-

İştirakler

326.09.01-

Yurtiçi İştirakler

326.09.02-

Yurtdışı İştirakler

326.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

326.10.01-

Geçici Teminatlar

326.10.02-

Kesin Teminatlar

326.10.03-

Diğer Teminatlar

326.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

326.11.01-

Geçici Teminatlar

326.11.02-

Kesin Teminatlar

326.11.03-

Diğer Teminatlar

326.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

326.12.01-

Geçici Teminatlar

326.12.02-

Kesin Teminatlar

326.12.03-

Diğer Teminatlar

326.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

326.13.01-

Geçici Teminatlar

326.13.02-

Kesin Teminatlar

326.13.03-

Diğer Teminatlar
İşleyişi :
Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba
sayılanlar borcuna kaydedilir.

327328329- DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin her birinin kapsamına alınmayan ticari borçların
izlendiği hesaptır.
329.00-

Belgesi Gelmeyen Mal ve Hizmetten Borçlar
Henüz belgesi gelmediği halde stok ya da diğer ilgili hesaplara kaydı gereken mal
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ve hizmet bedelleri ile bunlara ilişkin giderlerin bilinen anlaşma, sipariş mektubu
vb. üzerinden, ya da zorunlu hallerde sıhhatli şekilde takdir edilen değeriyle kayıt
edildiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu hesaba borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
33- DİĞER BORÇLAR
Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en
çok bir yıl içinde ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesapları kapsar.
330- ANA TEŞEKKÜLE BORÇLAR
İşletmenin faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla Ana Teşekküle olan
borçlarının izlendiği hesaptır. Bağlı Ortaklıklar ile Ana Teşekkül arasındaki her
türlü kısa vadeli borç ilişkilerini kapsar. Hesaptaki borcun bir yıl içinde ödenip
ödenmeyeceği hususu 130 hesabın açıklanmasında izah edildiği şekilde saptanır.
Bölümlenmesi:
330.00-

Ana Teşekkül Alacaklı Cari Hesabı

330.10-

Ana Teşekkül Yatırım Cari Hesabı

330.20-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

330.30-

İşletmelerimiz Alacaklı Cari Hesabı

330.40-

Ana Teşekkülden Dekontu Beklenen Borçlarımız
İşleyişi:
330.00 - 330.80 numaralı tali hesapların kullanılmasında 130 ve 230 numaralı
hesapların işleyişine ilişkin esaslara uyulur.

331- ORTAKLARA BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara (ferdi
işletmelerde işletme sahibine) borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
331.00.00000-

Hazineye Borçlar

331.00.10000-

Hazineye Devredilecek Kâr

331.00.20000-

Hazineye Diğer Borç
İşleyişi :
Borcun doğması halinde hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.
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332- İŞTİRAKLERİMİZE BORÇLAR
Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki diğer işlemleri dolayısıyla
iştiraklerine olan borçlarının izlendiği hesaptır.
332.0010-

İştiraklerimize Borçlar

332.0020-

İştiraklerimize Diğer Borçlar
İşleyişi :
Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde ise borç, kaydedilir.

333- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
İşletmenin, sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu
dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği
hesaptır.
Bağlı ortaklıklarla ana teşekkül arasındaki her türlü kısa vadeli borç ilişkilerini
kapsar. Hesaptaki borcun bir yıl içinde ödenip ödenmeyeceği hususu 133 hesabın
açıklanmasında izah edildiği şekilde saptanır.
Bölümlenmesi:
333.00-

Ana Teşekkül Alacaklı Cari Hesabı

333.10-

Bağlı Ortaklıklarımız Alacaklı Cari Hesabı

333.20-

Bağlı Ortaklıklarımız Yatırım Cari Hesabı

333.30-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

333.40-

Bağlı Ortaklıklarımızdan Dekontu Beklenen Borçlar
İşleyişi :
333-00 ve 333.40 numaralı tali hesapların kullanılmasında 133 ve 233 numaralı
hesapların işleyişine ilişkin esaslara uyulur.
Ana teşekkülde tutulan hesap üzerinde işaretlenen valörlere göre adat hesaplanır
333.40 numaralı tali hesapta yer alan borçlar ile ilgili dekont geldiğinde hesap
kapatılır. Ve bu hesap yıl sonlarında bakiye vermez.

334335- PERSONELE BORÇLAR
İşletmenin personeline olan çeşitli borçlar bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi :
335.00-

Memurlara Ödenecek İstihkaklar
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335.10-

Memurlara Diğer Borçlar

335.20-

İşçilere Ödenecek İstihkaklar

335.30-

İşçilere Diğer Borçlar

335.40-

Stajyer Öğrencilere Borçlar

335.90-

Ödenecek Diğer Personel İstihkakları
İşleyişi :
Tahakkuk eden personel borçları bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna
kaydedilir.

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiç birinin kapsamına alınmayan çeşitli
borçların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi
336.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

336.02-

Özel Bütçeli İdareler

336.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

336.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

336.05-

Mahalli İdareler

336.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

336.05.02-

Belediyeler

336.05.03-

İl Özel İdareleri

336.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

336.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

336.05.06-

Köyler

336.05.07-

Mahalle Yönetimleri

336.06-

Kamu İşletmeleri

336.06.01-

Ana Teşebbüs

336.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

336.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

336.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar
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336.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

336.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

336.06.05-

Kamu Bankaları

336.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

336.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

336.06.08-

TMSF Şirketleri

336.06.09-

TOKİ Şirketleri

336.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

336.07-

Bütçedışı Fonlar

336.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

336.09-

İştirakler

336.09.01-

Yurtiçi İştirakler

336.09.02-

Yurtdışı İştirakler

336.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

336.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

336.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

336.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

336.62-

Gider Karşılığı Tahsilat

336.65-

Vekalet Ücretleri

336.73-

Teşekkülümüz Eski Mensuplarına Diğer Çeşitli Borçlar

336.75-

Kuruş Farkları

336.79-

Mahiyeti Tetkik Edilecek Borçlar

336.90-

Bloke Edilen Borçlar

337- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, diğer borçlar grubundaki senetli borçların değerlemesini
sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği
hesaptır.
Bölümlenmesi :
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İhtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi :
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, «647-Reeskont Faiz Gelirleri»
hesabına gelir kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap «657-Reeskont Faiz
Giderleri» hesabına aktarılarak kapatılır.
33833934- ALINAN AVANSLAR
Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından
üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır.
340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili
olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
340.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri

340.02-

Özel Bütçeli İdareler

340.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

340.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

340.05-

Mahalli İdareler

340.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

340.05.02-

Belediyeler

340.05.03-

İl Özel İdareleri

340.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

340.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

340.05.06-

Köyler

340.05.07-

Mahalle Yönetimleri

340.06-

Kamu İşletmeleri

340.06.01-

Ana Teşebbüs

340.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

340.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar
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340.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

340.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

340.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

340.06.05-

Kamu Bankaları

340.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

340.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

340.06.08-

TMSF Şirketleri

340.06.09-

TOKİ Şirketleri

340.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

340.07-

Bütçedışı Fonlar

340.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

340.09-

İştirakler

340.09.01-

Yurtiçi İştirakler

340.09.02-

Yurtdışı İştirakler

340.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

340.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

340.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

340.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi :
Alıcılardan alınan avanslar, bu hesabın alacağına; malın teslim edilmesi hizmetin
görülmesi halinde borcuna yazılır.

340.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

340.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698- Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

341342343158

344345346347348-
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349- ALINAN DİĞER AVANSLAR
349.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

349.02-

Özel Bütçeli İdareler

349.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

349.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

349.05-

Mahalli İdareler

349.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

349.05.02-

Belediyeler

349.05.03-

İl Özel İdareleri

349.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

349.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

349.05.06-

Köyler

349.05.07-

Mahalle Yönetimleri

349.06-

Kamu İşletmeleri

349.06.01-

Ana Teşebbüs

349.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

349.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

349.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

349.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

349.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

349.06.05-

Kamu Bankaları

349.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

349.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

349.06.08-

TMSF Şirketleri

349.06.09-

TOKİ Şirketleri

349.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

349.07-

Bütçedışı Fonlar
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349.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

349.09-

İştirakler

349.09.01-

Yurtiçi İştirakler

349.09.02-

Yurtdışı İştirakler

349.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

349.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

349.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

349.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
Özel bölümünde tanımlanan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü kısa
vadeli avansların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
"Diğer Avanslar" «340-Alınan Sipariş Avansları» hesabında açıklanmıştır.

35- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAK EDİŞLERİ
Bu grup, yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden
gerçekleştirdikleri kısım karşılığında aldıkları hak edişlerin izlendiği hesapları
kapsar.
350- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDIŞ BEDELLERİ
İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden, tamamladıkları
kısımlar için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar
«170-179» hesaplara paralel olarak düzenlenir.
Bölümlenmesi:
İhtiyaca göre bölümlenir
İşleyişi :
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle ilgili olarak düzenlenen ve işveren
tarafından onaylanan hak ediş bedelleri bu hesaplara alacak olarak yazılır. İşin
geçici kabulü yapıldığında, bu hesaplardaki hakkediş bedelleri, ilgili satış
hesaplarının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir.
358- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap “697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın alacak
kalanının aktarılarak proje bazında açılacak tali hesaplar düzeyinde izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
“697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın alacak kalanı
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dönem sonlarında söz konusu hesabın borcuna karşılık bu hesabın alacağına
alınarak geçici kabule kadar bu hesapta bekletilir. Geçici kabul yapıldığında o
projeye ilişkin tutar bu hesaptan “648- Enflasyon Düzeltmesi Kârları” hesabına
aktarılır.
36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti,
sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği
hesap gurubudur.
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
Teşekkül ve İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali
mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine,
personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç
ve fonların izlendiği hesaptır.
Bu hesabın ana bölümleri:
360.00-

Teşekkül ve İşletmenin Tabi Olduğu Vergiler
İşletmenin kendi tüzel kişiliğinin ekonomik faaliyetleri sonucu mali mevzuata
göre tahakkuk ettirilen, işletme tüzel kişiliğine ait vergi, resim ve harçları kapsar.
Bölümlenmesi :

360.00.010-

Kurumlar vergisi

360.00.015-

Geçici vergi (peşin)

360.00.020-

Gelir vergisi stopajı

360.00.030-

Gider vergisi

360.00.040-

Damga vergisi

360.00.050-

Motorlu taşıtlar vergisi

360.00.051-

Emlak vergisi

360.00.052-

Çevre temizlik vergisi

360.00.053-

Belediye vergi resimleri

360.00.060-

Katma değer vergisi

360.00.070-

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi

360.00.080-

Ek vergiler

360.00.090-

Diğer vergiler

360.10-

Personelin Tabi Olduğu Vergiler
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Personelden, vergi mevzuatına göre kesintiye tutmakla yükümlü bulunan gelir,
damga vergisi vb. vergilerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
360.10.01-

Gelir vergisi

360.10.02-

Damga vergisi

360.10.03-

Diğer vergiler

360.20-

Üçüncü Kişilerin Tabi Olduğu Vergiler
İşletmelerin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden kesintiye tabi tutmakla veya
ödemekle yükümlü bulunduğu gelir vergisi, damga vergisi, vs. vergilerin izlendiği
hesaptır.
Bölümlenmesi :

360.20.00-

Kurumlar vergisi

360.20.01-

Gelir vergisi

360.20.02-

Damga vergisi

360.20.05-

Tevkif edilen katma değer vergisi

360.20.09-

Diğer vergiler

360.40-

İşletmenin Tabi Olduğu Fonlar

360.40.01-

Fon payları

360.40.09-

Diğer fonlar
İşleyişi:
Vergi, resim ve harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler
ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklandırılır, ödemeler yapıldıkça borçlandırılır.
Bir yıldan uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler
varsa, bunlar «438-Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar»
hesabına aktarılır.

360.50-

Üçüncü Kişilerin Tabi Olduğu Fonlar

360.50.01-

Fon payları

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
İşletmenin personelin hak edişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine
göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu personele ait emeklilik keseneği
ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal
güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.
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361.00-

İşveren Katılma Payları
İşletmenin kendi tüzel kişiliğinin sonucu, çeşitli mevzuat hükümlerine göre
kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu emeklilik keseneği (kurum hissesi),
sigorta primi (işveren hissesi) gibi mali külfetler ile benzeri kesintilerin izlendiği
hesaptır.

361.00.010-

01/10/2008’den önce göreve başlayan personel SGK primi kurum karşılıkları

361.00.020-

İşçi personel SGK primi kurum karşılıkları

361.00.021-

01/10/2008’den sonra göreve başlayan personel SGK primi kurum karşılıkları

361.00.030-

Tasarruf Kesintisi

361.00.040-

Konut Edindirme Yardımı

361.00.050-

SGK ek karşılıkları

361.00.060-

İşsizlik Sigortası

361.00.090-

Diğer Kesintiler

361.10-

Personelin Tabi Olduğu Kesintiler
İşletmenin, personelin hakedişlerinden çeşitli mevzuat hükümlerine göre kesintiye
tabi tutmakla yükümlü bulunduğu emeklilik keseneği (personel hissesi) ve ikrazı,
sigorta primi (işçi hissesi), gibi kesintileri kapsar.
Bölümlenmesi

361.10.010-

01/10/2008’den önce göreve başlayan personel SGK primi kurum karşılıkları

361.10.020-

İşçi personel SGK primi kurum karşılıkları

361.10.021-

01/10/2008’den sonra göreve başlayan personel SGK primi kurum karşılıkları

361.10.030-

Tasarruf Kesintisi

361.10.040-

Konut Edindirme Yardımı

361.10.050-

SGK ek karşılıkları

361.10.060-

İşsizlik Sigortası

361.10.090-

Diğer kesintiler

361.10-

Personelin Tabi Olduğu Kesintiler
İşletmenin, personelin hakedişlerinden çeşitli mevzuat hükümlerine göre kesintiye
tabi tutmakla yükümlü bulunduğu emeklilik keseneği (personel hissesi) ve ikrazı,
sigorta primi (işçi hissesi), gibi kesintileri kapsar.
Bölümlenmesi
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361.10.010-

01/10/2008’den önce göreve başlayan personel SGK kesenekleri

361.10.020-

İşçi personel SGK kesenekleri

361.10.021-

01/10/2008’den sonra göreve başlayan personel SGK kesenekleri

361.10.060-

İşsizlik Sigortası

361.10.090-

Diğer kesintiler
İşleyişi:
Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça
borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
varsa, bunlar «438 - Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar»
hesabına aktarılır.

361.20-

Üçüncü Kişilerin Tabi Olduğu Kesintiler

361.20.010-

Müteahhitlerden S.S.K. kesintileri

361.20.020-

Müteahhitlerden işsizlik sigortası kesintileri

361.20.021-

Müteahhitlerden T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri

361.20.030-

Müteahhitlerden fon payı kesintileri
İşletmenin ekonomik ilişkiler içinde bulunduğu üçüncü kişilerden yaptığı vergiler
haricindeki kesintilerin takip edildiği hesaptır.
İşleyişi:
Tahakkuk ve tahsil olayının meydana gelmesinde bu hesaba alacak, ilgili
mercilere ödenmesinde borç kaydedilir.

362363364365366367368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kanuni süresi içerisinde, ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve
taksitlendirme suresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri
kapsar.
Bölümlenmesi
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İhtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya
taksitlendirme süresi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bir yıldan az
olanlar ile vadeli hesaptan bu hesaba aktarılanlar, hesabın alacağına kaydedilir.
Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak, vadesi geçmiş vergi ve diğer
yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar bu hesabın
borcu karşılığında «438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar»
hesabına aktarılır.
369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan yükümlülüklerin izlendiği
hesaptır.
369.00-

İşletmenin Tabi Olduğu Diğer Yükümlülükler

369.00.010-

T.S.E. Aidatı

369.00.030-

KOSGEB

369.00.040-

Sendika ve oda aidatları

369.00.050-

Maden İhracatçıları Birliği aidatı

369.00.090-

Diğer aidatlar

369.00.110-

Devlet hakkı

369.00.120-

Buluculuk hakkı

369.00.130-

İhbar hakkı

369.00.140-

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü payı

369.00.150-

Belediye payı

369.00.190-

Diğer

369.00.210-

Fon payları

369.00.220-

Sivil savunma fonu

369.00.230-

Umumi hayata müessir afetler fonu

369.00.240-

Madencilik fonu

369.00.290-

Diğer fonlar

369.10-

Personelimizden Yapılan Diğer Kesintiler

369.10.010-

İcra kesintileri
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369.10.020-

Ceza Kesintileri

369.10.021-

BES Bireysel emeklilik kesintileri

369.10.022-

İkraz

369.10.030-

Sendikalar

369.10.040-

Yardımlaşma sandığına yapılan kesintiler (Memur)

369.10.041-

Yardımlaşma sandığına yapılan kesintiler (İşçi)

369.10.051-

Kooperatif Kesintileri (İşçi)

369.10.060-

Oda aidatları

369.10.090-

Diğer kesintiler

369.20-

Üçüncü Kişilerden Yapılan Diğer Kesintiler
İşleyişi:
Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan
hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır.

37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin
olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği
bilinemeyen kısa vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği
hesap gurubudur. Bu gurupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte
değildir.
370- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler
fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
370.00-

Kurumlar Vergisi Karşılığı

370.10-

Gelir Vergisi Karşılığı

370.20-

Peşin Vergi Karşılığı

370.40-

Sair Yükümlülükler
İşleyişi :
Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, «691Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)» hesabının borç
karşılığı hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda
borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar, «371 - Dönem Kârının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri» ile mahsup edilerek kalan tutarı «360 Ödenecek Vergi ve Fonlar» hesabına aktarılır.
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371- DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer
yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.
371.00-

Kurumlar Vergisi

371.10-

Gelir Vergisi

371.20-

Peşin Vergi

371.40-

Sair Yükümlülükler
İşleyişi:
Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarından indirilmek üzere,
«193-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar» hesabından yapılan aktarmalar bu hesabın
borcuna, 193 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir
vergisinden mahsup edilen tutarlar ise bu hesaba alacak kaydedilir.

372- KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI
Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği
öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.
İşleyişi:
«472-Kıdem Tazminatı Karşılığı» hesabından yukarıda yapılan tanım
çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç
kaydedilir.
373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak
giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir - bakım, ikramiyeler,
finansman giderleri vb. giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği
hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır. Yıl sonlarındaki kalıntısı
381 hesaba aktarılır.
373.00.00000-

Manuel dönemselleştirme giriş hesabı

373.04.10000-

İşçi istihkaklarının 15 günlük tutarı

373.30.10100-

Dahili sigorta giderleri

373.30.10101-

Dahili sigorta giderleri kaza gideri

373.30.10102-

Dahili sigorta giderleri MAKİNA Gideri

373.30.10103-

Dahili sigorta giderleri ELEKTRONİK Gideri

373.30.10104-

Dahili sigorta Deprem Giderleri

373.30.10200-

Harici sigorta giderleri
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373.41.10000-

Arama Giderleri İtfa Tahakkuku

373.45.10000-

Dekapaj giderleri itfa tahakkuku

373.82.10000-

Bina ve arazi kiraları gider tahakkuku

373.83.10000-

Sigorta ek kar.pr.(1/10/2008den Son. GB)

373.83.20000-

Sigorta ek kar.pr.(1/10/2008 den Ön. GB)

373.84.10000-

Sendika ve oda aidatları gider tahakkuku

373.90.10100-

İşçi giydirme malzemesi giderleri

373.90.10200-

İşçi ilave tediyeleri (ikramiye)

373.90.10300-

İşçi ek ikramiyeleri

373.90.10400-

İşçi giyim yardımı giderleri

373.90.10500-

Memur ikramiyeleri

373.90.10600-

Memur giyecek yardımı giderleri

373.90.10700-

Emekli Sandığı munzam aidatı

373.90.10800-

Milli Prodüktivite Merkezi aidatı

373.90.10900-

TSE aidatı

373.90.11100-

Sendika ve oda aidatları

373.90.11200-

Damga Vergisi Gideri

373.90.11300-

Küç. ve Orta Ölç.i San. Destekl. Aidatı

373.90.11400-

Belediye Payları

373.90.11500-

Bor Enstitüsü payı

373.90.11600-

Motorlu Taşıtlar Vergisi

373.90.11700-

Emlak Vergileri

373.90.11800-

Devlet Hakkı

373.90.11900-

Büyük onarım giderleri

373.90.12000-

Memur Ücret ve Giderleri

373.90.12100-

Sigorta Ek Karşılık Primi %20

373.90.12200-

Senelik onarım giderleri
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Yukarıda sayılanların dışında kalan giderler için ihtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi :
Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu
giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç, kaydedilir.
374375376377378379- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
379.00-

Dahili Fon Kapsamında Yapılan Sigorta Risk Karşılıkları

379.00.11-

Emtia nakliyesi dahili fon kapsamında yapılan sigorta risk karşılıkları

379.00.12-

Para ve kıymetli evrak nakliyesi sigorta risk karşılıkları

379.00.13-

Kaza sigortası risk karşılıkları

379.00.14-

Montaj sigortaları risk karşılıkları

379.00.15-

Yangın sigortaları risk karşılıkları

379.00.16-

Mali mesuliyet risk karşılıkları

379.00.17-

Elektronik cihaz sigorta risk karşılıkları

379.00.18-

Makine kırılması sigorta risk karşılıkları

379.00.19-

Deprem sigorta risk karşılıkları

379.30-

Diğer
İşleyişi :
Dönem içinde hesaplanan prim tutarları ilgili gider gruplarında gider kaydedilmek
suretiyle bu hesaba alacak, yıl içinde oluşan hasarlar bu hesaba borç kaydedilir.
Dönem sonlarında hesabın bakiyesi borç kaydedilmek suretiyle «479-Diğer Borç
ve Gider Karşılıkları» hesabının alacağına aktarılır.

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Bu grup içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler
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ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden
oluşur.
380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa
süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi
380.00-

Faiz Gelirleri

380.10-

Kira Gelirleri

380.90-

Diğer Gelirler

380.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

380.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
İşleyişi:
Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Ait olduğu dönemde
ilgili gelir hesaplarına devredilir.

381- GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider
tahakkuklarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
381.00-

İşçi İstihkakları Tahakkuku

381.10-

Memur İstihkakları Tahakkuku

381.20-

Sözleşmeli Personel İstihkakları Tahakkuku

381.30-

Diğer Personel İstihkakları Tahakkukları

381.40-

Memurlar İçin Ödenecek Sosyal Yardım Tahakkukları

381.50-

İşçiler İçin Ödenecek Sosyal Yardım Tahakkukları

381.60-

Elektrik Giderleri Tahakkuku

381.70-

Finansman Giderleri Tahakkuku

381.80-

Hizmet Gider Tahakkukları
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381.90-

Diğer Gider Tahakkukları
Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplarına borç, bu hesaba alacak,
yapılan ödemeler borç kaydedilir.

39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı
kaynaklar bu grupta yer alır.
391- HESAPLANAN KDV
Bu hesap; teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan
Katma Değer Vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve
hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
391.00-

Satışlar İle İlgili K.D.V
İşleyişi :
Hesaplanan Katma Değer Vergisi bu hesaba alacak kaydedilir. Düzeltmeler bu
hesaba borç kaydedilir. Vergilendirme dönemi itibariyle bu hesabın bakiyesi
«191-İndirilecek Katma Değer Vergisi» hesabı ve/veya «190- Devreden Katma
Değer Vergisi» hesapları ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırmada bu hesabın
bakiyesi «191- İndirilecek Katma Değer Vergisi ve/veya «190- Devreden Katma
Değer Vergisi» hesaplarının bakiyesinden fazla olduğu takdirde vadesinde
ödenmek üzere «360-Ödenecek Vergi ve Fonlar» hesabına aktarılarak kapatılır.

392- DİĞER KDV
Bu hesap; teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen Katma Değer
Vergisi ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Katma
Değer Vergisi gibi ihtiyaca göre bölümlenir.
Bölümlenmesi :
392.00-

İhraç Kayıtlı Katma Değer Vergisi
İşleyişi:
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk
ettirilerek ertelenen katma değer vergisi, aktifteki ilgili hesabın borcu mukabili bu
hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak terkin sonucunda aktifteki ilgili hesabın
alacağı karşılığı bir hesaba borç kaydedilmek suretiyle işlem görür.
Yatırım teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde
ertelenen katma değer vergisi bu hesaba borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk
hesabına alacak kaydedilir.
Vergi dairesince tecil olunan katma değer vergisi «391-Hesaplanan Katma Değer
Vergisi» hesabının borcu mukabili bu hesaba alacak mevzuat gereği yapılacak
terkin sonucunda borçlusunun alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.
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İhracatın gerçekleşmesi halinde ise, tecil olunan katma değer vergisi «391Hesaplanan Katma Değer Vergisi» hesabının alacağı mukabili bu hesaba borç
kaydedilir.
393- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
Merkezin şubelerle, şubelerin merkezle veya kendi aralarındaki borç ve alacak
ilişkilerinin izlendiği borçlu ve alacaklı olarak çalışan hesaptır. Bu hesap dönem
içinde kullanılır, füzyon da kapatılır.
İşleyişi:
Merkezin şubelerden, şubelerin diğer şubelerden veya merkezden olan alacakları
bu hesaba borç, borçları da alacak kaydedilir.
394395396397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
Sayımlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalarıyla,
üniteler arası yollamada ortaya çıkan fazlaların geçici olarak kayıt edileceği
hesaptır.
Bölümlenmesi:
397.00-

Kasa Sayım Fazlalıkları

397.10-

İlk Madde ve Malzeme Sayım Fazlalığı

397.20-

Mamul, Yarı Mamul ve Tali Mamul Sayım Fazlalığı

397.30-

Maddi Duran Varlıklar Sayım Fazlalığı

397.40-

Emtia Sayım Fazlalığı

397.90-

Diğer Sayım Fazlalığı
İşleyişi :
Kasa sayım fazlasının tespitinde kasa hesabı borcu karşılığında bu hesaba alacak
kaydolunur. Belgelerine dayanarak üçüncü şahıslara ödenmesi gereken kasa
fazlaları bu hesabın borcuna kaydolunur. Bu hesaptaki kalıntılardan bekleme
süresini dolduranlar «671-Önceki Dönem Gelir ve Kârlar» hesabı alacağına
aktarılır.
Stok sayım fazlalarının tespitinde, emsal değeri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili
stok hesabına borç yazılır. Sayım dönemi içinde normal olduğu belgelenen
fazlalar, ilgili maliyet hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydolunur.
Maddi duran varlık fazlasının tespitinde, fazlalar emsal değerleriyle ilgili duran
varlık hesabı karşılığında bu hesaba alacak yazılır, sayım dönemi içinde kâr kaydı
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gerektiği belgelenenler «679-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar» hesabı
karşılığında bu hesaba borç yazılır.
398399- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesap grubu içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların
izlendiği hesaptır.
Bu hesap, banka şubelerinin diğer şube ve muhabirleri üzerine keşide ettiği Türk
ve yabancı parasına havi çek bedelleri, işletmeler tarafından verilmiş olup,
alacaklılarınca yıl sonlarında henüz bankadan tahsil edilmemiş çek bedelleri ile
diğer şube ve muhabirler adına kabul olunan havalelerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Çekilen çek veya kabul olunan havale mukabilinde lehdardan nakden veya
hesaben tahsil olunan paralar bu hesaba alacak, muhatap şube veya muhabire
gönderilmesi ile bu hesaba borç, ilgili şube veya muhabir hesabına alacak
kaydedilir.
4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu
üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını
kapsar.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar,
Alınan Avanslar, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider, Tahakkukları ile Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde
bölümlenir.
40- MALİ BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıldan fazla süre kalmış bulunan, banka ve
diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile işletmece borçlanma amacıyla
ihraç edilmiş, menkul değerler bu hesap grubunda yer alır.
400- BANKA KREDİLERİ
Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan uzun vadeli kredilerin yer aldığı
hesaptır.
İşleyişi:
Alınan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek ana para taksitleri ile vadesi bir
yıla düşen tutarlar «303- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri»
hesabının alacağına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
Bölümlenmesi:
400.00-

T.C. Merkez Bankası Kredileri
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İlgili mevzuat hükümleri ve anlaşmalar çerçevesi içinde T.C. Merkez
Bankasından işletme lehine açılacak tüm uzun vadeli kredileri kapsar.
400.10-

Türk Eximbank Kredileri
Mevzuat hükümleri gereğince Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan uzun
vadeli kredileri kapsar.

400.20-

Yurtiçi Banka Kredileri
Anlaşmalar gereğince belirli ölçüler içinde çeşitli bankalardan işletme lehine
açılacak uzun vadeli kredileri kapsar.

400.30-

Yurtdışı Banka Kredileri

400.40-

Diğer Yerlerden Alınan Krediler
Yukarıda sayılanların dışında diğer yerlerden alınan uzun vadeli kredileri kapsar.

401- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan
borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan
ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar
arasındaki fark da “402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri”
hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem
sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar; “301- Finansal Kiralama
İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
402- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir
yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri
arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma
maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin
kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark “Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri” olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine
uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar
“302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç, bu
hesaba alacak kaydedilir.
402.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

402.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
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Cari yıl ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba borç, 698Enflasyon düzeltme hesabına alacak kaydedilir.
403- HAZİNE KREDİLERİ
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Hazineden alınan uzun vadeli kredileri kapsar.
Bu hesap, Hazinenin yurt içi olanaklarından ve bizzat muhatap olarak ve
borçlanarak yurt dışından temin ederek kuruluşa verdiği kredileri de kapsar.
404405- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
İşletme tarafından çıkarılmış bulunan tahvillerden vadesi bir yılı aşanlar bu
hesapta izlenir. İşletmece hisse senedi ile değiştirilebilir ve erken paraya
çevrilebilir tahviller çıkarılmış olması durumunda bunların tutar ve nitelikleri
dipnotlarda ayrıca belirtilir.
Bölümlenmesi :
Çıkarılacak tahvil cinslerine göre bölümlenir.
İşleyişi :
Çıkarılmış tahviller nominal bedelleri ile bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço
tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil, anapara borç veya taksitleri
bilanço dönemlerinde «304-Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri» hesabına
aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
406407- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
İşletmece çıkarılmış katılma intifa senedi dışındaki vadeleri bir yıldan uzun olan
diğer menkul değerler bu hesap kaleminde yer alır.
Yukarıdaki hesaplarda tanımlanmış menkul kıymetler dışında kalan çıkarılmış
diğer menkul kıymetler bu hesapta izlenir.
İşletmece çıkarılmış katılma intifa senetleri ve öz kaynak niteliğindeki diğer
menkul kıymetler bu hesapta yer almaz.
Ortakların "Katılma İntifa Senedi" ihraç etmeleri halinde, "Katılma İntifa Senedi
Sermayesi" öz kaynaklar grubunda "Sermaye" hesabının altında; "Geri Satın
Alınan Katılma İntifa Senetleri" ise dönen varlıklarda menkul kıymetler hesap
grubu içinde gösterilir.
İşleyişi :
Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer menkul kıymetler nominal
bedelle bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde
ödenecek tahvil anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde «306- Çıkarılmış
Diğer Menkul Kıymetler» hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç
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kaydedilir.
408- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin
nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmı bu
hesapta izlenir.
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin
nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu
satış farkları da gelecek dönemde itfa edilecek kısmı bilanço tarihinde «308Menkul Kıymetler İhraç Farkı» hesabına aktarılarak bu hesaba alacak kaydedilir.
409- DİĞER MALİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen değerler bu başlık altında
toplanır.
4142- TİCARİ BORÇLAR
Borç tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan ticari borçlar bu
hesap grubunda yer alır. Bağlı ortaklıklara ve iştiraklere olan ticari borçların
tutarları bilanço dipnotlarında belirtilir.
420- SATICILAR
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçların izlendiği
hesaptır.
Bölümlenmesi:
420.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

420.02-

Özel Bütçeli İdareler

420.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

420.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

420.05-

Mahalli İdareler

420.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

420.05.02-

Belediyeler

420.05.03-

İl Özel İdareleri

420.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

420.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

420.05.06-

Köyler
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420.05.07-

Mahalle Yönetimleri

420.06-

Kamu İşletmeleri

420.06.01-

Ana Teşebbüs

420.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

420.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

420.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

420.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

420.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

420.06.05-

Kamu Bankaları

420.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

420.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

420.06.08-

TMSF Şirketleri

420.06.09-

TOKİ Şirketleri

420.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

420.07-

Bütçedışı Fonlar

420.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

420.09-

İştirakler

420.09.01-

Yurtiçi İştirakler

420.09.02-

Yurtdışı İştirakler

420.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

420.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

420.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

420.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
İşleyişi :
Senetsiz ticari borcun doğması ile bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço çıkarma
dönemlerinde vadeleri bir yılın altına düşenler bu hesaba borç kaydedilerek «320Satıcılar» hesabının alacağına aktarılır.

421- BORÇ SENETLERİ
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İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlarının izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak; bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına
düşen borç senetleri «321 - Borç Senetleri Hesabı»nın alacağına aktarılarak bu
hesaba borç kaydedilir.
422- BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - )
Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak
üzere borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Bölümlenmesi:
«421» hesapta olduğu gibi bölümlenir.
İşleyişi:
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, «64 - Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Kârlar» grubundaki «642-Faiz Gelirleri» hesabına gelir kaydedilir.
İzleyen dönemde bu hesap «65-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar»
grubunun «657-Reeskont Faiz Giderleri» hesabına aktarılarak kapatılır.
423424425426- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
«326 - Alınan Depozito ve Teminatlar» hesabında alış amaçları belirtilen depozito
ve teminattan vadeleri bir yıldan fazla olan kısımları bu hesap kapsamına girer.
Bölümlenmesi:
426.01

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

426.02

Özel Bütçeli İdareler

426.03

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

426.04

Sosyal Güvenlik Kurumları

426.05

Mahalli İdareler

426.05.01

Büyükşehir Belediyeleri

426.05.02

Belediyeler

426.05.03

İl Özel İdareleri

426.05.04

Belediye Bağlı İdareleri
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426.05.05

Mahalli İdare Birlikleri

426.05.06

Köyler

426.05.07

Mahalle Yönetimleri

426.06

Kamu İşletmeleri

426.06.01

Ana Teşebbüs

426.06.02

Bağlı Ortaklıklar

426.06.02.01

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

426.06.02.02

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

426.06.03

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

426.06.04

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

426.06.05

Kamu Bankaları

426.06.06

Mahalli İdare Şirketleri

426.06.07

Döner Sermaye İşletmeleri

426.06.08

TMSF Şirketleri

426.06.09

TOKİ Şirketleri

426.06.99

Diğer Kamu İşletmeleri

426.07

Bütçedışı Fonlar

426.08

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

426.09

İştirakler

426.09.01

Yurtiçi İştirakler

426.09.02

Yurtdışı İştirakler

426.10

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

426.11

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

426.12

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

426.13

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba
sayılanlarla, geri verilmemiş bilanço gününde vadeleri bir yılın altına düşenler bu
hesabın borcuna yazılarak «326-Alınan Depozito ve Teminatlar» Hesabına
aktarılarak kapatılır.

427180

428429- DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan bir yılı aşan ticari
borçların izlendiği hesaptır.
İsleyişi:
Bu hesaba borcun doğması halinde alacak, vadesi bir yılın altına düşenler «329Diğer Ticari Borçlar» hesabına aktarılarak borç kaydedilir.
43- DİĞER BORÇLAR
Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş vadeleri
bir yıldan fazla süreli bulunan borçların kaydedildiği hesapları kapsar.
430- ANA TEŞEKKÜLE BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla Bağlı Ortaklıklara
olan borçlarının izlendiği hesaptır. Bu hesap Bağlı Ortaklıklar ile Ana Teşekkül
arasındaki her türlü cari hesap ilişkisinde borçlu ünitenin kullanacağı hesaptır.
Ana Teşekkülde tutulan 433.10- nolu hesap üzerinde İşaretlenen valörlere göre
adat hesaplanır.
430.00-

Ana Teşekkül Alacaklı Cari Hesabı

430.10-

Ana Teşekkül Yatırım Cari Hesabı

430.20-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

430.30-

Ana Teşekkülden Dekontu Beklenen Borçlarımız
İşleyişi:
430.00-Ana Teşekkül alacaklı cari hesabı ile 433.10- Bağlı ortaklıklarımız
alacaklı cari hesabının kullanılmasında 130 ve 230 numaralı hesapların işleyişine
ilişkin esaslara uyulur. 433.80 numaralı tali hesapta yer alan alacaklar ilgili dekont
geldiğinde hesap kapatılır. Bu hesap yıl sonunda bakiye vermez.

431- ORTAKLARA BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu
bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır.
431.00.00000-

Hazineye Borçlar

431.00.10000-

Hazineye Devredilecek Kâr

431.00.20000-

Hazineye Diğer Borç
İşleyişi :
Borcun doğması halinde hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşmesi halinde 331
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nolu hesaba aktarılarak borç kaydedilir.
432- İŞTİRAKLERE BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan
vadeleri bir yıldan fazla süreli borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borcun doğması halinde hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşmesi halinde
«332-İştiraklere Borçlar» hesabına aktarılarak borç kaydedilir.
433- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
İşletmenin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu
dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği
hesaptır.
Bu hesap, Ana Teşekkül ile Bağlı Ortaklıkları arasındaki her türlü cari hesap
ilişkisinde borçlu ünitenin kullanacağı hesaptır. Ana Teşekkülde tutulan hesap
üzerinde işaretlenen valörlere göre adat hesaplanır.
Bölümlenmesi :
433.00-

Ana Teşekkül Alacaklı Cari Hesabı

433.10-

Bağlı Ortaklıklarımız Alacaklı Cari Hesabı

433.20-

Bağlı Ortaklıklarımız Yatırım Cari Hesabı

433.30-

Ana Teşekkül Dış Finansman Cari Hesabı

433.40-

Bağlı Ortaklıklarımız Dekontu Beklenen Borçlar
İşleyişi:
433.00- Ana Teşekkül alacaklı cari hesabı ile «433.10-Bağlı ortaklıklarımız
alacaklı cari hesabı»nın kullanılmasında 133 ve 233 numaralı hesapların işleyişine
ilişkin esaslara uyulur.

434435436- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına alınmayan çeşitli
borçların izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
436.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

436.02-

Özel Bütçeli İdareler
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436.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

436.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

436.05-

Mahalli İdareler

436.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

436.05.02-

Belediyeler

436.05.03-

İl Özel İdareleri

436.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

436.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

436.05.06-

Köyler

436.05.07-

Mahalle Yönetimleri

436.06-

Kamu İşletmeleri

436.06.01-

Ana Teşebbüs

436.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

436.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

436.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

436.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

436.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

436.06.05-

Kamu Bankaları

436.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

436.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

436.06.08-

TMSF Şirketleri

436.06.09-

TOKİ Şirketleri

436.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

436.07-

Bütçedışı Fonlar

436.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

436.09-

İştirakler

436.09.01-

Yurtiçi İştirakler

436.09.02-

Yurtdışı İştirakler
183

436.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

436.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

436.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

436.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar

436.62-

Gider Karşılığı Tahsilat

436.65-

Vekalet Ücretleri

436.73-

Teşekkülümüz Eski Mensuplarına Diğer Çeşitli Borçlar

436.75-

Kuruş Farkları

436.79-

Mahiyeti Tetkik Edilecek Borçlar

436.90-

Bloke Edilen Borçlar

437- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan senetli borçların
değerlenmesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının
izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
«337 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu» hesabında açıklanmıştır.
438- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya
taksite bağlanmış olup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
İhtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Bir yıldan uzun vadeli kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar ile
«368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler» hesabından vadeleri bir yılı aşan borçlar hesaba alacak; vadesi
bir yılın altına düşenler kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan ilgili hesaplara
aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
43944- ALINAN AVANSLAR
Satış sözleşmeleri ve diğer nedenlerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avanslar bu
bölüm kapsamına girer.
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440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
İşletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce tahsil
ettiği bir yılı aşan avansların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Alıcılardan alınan avanslar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler «340
- Alınan Sipariş Avansları» hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç
kaydedilir.
Bölümlenmesi:
440.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

440.02-

Özel Bütçeli İdareler

440.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

440.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

440.05-

Mahalli İdareler

440.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

440.05.02-

Belediyeler

440.05.03-

İl Özel İdareleri

440.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

440.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

440.05.06-

Köyler

440.05.07-

Mahalle Yönetimleri

440.06-

Kamu İşletmeleri

440.06.01-

Ana Teşebbüs

440.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

440.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

440.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

440.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

440.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

440.06.05-

Kamu Bankaları

440.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri
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440.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

440.06.08-

TMSF Şirketleri

440.06.09-

TOKİ Şirketleri

440.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

440.07-

Bütçedışı Fonlar

440.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

440.09-

İştirakler

440.09.01-

Yurtiçi İştirakler

440.09.02-

Yurtdışı İştirakler

440.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

440.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

440.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

440.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
Satış akitleri dolayısıyla, malın tesliminden veya hizmetin görülmesinden önce,
alıcılardan kısmen veya tamamen tahsil edilen paralar ve teslim alınan mal ve
hizmet bedellerini kapsar.

440.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

440.98-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
Satış akitleri dolayısıyla, malın tesliminden veya hizmetin görülmesinden önce,
yurt dışı alıcılar tarafından işletmeye verilmiş avanslar, peşin ödenmiş mal veya
hizmet bedellerini kapsar.

441442443444445446186

447448449- ALINAN DİĞER AVANSLAR
449.01-

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

449.02-

Özel Bütçeli İdareler

449.03-

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

449.04-

Sosyal Güvenlik Kurumları

449.05-

Mahalli İdareler

449.05.01-

Büyükşehir Belediyeleri

449.05.02-

Belediyeler

449.05.03-

İl Özel İdareleri

449.05.04-

Belediye Bağlı İdareleri

449.05.05-

Mahalli İdare Birlikleri

449.05.06-

Köyler

449.05.07-

Mahalle Yönetimleri

449.06-

Kamu İşletmeleri

449.06.01-

Ana Teşebbüs

449.06.02-

Bağlı Ortaklıklar

449.06.02.01-

Yurtiçi Bağlı Ortaklıklar

449.06.02.02-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklar

449.06.03-

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

449.06.04-

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

449.06.05-

Kamu Bankaları

449.06.06-

Mahalli İdare Şirketleri

449.06.07-

Döner Sermaye İşletmeleri

449.06.08-

TMSF Şirketleri

449.06.09-

TOKİ Şirketleri
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449.06.99-

Diğer Kamu İşletmeleri

449.07-

Bütçedışı Fonlar

449.08-

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

449.09-

İştirakler

449.09.01-

Yurtiçi İştirakler

449.09.02-

Yurtdışı İştirakler

449.10-

Yurtiçi Gerçek Şahıslar

449.11-

Yurtiçi Tüzel Şahıslar

449.12-

Yurtdışı Gerçek Şahıslar

449.13-

Yurtdışı Tüzel Şahıslar
Yukarıda açıklanan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü uzun vadeli
avansların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Alınan avanslar bu hesabın alacağına, vadesi bir yılın altına düşenler «349-Alınan
Diğer Avanslar» hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin
olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği
bilinmeyen uzun vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği
hesap grubudur.
Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.
470471472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatı karşılıkları bu hesap
kaleminde gösterilir.
İşleyişi :
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları ilgili gider hesaplarına borç, bu
hesaba alacak kaydedilir. İzleyen dönemde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı
karşılık tutarları bu hesabın borcuna, «37-Borç ve Gider Karşılıkları» grubundaki
«372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı» hesabına alacak kaydedilir.
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474475476477478479- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Bu grubun yukarıda belirlenen hesaplar içinde yer almayan ve önemlilik
kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider
karşılıkları doğduğunda bu hesaba alacak, ilgili gider gruplarına borç kaydedilir.
İzleyen dönemde ödenmesi beklenen borç ve gider karşılık tutarları bu hesabın
borcuna, «379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları» hesabının alacağına kaydedilir.
Bölümlenmesi :
479.00-

Dahili Fon Kapsamında Yapılan Sigorta Risk Karşılıkları

479.00.11-

Emtia nakliyesi dahili fon kapsamında yapılan sigorta risk karşılıkları

479.00.12-

Para ve kıymetli evrak nakliyesi sigorta risk karşılıkları

479.00.13-

Kaza sigortası risk karşılıkları

479.00.14-

Montaj sigortaları risk karşılıkları

479.00.15-

Yangın sigortaları risk karşılıkları

479.00.16-

Mali mesuliyet risk karşılıkları

479.00.17-

Elektronik cihaz sigorta risk karşılıkları

479.00.18-

Makine kırılması sigorta risk karşılıkları

479.00.19-

Deprem sigorta risk karşılıkları
İşleyişi :
«379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları» hesabının bakiyesi dönem sonlarında bu
hesabın alacağına aktarılır.

479.60-

Aktifle İlgisiz Diğer Gider Karşılıkları
Bu hesap, Vergi Usul Kanununun 288. maddesinde belirtildiği üzere; hasıl olan
veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen ve teşebbüs için bir
borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla ayrılan
karşılıkların izlendiği hesaptır.
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48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Bilançonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine
ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço
dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.
480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun
süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
480.00-

Faiz Gelirleri

480.10-

Kira Gelirleri

480.20-

Diğer Gelirler

480.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

480.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
İşleyişi :
Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Kısa vadeli nitelik
kazanan gelirler bu hesabın borcu mukabili «380-Gelecek Aylara Ait Gelirler»
hesabına aktarılır.

481- GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider
tahakkuklarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesapları mukabili bu hesaba alacak,
vadesi bir yılın altına düşenler «381-Gider Tahakkukları» hesabına aktarılarak bu
hesaba borç kaydedilir.
49- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı
kaynaklar bu grupta yer alır.
490491492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV
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Bu hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde
ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma
değer vergisi ile imalâtçı teşebbüsler tarafından imal ettikleri mallardan ihraç,
edilmek kaydı ile ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan ve
düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gereği
ihracatçılardan tahsil edilmeyen ve tamamının indirim konusu yapılmaması
nedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan katma değer vergisinin
kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu hesap bilanço döneminde «392-Diğer Katma Değer Vergisi» hesabıyla
ilişkilendirilmek suretiyle kullanılır ve bu hesap gibi işlem görür.
Bölümlenmesi :
492.00-

Ertelenen Katma Değer Vergisi

493- TESİSE KATILMA PAYLARI
İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin, tesis bedellerine
katılma paylarının kayıt ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü süresine göre
belirlenecek itfa tutarları «649-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı»na alınarak
bu hesaba borç kaydedilir.
494495496497498499- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı
kaynakların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler «399Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar» hesabına aktarılarak borç kaydedilir.
Bölümlenmesi:
«399-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar» hesabındaki gibi bölümlenebilir.
5- ÖZKAYNAKLAR
İşletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları
191

sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, Sermaye Yedekleri,
Kâr Yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönemin Net
Kar veya Zararını kapsar.
50- ÖDENMİŞ SERMAYE
500- SERMAYE
İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret
Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Kayıtlı sermaye
sistemine alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye
tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.
İşleyişi:
Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına
borç kaydedilir.
501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş
kısmıdır.
İşleyişi:
Taahhüt edilen sermaye tutarı «500-Sermaye» hesabı alacağı ile bu hesaba borç,
ödenen tutarlar alacak kaydedilir.
502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu
farkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda
ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar bu hesabın alacağına, “698Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın borcuna kaydedilir. İzleyen dönemde enflasyon
oranının düşmesi sonucu taşıma işleminden ortaya çıkan azalışlar bu hesabın
borcuna ““698- Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın alacağına kaydedilir.
Bu farkların sermayeye eklenmesi durumunda “500- Sermaye Hesabı” nın
alacağına karşılık bu hesap borçlandırılır.
503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)
Bu hesap ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz
farkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Ödenmiş sermaye tutarının ilk kez enflasyon düzeltmesine tabi tutulması
sonucunda ödenmiş sermaye tutarında azalış meydana gelmesi durumunda bu
hesabın borcuna, “698- Enflasyon Düzeltme Hesabı” nın alacağına kaydedilir.
İzleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar önce bu
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hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalanı “502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu
Farkları” hesabına alacak yazılır.
5152- SERMAYE YEDEKLERİ
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme
değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede
bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.
520- HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta
izlenir.
İşleyişi :
Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına
satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir.
Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda
hesaba borç kaydedilir.
520.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

520.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

521- HİSSE SENEDİ iPTAL KARLARI
İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların
yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra
artan kısmın izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Elde edilen hisse senedi iptal karları bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların
sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara
borç kaydedilir.
521.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

521.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

522- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
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İşletmenin aktifinde kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin
değerlemesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.

yeniden

İşleyişi :
Yeniden değerleme net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak
kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması
durumunda bu hesaba borç kaydedilir.
522.00-

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışı

523- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme
dolayısıyla oluşan değer artışlarının sermayeye eklenmesi sunucunda, bu
sermayeden işletmeye isabet eden kısmı gösterir.
İşleyişi :
İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme
dolayısıyla oluşan değer artışları sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye
bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, «242 İştiraklerdeki Sermaye Payları» veya «245-Bağlı Ortaklıktaki Sermaye
Payları»nın borcuna kaydedilir.
524- MALİYET BEDELİ ARTIŞLARI FONU
525526527528529- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin
izlendiği hesaptır.
5354- KÂR YEDEKLERİ
Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetki organları tarafından
alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu
hesap grubunda gösterilir.
540- YASAL YEDEKLER
Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde
gösterilir.
Bölümlenmesi:
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540.00-

Birinci Tertip Yedekler

540.10-

İkinci Tertip Yedekler

540.20-

İlave Yedekler

540.30-

Muhtemel Zarar Karşılıkları
İşleyişi :
Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak
kaydedilir.

540.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

540.98-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

541- STATÜ YEDEKLERİ
Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer
alır.
Bu hesap «540-Yasal Yedekler» hesabı gibi işlem görür.
541.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

541.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

542- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen
olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır.
İşleyişi :
Bu hesap «540-Yasal Yedekler» hesabı gibi işlem görür.
542.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

542.98-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698-Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.
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543544545546547548- DİĞER KÂR YEDEKLERİ
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler
bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç, kaydedilir.
549- ÖZEL FONLAR
İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla
ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.
549.00-

Sabit Kıymetleri Yenileme Fonu
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin her hangi bir nedenle satılması halinde
satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi durumunda satıştan elde edilen kâr,
yenileme giderlerini karşılamak üzere bu hesaba alınır. V.U.K. gereğince bu
hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre
içerisinde kullanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç
yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın
matrahına eklenir.
Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen
ziyana uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı
bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan
sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde fark kâr ise «679.20»
hesaptan, zarar olması halinde «689.20» hesaptan geçirilir.
Ancak alınan sigorta tazminatı ile ziyana uğrayan malların yenilenmesi halinde
tazminat fazlası yenileme giderlerini karşılamak üzere, bu hesapta üç yıl süre ile
tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları «671» hesapta kâr
kaydedilir. Üç, yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu
tazminat fazlası o yılın matrahına ilave edilir.
Yeni değerlerin iktisabında kullanılan sabit kıymetleri yenileme fonu, yeni
değerler üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına
devam olunur.

549.10-

Bağlı Ortaklıklar Zarar Karşılığı Fonu
Bağlı ortaklıkların bünyesinde kalan bağlı ortaklıklar zararlarının teşebbüs kâr ve
zararlarına intikalini sağlamak amacıyla teşebbüsün bağlı ortaklıklardaki sermaye
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payı oranında bağlı ortaklık zararları için teşebbüs merkezinde ayrılan karşılıkları
göstermektedir.
Teşebbüs merkezinde, dönem sonunda meydana gelen Bağlı ortaklık
zararlarından, sermaye payı oranında «654.50-Bağlı ortaklıklar zarar karşılıkları»
hesabı mukabili ayrılan karşılık bu hesaba alacak kaydedilir.
Müteakip dönemlerde zararlı bağlı ortaklıkların dönem sonuçları kârla
neticelendiğinde, zarara mahsup edilen kârdan teşebbüs sermaye payına isabet
eden kısım kadar bağlı ortaklık zarar karşılıklarından «644.50-Bağlı ortaklıklar
zarar karşılıklarından kullanılmayan kısımlar» hesabına alacak kaydedilir.
Not : Kanunen gider kabul edilmesi mümkün olmayan ve tamamen özel nitelikte
ayrılan bu karşılık, gerek ayrıldığı dönemde ve gerekse karşılıklardan ve vergi
tahakkuklarında nazari dikkate alınmalıdır.
549.20-

İştirakler Zarar Karşılığı Fonu
İşleyişi :
Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç, kaydedilir.

549.96-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkı

549.97-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkı
İşleyişi:
Önceki yıllar ile ilgili enflasyon düzeltmesinden doğan artış bu hesaba alacak,
698- Enflasyon düzeltme hesabına borç kaydedilir.

555657- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına
dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların
izlendiği hesaptır.
570.00-

Geçmiş Yıllar Kârları

58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği
hesaptır.
580.00-

Geçmiş Yıllar Zararları
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59- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
Bu grup işletmenin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesapları kapsar.
590- DÖNEM NET KÂRI
590.00-

Dönem Net Kârı
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği
hesaptır.
İşleyişi:
Sonuç hesaplarında yer alan 692-Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı’ndan
aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, ayni hesaba borç, kaydedilir.

591- DÖNEM NET ZARARI (-)
591.00-

Dönem Net Zararı
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Sonuç hesaplarında yer alan 692-Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabı’ndan
aktarılan tutarlar bu hesaba borç, aynı hesaba alacak kaydedilir.

6- GELİR TABLOSU HESAPLARI
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların
maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden
gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı
gider ve zararlardan oluşur.
60- BRÜT SATIŞLAR
İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında
alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle
ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde
ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlara
«Katma Değer Vergisi» dahil edilmez.
Brüt satışlar; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde
bölümlenir.
600- YURT İÇİ SATIŞLAR
Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan
ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinimine göre
bölümlenebilir.
İşleyişi:
Satış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir.
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Bölümlenmesi:
600.00-

Yurt İçi Satışlar
İşletmenin normal faaliyetleri sonucu resmi dairelere satılan mal ve hizmetler
karşılığında alınan veya alınacak olan toplam değerlerin alacak kaydedildiği
hesaptır.

600.11-

İhraç Kaydıyla Yurt İçi Satışlar
Bu hesap yurt içi firmalara ihraç kaydıyla satılan mal ve hizmetler karşılığında
alınan veya alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.

600.12-

Konsinye Satışlar
Bu hesap yurt içi firmalara konsinye kaydıyla satılan mal ve hizmetler
karşılığında alınan veya alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.

601- YURTDIŞI SATIŞLAR
Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan
toplam değerlerin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
601.10-

Yurtdışı Firmalara Satışlar

601.20-

Yurtdışı Bağlı Ortaklıklara Satışlar

601.30-

Yurtdışı İştiraklere Satışlar
İşleyişi :
Yurtiçi satışlarda olduğu gibidir.

602- DİĞER GELİRLER
İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma
zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya
faaliyet zararlarını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali
yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri
yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış
tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat
kalemleri bu hesapta izlenir,
İşleyişi :
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi, iadesi, vade farkları vb.
tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.
602.00-

Teşekkül Merkezi ve Bağlı Ortaklıklar Hizmet Satışları
Teşekkül merkezinin muhtelif konularda bağlı ortaklıklara yapmış olduğu hizmet
karşılığında bağlı ortaklıklardan alınan veya alınacak olan toplam değerleri bu
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hesaba kaydedilir. (Bu hesap sadece teşekkül merkezinde kullanılır.)
İşleyişi :
Bağlı ortaklıklara verilen hizmet karşılığı olarak teşekkül merkezince alınan veya
alınacak değerler (gider payları) bu hesaba alacak, ilgili bağlı ortaklık hesabına
borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonunda «690- Dönem kârı veya zararı»
hesabına aktarılmak suretiyle kapatılır.
Bu hesap teşekkül konsolide gelir tablosunda «622.20-Teşekkül merkezi hizmet
satışları maliyeti» hesabı ile kompanse edilir.
602.10-

Sübvansiyonlar
İşletmenin korunması, ihracatı artırma ya da hükümet politikasına uyma
zorunluluğu karşısında meydana gelen veya gelecek olan işletmenin faaliyet
hasılatında düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için sermaye katkısı
niteliğinde olmayan sübvansiyonları kapsar.

602.20-

Destekleme Primi

602.30-

Navlun Primi

602.40-

Vergi İadeleri
Devletin bazı malları, vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna
etmek suretiyle yaptığı yardımlar tutarını kapsar.
İşleyişi :

602.50-

Dönem içindeki faaliyetlerden doğan veya doğacak olan vergi iadesi tutarları
tespit edilerek ilgili hesabın borcu karşılığı bu hesaba alacak kaydedilir.
İhracat Teşvik Primleri
İşleyişi:
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan veya doğacak olan sübvansiyonlar ile
destekleme primi, navlun iadesi gibi ihracatı artırma amacıyla yapılan prim ve
ödemeler ilgili hesaba borç bu hesaba alacak kaydedilir.

602.60-

Vade Farkları
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan satış tarihindeki vade farkları ilgili hesabın
borcu karşılığı bu hesaba alacak kaydedilir.

602.70-

Görev Zararları/Gelir Kaybı

602.90-

Sair Gelirler

602.99-

Füzyon

61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri
kapsar.
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Satıştan iadeler, satış iskontları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir.
610 - SATIŞTAN İADELER (-)
Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarını kapsar.
Bölümlenmesi
610.00-

Yurtiçi Satıştan İadeler

610.50-

Yurtdışı satıştan iadeler

610.90-

Diğer gelirlerden iadeler
İşleyişi :
Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, brüt satışlardan
ilgili hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen ya
da tamamen iade edilmesi durumuna göre, bu hesabın borcuna, buna karşılık ilgili
hesaba alacak kaydedilir.

610.99-

Füzyon

611- SATIŞ İSKONTOLARI (-)
Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her
türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.
Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi
dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim
yapılmasıdır.
Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinden alışlarda bulunarak satıcının
mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda
yapılan indirimdir.
Bölümlenmesi:
611.00-

Yurt İçi Satış İskontoları

611.10-

Yurt Dışı Satış İskontoları

611.90-

Diğer Satış İskontoları

611.99-

Füzyon
İşleyişi:
Uygulanan iskonto, ilgili «Alacaklar» hesabına alacak kaydedilirken, “611-Satış
İskontoları Hesabı” na borç kaydedilir.

612- DİĞER İNDİRİMLER (-)
Satıcı tarafından alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden
ve Satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması
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ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu
indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde
gösterilir.
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilişkilendirilmeden
“612-Diğer İndirimler Hesabı” na borç, ilgili hesaplara ise alacak kaydedilir.
612.00-

Hasılat Payı

612.10-

Satışların Sevk Giderleri
Satıcının alıcıya mal teslimi işlemini kendi faaliyetlerinin bir unsuru olarak kabul
etmediği hallerde, satıcı tarafından alıcı hesabına, sevk sırasında ödenmiş
giderlerin tutarını kapsar.
Bölümlenmesi:
Bu hesap, ihtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi:
Sevk giderleri, hasılatla ilişkilendirilmeyerek, sevk giderleri hesabına borç,
alıcılar hesabının ilgili hesabına alacak kaydedilir.

612.20-

Diğer İndirimler
Siparişin yerine başka çeşit veya hatalı ya da eksik mal gönderilmesi, taşıma
sırasında malın hasara uğraması sonucu yapılması zorunlu olan indirimleri kapsar.
İşleyişi :
Satılan mal veya hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilgilendirilmeyerek,
«diğer indirimler» hesabına borç, «Alıcılar» hesabının ilgili hesabına alacak
kaydedilir.

62- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile Satılan mamul, yarı mamul, ilk
madde ve malzeme ve ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini
kapsar.
Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara Satılan ya da devredilen mal ve
hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri içerir
620- SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
İşleyişi :
Satılan mamullerin maliyet tutarı 152 nolu hesaba (Mamuller Hs.) alacak, bu
hesaba ise borç kaydedilir.
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Bölümlenmesi :
620.00-

Yurtiçi Satılan Mamuller Maliyeti

620.10-

Yurtdışı Satılan Mamullerin Maliyeti

620.20-

Yurtiçi Satılan Yarı Mamullerin Maliyeti

620.30-

Yurtdışı Satılan Tali Ürünler Maliyeti

621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar
(emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini kapsar.
İşleyişi :
Satılan ticari malların maliyet tutarı «153 - Ticari Mallar Hesabı»na alacak, bu
hesaba borç, kaydedilir.
Bölümlenmesi :
621.00-

Yurtiçi Satılan Ticari Mallar Maliyeti

621.10-

Yurtdışı Satılan Ticari Mallar Maliyeti

622- SATILAN HİZMET MALIYETİ (-)
Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
İşleyişi:
Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi
olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmeleri «741-Hizmet Üretim
Maliyeti Yansıtma hesabı» alacağı ile, 7/B seçeneğini uygulayan küçük
işletmelerde «799-Üretim Maliyeti hesabı» alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir.
Bölümlenmesi
622.00-

Yurtiçi Satılan Hizmet Maliyeti

622.10-

Yurtdışı Satılan Hizmet Maliyeti

622.20-

Teşekkül Merkezi Hizmet Satışları Maliyeti

623- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için
yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.
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Bölümlenmesi:
623.00-

Yurtiçi Diğer Satışların Maliyeti

623.10-

Yurtdışı Diğer Satışların Maliyeti

623.99-

Füzyon

63- FAALİYET GİDERLERİ (-)
İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenemeyen
araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel
yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7 inci grupta izlenen esas faaliyet
dönem giderleri, yansıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer
alan hesaplara devredilir.
630- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların arttırılması ve yeni üretim biçim ve
teknolojilerin
işletmede
uygulanması
amacıyla
yapılan
giderlerden
aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan
bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır. Bu fonksiyonla ilgili olan
ve 7. grupta izlenen giderleri 7/A seçeneğinde «751-Araştırma ve Geliştirme
Giderleri Yansıtma Hesabı» 7/B seçeneğinde «798-Gider Çeşitleri Yansıtma
Hesabı» alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.
631- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan
endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve
hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme
paylarından oluşur. Pazarlama fonksiyonu ile ilgili giderler 7. grupta izlenir ve
dönem sonlarında «761-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı»
alacağı ile, 7/B seçeneğinde ise «798 - Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı» alacağı
ile bu fonksiyona ait giderler bu hesaba devredilir.
631.00-

Yurtiçi Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da
satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt
işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler,
vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluşur. Genel yönetim
fonksiyonu ile ilgili giderler 7 inci grupta izlenir ve dönem sonlarında 7/A
seçeneğinde, «771-Genel yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı» alacağı ile 7/B
seçeneğinde ise «798-Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı» alacağı ile bu hesaba
devredilir.
632.00-

Genel Yönetim Giderleri

64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen
temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları,
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kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen
olağan gelir ve kârlardan oluşur.
640- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
640.00-

İştiraklerden Temettü Gelirleri
İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü
gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymet
satışından doğan kârlar ya da zararlar bu hesaba alınmaz.

641- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
İşletmenin bağlı ortaklıklarından elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği
hesaptır.
641.00-

Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642- FAİZ GELİRLERİ
Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin
izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
642.00-

Mevduat Faizleri

642.10-

Devlet Tahvili Faizleri

642.20-

Devlet ve Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri

642.30-

Hazine Bonosu Faizleri

642.40-

Ana Kuruluştan Alınan Faizler

642.50-

İştiraklerden Alınan Faizler

642.60-

Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler

642.70-

Ticari Alacaklardan Alınan Faizler

642.90-

Diğer Faiz Gelirleri

643- KOMİSYON GELİRLERİ
Tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi
643.00-

Ana Kuruluştan Alınan Komisyonlar

643.10-

İştiraklerden Alınan Komisyonlar

643.20-

Bağlı Ortaklıklardan Alınan Komisyonlar
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643.90-

Diğer Kişi ve Kuruluşlardan Alınan Komisyonlar

644- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir.
Bölümlenmesi:
644.00-

Hisse Senetleri, Tahviller, Hazine Bonoları Değer Düşüklüğü
Karşılığından Kullanılmayan Kısımlar.

644.10-

Şüpheli Alacaklar Karşılığından Kullanılmayan Kısımlar

644.20-

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığından Kullanılmayan Kısımlar

644.30-

Diğer Dönen Varlıklar Karşılığından Kullanılmayan Kısımlar

644.40-

İştirakler Zarar Karşılıklarından Kullanılmayan Kısımlar

644.50-

Bağlı Ortaklıklar Zarar Karşılıklarından Kullanılmayan Kısımlar

644.90-

Diğer Karşılıklardan Kullanılmayan Kısımlar

645- MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
Menkul kıymet satış kârlarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
645.10-

Tahvil Satış Kârları

645.20-

Bono Satış Kârları

645.90-

Diğer Menkul Kıymet Satış Kârları
İşleyişi :
Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumlu
fark bu hesaba alacak yazılır.

646- KAMBİYO KÂRLARI
Kambiyo kârları ile Bankalar nezdindeki döviz tevdiat hesapları için doğan lehteki
kur farklarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur
farkları bu hesaba değil, «601-Yurtdışı Satışlar» hesabına aktarılır.)
İşleyişi :
Kambiyo işlemlerinden doğan kârlar ile Kur farklarının tahakkuku veya tahsili
sırasında doğan lehteki kur farkları bu hesaba alacak yazılır.
Bölümlenmesi :
646.00.00001-

Döviz Tevdiat Hesapları Kur Farkları
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646.00.00002-

Telefix Kur Farkları

646.10.00001-

Müşteri Hesapları Kur Farkları

646.20.00001-

Satıcı Hesapları Kur Farkı

647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
Reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
İşletmenin senetli borçlarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz
geliri ile alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya
çıkan faiz gelirleri bu hesaba alacak yazılır.
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KÂRLARI
Mali tablolardaki enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Mali tablolardaki enflasyon düzeltmesi sonucu “698-Enflasyon Düzeltme Hesabı”
ve yıllara yaygın inşaat işinde geçici kabulde “358-Yıllara Yaygın İnşaat
Enflasyon Düzeltme Hesabı” nda ortaya çıkan ve bu hesaba aktarılan net olumlu
farkların tutarları söz konusu hesapların borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır.
Bölümlenmesi:
648.00-

Birikmiş Enflasyon Düzeltmesi Kârları

648.10-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltmesi Kârları

648.20-

Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltmesi Kârları

648.90-

Diğer

649- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan
gelir ve kârların izlendiği hesaptır.
649.10-

Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve
zararları içerir.
651652207

653- KOMİSYON GİDERLERİ (-)
İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acente, temsilci ve benzeri
işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi:
653.00-

Teminat Mektuplarına Verilen Komisyonlar

653.10-

Havalelere Verilen Komisyonlar

653.90-

Diğer Komisyon Giderleri

654- KARŞILIK GİDERLERİ (-)
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği hesaptır.
654.00-

Hisse Senetleri ve Tahviller Değer Düşüklüğü Karşılığı
Söz konusu kıymetlerle ilgili olarak dönem içinde ortaya çıkan değer düşüklüğü
ile envanter sırasında öngörülen değer düşüklüğü karşılıklarının gider yazıldığı
hesaptır.

654.10-

Şüpheli Alacaklar Karşılık Giderleri
Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelmiş senetli ve senetsiz alacaklardan doğacak
tahmini zararlar için ayrılan karşılık giderlerinin kaydedileceği hesaptır.

654.20-

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Giderleri
Çeşitli nedenlerle, bilanço gününde, stokların değerlerinin maliyet bedelinin altına
düşmesi dolayısıyla ayrılan karşılık veya fiili ayarlamalar sonucu oluşan fark
tutarlarını kapsar.

654.30-

Stok Sayım Farkları Karşılığı
Bilanço gününde yapılan sayımlarda meydana gelen ve müteakip yılda tetkik
edilmek üzere «197-Sayım ve tesellüm noksanları» hesabı ile «397-Sayım ve
tesellüm fazlaları. hesabına, alınmış olan sayım farklarının karşılaştırılmasında
aleyhte fark meydana geldiği takdirde, bu fark için ayrılan karşılık giderlerini
kapsar.

654.40-

İştirakler Zarar Karşılıkları

654.50-

Bağlı Ortaklıklar Zarar Karşılıkları
Bağlı ortaklıkların bünyesinde kalan bağlı ortaklık zararlarının teşekkül kâr ve
zararına intikalini sağlamak amacıyla bağlı ortaklık zararları kadar teşekkül
merkezinde ayrılan karşılıkları göstermektedir.
Teşekkül merkezinde dönem sonunda meydana gelen bağlı ortaklık zararları
kadar «654.50- Bağlı ortaklıklar zarar karşılıkları» hesabına borç «549.10 Bağlı
ortaklıklar zarar karşılığı fonu» hesabına alacak kaydedilir. Müteakip dönemlerde
zararlı bağlı ortaklıkların dönem sonuçları kârla neticelendiğinde, zarara mahsup
edilen kâr kadar bağlı ortaklık zarar karşılıklarından «644.50- Bağlı ortaklıklar
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zarar karşılıklarından kullanılmayan kısımlar» hesabına alacak kaydedilir.
İştirakler zarar karşılıklarında da (Bağlı ortaklıklar zarar karşılıkları)
açıklamasındaki yol izlenir.
NOT: Kanunen gider kabul edilmesi mümkün olmayan ve tamamen özel nitelikte
ayrılan bu karşılıklar, gerek ayrıldığı dönemde ve gerekse karşılıklardan iade
edildiği dönemlerde teşekkülün mali bilançosunda ve vergi tahakkuklarında nazarı
dikkate alınmalıdır.
654.90-

Diğer Karşılık Giderleri
İşleyişi
Müteakip yılda tetkik edilmek üzere hesaba alınmış olan sayım farklarının
karşılaştırılmasında sayım noksanlığı fazla olduğu takdirde, bu farklılık kadar 199
nolu hesabın alacağı karşılığı bu hesaba borç kaydedilir.

655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
Menkul kıymet satış zararlarının izlendiği hesaptır.
Bölümlenmesi :
655.10-

Tahvil Satış Zararları

655.20-

Bono Satış Zararları

655.90-

Diğer Menkul Kıymet Satış Zararları
İşleyişi:
Menkul kıymetler satıldığında satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumsuz
fark hesaba borç yazılır.

656- KAMBİYO ZARARLARI (-)
Kambiyo zararları ile Bankalar nezdindeki döviz tevdiat hesapları için doğan
aleyhteki kur farklarının izlendiği hesaptır.
(Borçlanma ile ilgili kur farkları ve giderleri bu hesaba alınmaz, finansman gideri
olarak muhasebeleştirilir.)
İşleyişi :
Kambiyo işlemlerinden doğan zararlar ile Kur farklarının tahakkuku veya tahsili
sırasında doğan aleyhteki kur farkları bu hesaba borç yazılır.
Bölümlenmesi :
656.00.00001-

Döviz Tevdiat Hesapları Kur Farkı

656.00.00002-

Telefix Kur Karları

656.10.00001-

Müşteri Hesapları Kur Farkı
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656.20.00001-

Satıcı Hesapları Kur Farkı

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont faiz
giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya
çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır.
658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)
Mali tablolardaki enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz farkların
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Mali tablolardaki enflasyon düzeltmesi sonucu “698-Enflasyon Düzeltme Hesabı”
ve yıllara yaygın inşaat işinde geçici kabulde “178-Yıllara Yaygın İnşaat
Enflasyon Düzeltme Hesabı” nda ortaya çıkan ve bu hesaba aktarılan net olumsuz
farkların tutarları söz konusu hesapların alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır.
Bölümlenmesi:
658.00-

Birikmiş Enflasyon Düzeltmesi Zararları

658.10-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltmesi Zararları

658.20-

Yıllara Yaygın İnşat Enflasyon Düzeltmesi Zararları

658.90-

Diğer

659- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetleri ile ilgili gider
ve zararların izlendiği hesaptır.
659.10-

Diğer olağan gider ve zararlar

66- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine
eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, vade farkları kredi komisyonları ve benzeri
diğer giderleri kapsar.
660- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
Bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların
maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin izlendiği hesaptır.
7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçeneğinde «781-Finansman Giderleri
Yansıtma Hesabı» 7/B seçeneğinde ise «798-Gider Çeşitleri Yansıtma
Hesabı»’nın alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılır.
Bölümlenmesi:
660.00-

Faiz Giderleri
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660.10-

Kur Farkları

660.20-

Komisyon Giderleri

660.30-

Bağlı Ortaklıklara Ödenen Faiz Giderleri

660.40-

Vade Farkları

660.90-

Diğer

661- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
Bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla ilgili faiz ve benzeri giderlerin izlendiği
hesaptır.
661.00-

Faiz Giderleri

661.10-

Kur Farkları

661.20-

Komisyon Giderleri

661.30-

Bağlı Ortaklıklara Ödenen Faiz Giderleri

661.40-

Vade Farkları

661.90-

Diğer

67- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızî nitelik
taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağandışı olay ve
gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur.
670671- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata
ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların
gösterildiği hesap kalemidir.
671.00-

Önceki Döneme Ait Diğer Gelir ve Kârlar

671.20-

Önceki Döneme Ait Redevans Gelirleri

672673674675676211

677678679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık
satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.
679.00-

Arızi satış kârları
İşletmenin kuruluş gayesi dışında, arızi olarak üçüncü kişilere satılan stokların;
duran varlıkların ve gösterilen hizmetlerin maliyeti ile satış tutarları arasındaki
lehte farklar tutarını kapsar.

679.10-

Maddi duran varlıklar sayım fazlaları
Belirli zaman aralıklarında, devir sırasında ve buna benzer hallerde yapılan
sayımlarda ortaya çıkan ve menşei kesinlikle tespit edilemeyen maddi duran
varlıkların, emsal bedeliyle değerlendirilmiş tutarlarını kapsar.

679.20-

Tazminat ve ceza gelirleri
Satın alma ve benzeri diğer ilişkiler dolayısıyla işletme lehine doğan tazminat,
ceza v.b. gelirleri kapsar.

679.30-

Çeşitli yardımlar
Kuruluşun faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunmayan, öz kaynak niteliği taşımayan
yardımlar bu hesaba alınır.

679.40-

Sayım ve tesellüm fazlalıkları
Dönem içinde yapılan sayımlarda tespit edilen ve kesinleşen stok sayım
fazlalıklarının ilgili stok hesabı karşılığı alacak kaydedildiği hesaptır.

679.70-

Aktifle İlgisiz Diğer Gider Karşılıklarından Kullanılmayan Kısım
479.60- Aktifle İlgisiz Diğer Gider Karşılıkları hesabında ayrılan karşılıklardan
kullanılmayan kısımlar bu hesapta gelir kaydedilir.

679.80-

Dispeç gelirleri
Dönem içinde cevher satışları ile ilgili erken yüklemeden doğan dispeç
gelirlerinin kaydedildiği hesaptır.

679.90-

Diğer hâsılat ve kârlar
Kendi özel bölümlerinde tanımlanan gelir ve kâr kalemleri dışında kalan her çeşit
gelir ve kârları kapsar.

68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli
olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve
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zararların yer aldığı hesap grubudur.
680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışılmayan kısımlara ait
giderleri içerir.
680.00-

Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya
da unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların
gösterildiği hesaptır.
681.00-

Önceki Dönem Gider ve Zararları

682683684685686687688689- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer olağan dışı gider ve
zararlardan oluşur.
689.00-

Arızi Satış Zararları
İşletmenin temel kuruluş amacı dışında arızî olarak üçüncü kişilere satılan
stokların, duran varlıkların, ifa edilen hizmetlerin, maliyeti ile satış bedeli
arasındaki aleyhte farklar tutarını kapsar.

689.10-

Maddi Duran Varlıklar Sayım Noksanları
Belirli zaman aralıklarında, devir sırasında ve buna benzer hallerde yapılan
sayımlarda tespit edilen maddi duran varlık noksanlarının orijinal bedellerinden
birikmiş amortismanların çıkarılmasından sonra kalan net tutarlarının (tespit
edildiği yıl içinde kesin olarak ya da ayrılan karşılık kadar) gider kaydedildiği
hesaptır.

689.20-

Tazminat ve Ceza Giderleri
Vergi, satın alma, satış ve diğer konular için üçüncü kişilerle ilişkilerden işletme
aleyhine doğan her türlü tazminat ve cezalar bu hesaba kaydedilir.
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689.30-

Bağış ve Yardımlar
Mevzuat ve teşekkül içi kararlarla tespit edilmiş esaslar dahilinde kuruluş, vakıf,
dernek, kulüp vb. gerçek ve tüzel kişilere bağış ve yardım niteliğinde yapılan
ödemeleri kapsar.

689.40-

Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları
Dönem içinde yapılan sayımlarda tespit edilen ve kesinleşen stok sayım
noksanlıklarının ilgili stok hesabı karşılığı borç kaydedildiği hesaptır.

689.45-

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Amortismanı

689.50-

Öğrenci Okutma Giderleri
Teşekkül adına yurt içi ve yurt dışında okutulan öğrenciler için yapılan
harcamalar bu hesaba kaydedilir.

689.70 -

Aktifle İlgisiz Karşılık Giderleri
Bilançoda yer almamış olan, işletmeye yönelmiş taahhüt ve vecibelerden doğacak
zararların karşılık yoluyla gider kaydedildiği hesaptır.

689.80-

Demuraj Giderleri
Dönem içinde cevher satışları ile ilgili geç yüklemeden doğan demuraj
giderlerinin kaydedildiği hesaptır.

689.90-

Diğer Gider ve Zararlar
Özel bölümlerinde tanımlanan gider ve zararların dışında kalan her çeşit gider ve
zararların izlendiği hesaptır.

69 - DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI
690- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının
aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna
kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kâr veya zararını gösterir.
690.00-

Dönem Kârı veya Zararı

691- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
Dönem Kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal
yükümlülükler bu hesabın borcuna, «370-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları hesabı» nın alacağına kaydedilir. Bu hesap «690-Dönem
Kârı veya Zararı hesabı» ile birlikte kapatılarak «692- Dönem Net Kârı veya
Zararı hesabı» na devredilir.
691.00-

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

692 - DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI
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«690-Dönem Kâr veya Zararı hesabı» ile «691- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları» hesaplarının karşılıklı olarak kapatılması sonucu
bulunan fark bu hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Kârı Hesabın
alacağına, Net Dönem Zararı ise borcuna kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında
«590- Dönem Net Kârı hesabı» na devredilerek kapatılır.
692.00-

Dönem Net Kârı ve Zararı

697 - YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin
enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan farkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyetlere ilişkin enflasyon
düzeltmeleri sonucu oluşan artışlar 17 nci gruptaki ilgili defter-i kebir hesaplarının
(bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali
hesapların) borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir.
Hak edişlere ilişkin düzeltme sonucu oluşan artışlar da 35 inci gruptaki ilgili
defter-i kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı
farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesabın borcuna
kaydedilir.
Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre, “178-Yıllara Yaygın
İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı ” veya “358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon
Düzeltme Hesabı “na devredilerek kapatılır.
698 - ENFLASYON DÜZELTME HESABI
Bu hesap parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların
izlendiği hesaptır.
İşleyişi:
Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, ilgili
varlık ve kaynaklara ilişkin ilgili defter-i kebir hesaplarına (bu hesaplarda
enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesaplar) karşılık bu
hesaba kaydedilir. Parasal olmayan varlık kalemlerinin enflasyona göre
düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan artışlar bu hesabın alacağına, parasal olmayan
kaynak kalemlerindeki artışlar ise borcuna yazılır.
Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre, “648- Enflasyon
Düzeltmesi Kârları” veya “658- Enflasyon Düzeltmesi Zararları” hesabına
devredilerek kapatılır.
Bölümlenmesi:
698.00-

Birikmiş Enflasyon Düzeltme Farkları

698.10-

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme Farkları

698.90-

Diğer
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698.99-

Füzyon
(5024 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Vergi Usul Kanuna eklenen geçici 25 inci
madde ve bu maddeye ilişkin olarak yayımlanan 328 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğine göre 31/12/2003 tarihli bilançonun enflasyon
düzeltmesinde, parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesinden ortaya çıkan
düzeltme farkları ve sıfırlanması gereken özkaynak kalemleri “698- Enflasyon
Düzeltme Hesabı”na aktarılır. “698- Enflasyon Düzeltme Hesabı”nın kalanı gelir
yada gider unsuru olarak dikkate alınmayıp “570- Geçmiş Yıllar Kârları” veya
“580- Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılarak kapatılır.
Bilanço kalemleri yanında gelir tablosunda da enflasyon düzeltmesi yapılması
durumunda, parasal olmayan varlık ve kaynakların düzeltme farklarına ilave
olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya çıkan farklarda bu
hesaba kaydedilir. Gelir hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar ilgili
gelir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için
açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Gider
hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar da ilgili gider hesaplarının (bu
hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların)
borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır. Hesabın alacak kalanı “648- Enflasyon
Düzeltmesi Kârları” hesabına, borç kalanı ise “658- Enflasyon Düzeltmesi
Zararları” hesabına devredilerek kapatılır.
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MALİYET MUHASEBESİ VE HESAP ÇERÇEVESİ
7 - MALİYET HESAPLARI
Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için
yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği
hesaplardır.
Bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki
seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuştur. 7/A seçeneğinde giderler defter-i
kebirde fonksiyon esasına göre, 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre
belirlenmiştir. Bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i
kebirde izlenilmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve
ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlanmış, farklı maliyet
hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanınmıştır.
7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI
Tebliğin IV-DÜZENLEMENİN KAPSAMI bölümlerine göre, ek mali tabloları
düzenlemek durumunda olan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu olan 7/A
seçeneğinde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Eş
zamanlı kayıt yönteminin kullanılması önerilen bu uygulamada, giderler
yapıldıkları anda ilgili defter-i kebir hesaplarına "Fonksiyon esasına" göre
kaydedilirken, söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit
esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir. Gider çeşitlerinin izleneceği
yardımcı defter kayıtlarının, giderlerin ait oldukları gider yerlerini de gösterecek
şekilde tutulması durumunda, yöntem amacına uygun biçimde yürütülmüş
olacaktır. Bu kayıt yönteminde; giderler eş zamanlı olarak aynı anda hem
fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden;
muhasebe kayıtlarının azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet
maliyetlerini belli bir düzen içinde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.
Bu uygulamada, maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir.
70-

Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
(Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu
grup çalıştırılır.)

71-

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
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72-

Direkt İşçilik Giderleri

73-

Genel Üretim Giderleri

74-

Hizmet Üretim Maliyeti

75-

Araştırma Geliştirme Giderleri

76-

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

77-

Genel Yönetim Giderleri

78-

Finansman Giderleri
Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı
hesaplarda, Gider Yerleri ise 10-99 sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.
Bu bölümde yer alan Maliyet Hesap Gruplarının her biri defter-i kebir hesabı
düzeyinde gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesapları olarak bölümlenir.

GİDER HESAPLARI:
Bu hesaplar; dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendiği ve
borçlarına kaydedildiği hesaplardır. Gider hesaplarına yapılacak kayıtlara ilişkin
olarak düzenlenecek muhasebe fişlerinde gider yerleri ve gider çeşitleri
hesaplarına ait numaralar birlikte yazılır.
GİDER YANSITMA HESAPLARI:
Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda gider hesaplarında
toplanan giderlerin tümünün önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara
yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
FARK HESAPLARI:
Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması halinde fiili
giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği
hesaplardır. Fark hesapları borç ve alacak kalıntısı verebilir.
70 - MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
Bu grupta yer alan hesaplar genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin
birbirinden ayrı olarak yürütülmesinin istenmesi durumunda, genel muhasebe ile
maliyet muhasebesi arasında bağlantıların kurulmasını sağlamak amacıyla
kullanılır.
700 -Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı:
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel
muhasebe tarafından tutulan hesaptır.
Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetlerle
ilgili giderler genel muhasebe tarafından bu hesaba borç kaydedilir.
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İşleyişi:
Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk ettikçe bu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif
hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi
tarafından genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın alacağına, ilgili
hesapların borcuna kaydedilir.
701- Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı:
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve maliyet
muhasebesi tarafından tutulan ve «700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı
Hesabı»"nın borcuna kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili
hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır.
İşleyişi:
Genel Muhasebede «700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı»nın borcuna
kaydedilen giderler genel muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet
muhasebesinde bu hesabın alacağını, fonksiyonel gider hesaplarının borcuna
kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu
hesabın borcuna, ilgili fonksiyonel gider yansıtma hesaplarının alacağına
kaydedilir.
71 - DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak
katılan ve hangi mamulden ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak
izlenebilen ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını
kapsar.
710 - Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri :
Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamulün bünyesine giren,
mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen
maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir. Üretimde kullanılmayan
ve satılan ilk madde ve malzeme maliyeti bu hesapta izlenmez.
İşleyişi :
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde
ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, «150- İlk madde ve
Malzeme Hesabı»nın alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi uygulayan
işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen
fişte, gider çeşidi ile gider yeri kodunun yazılması esastır.
Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, «711-Direkt İlk madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı» ile
karşılaştırılarak kapatılır.
711 - Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı:
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda «710-Direkt İlk madde ve
Malzeme Giderleri Hesabı»nın borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler
ile, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak. bu hesabın alacağı karşılığında
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«151-Yarı Mamuller Üretim Hesabı»na borç kaydedilir. Dönem sonlarında «710Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
712- Direkt ilk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı:
Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda
Fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere
yüklenmiş, direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya
olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz fiyat farkları bu hesabın
borcuna, olumlu fiyat farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu
hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
713 - Direkt İlk madde ve Malzeme Miktar Farkı :
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk
madde malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme
giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır.
Olumsuz miktar farkları hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir.
Dönem sonunda bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak
kapatılır.
72 - DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
Bu grup bir mal veya hizmetin Üretim maliyetine doğrudan doğruya verilebilen
işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı :
Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir mamul veya hizmetin
üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Bu
giderler hangi mamul veya mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi
bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi
ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur.
721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı :
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda «720-Direkt İşçilik Giderleri
Hesabı» nın borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile önceden
saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış
direkt işçilik giderleri, maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında
«151-Yarı Mamuller Üretim Hesabına» borç kaydedilir.
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde üretim yapılmayan işçilikler
olağan durumlarda bu hesabın alacağı karşılığı «680-Çalışmayan Kısım Giderleri
Hesabı» nın borcuna aktarılır.
722- Direkt İşçilik Ücret Farkları:
Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda,
fiili direkt işçilik giderleri ile önceden saptanmış, ve maliyetlere yüklenmiş direkt
işçilik giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz ücret farklarının izlendiği
hesaptır.
Olumsuz Ücret farkları bu hesabın borcuna, olumlu Ücret farkları ise alacağına
kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında ilgili hesap stok ve satış maliyeti
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hesaplarına aktarılarak kapatılır.
723- Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları:
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili giderler
ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz süre (zaman)
farklarının kaydedildiği hesaptır.
Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna olumlu süre farkları ise alacağına
kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına
aktarılarak kapatılır.
73- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
Bu grup işletmenin Üretime ve bu Üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk
madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma
ve fark hesaplarından oluşur.
730 - Genel Üretim Giderleri :
İşletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve
direkt ilk madde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır.
Bu giderlerin;
- Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteliği taşıması,
- Çeşit ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla Üretim
ve hizmet maliyetlerine yansıtılabilir nitelikte olması, gerekir.
Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "731
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı :
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış genel üretim giderleri,
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, "730- Genel Üretim Giderleri
Hesabı”nın borcuna kaydedilen giderleri, bu hesabın alacağı karşılığı "151- Yarı
Mamuller Üretim Hesabı" ile diğer aktif, gider ve zarar hesaplarına borç
kaydedilir.
732- Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler
arasındaki olumlu ya da olumsuz bütçe farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
733- Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları :
Fiili Üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler
arasındaki olumlu ya da olumsuz verimlilik farklarının izlendiği hesaptır.
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Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
734- Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları :
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler
arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
74- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73
gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar
kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan
hesaplar bu grupta yer alır.
740- Hizmet Üretim Maliyeti:
Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu
hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap «741-Hizmet Üretim
Maliyeti Yansıtma Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
741- Hizmet üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı :
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin
uygulandığı durumlarda «740-Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı» nın borcuna
kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı «622-Satılan Hizmet Maliyet
Hesabı»nın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap «740-Hizmet Üretim
Maliyeti Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları:
Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim
maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz
farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir.Dönem
sonlarında bu hesap «622-Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı»’na aktarılarak
kapatılır.
75- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gider, Yansıtma ve fark
hesaplarından oluşur.
750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri:
Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak,
bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve
işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan
teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirmesine ilişkin araştırmalar yapmak,
satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana
uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
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Aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan
bu döneme isabet eden itfa payları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, «751-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı»
ile karşılaştırılarak kapatılır.
751 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı:
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin
uygulandığı durumlarda «750-Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı»’nın
borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç, hesaplarında
«630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri» veya ilgili aktif hesaplara borç
kaydedilir. Bu hesap, Dönem sonlarında «750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Hesabı»ile kapatılır.
752- Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları :
Araştırma ve geliştirme fiili giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki
olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap «630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı»na
aktarılarak kapatılır.
76- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Bu grup, pazarlama satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark
hesaplarından oluşur.
760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri:
Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve
hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir.
Dönem sonlarında bu hesap, «761 - Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Yansıtma Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı:
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile fiili maliyet yönteminin
uygulandığı durumlarda «760-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı'»’nın
borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı «631-Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri Hesabı»’na devredilir.
Dönem sonlarında bu hesap, «760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı»
ile karşılaştırılarak kapatılır.
762- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı:
Pazarlama giderlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış giderler arasındaki
olumlu yada olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap «631-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı»na
aktarılarak kapatılır.
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77 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Bu grup yönetim fonksiyonu ile gider yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
770- Genel Yönetim Giderleri :
Bir işletmenin yönetim fonksiyonları işletme politikasının tayini, organizasyon ve
kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel
işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerinin giderleri
bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap «771 - Genel Yönetim
Giderleri Yansıtma Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı :
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış genel yönetim giderleri,
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda «770-Genel Yönetim Giderleri
Hesabı»’nın borcuna kaydedilen giderleri, hesabın alacağı karşılığı «632-Genel
Yönetim Giderleri Hesabı » na borç kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında «770Genel Yönetim Giderleri Hesabı» ile karşılaştırılarak kapatılır.
772- Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı:
Fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya
da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında «632-Genel Yönetim
Giderleri Hesabı»’na aktarılarak kapatılır.
78 - FİNANSMAN GİDERLERİ
Bu grupta işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların
maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerle, yansıtma ve fark
hesapları yer alır.
780- Finansman Giderleri Hesabı:
İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla
ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.
781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı :
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden
saptanmış finansman giderleri ile fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı
durumlarda «780-Finansman Giderleri Hesabı»nın borcuna kaydedilen giderler
bu hesabın alacağı karşılığında üretim gider yerlerinde gider kaydedilir. Herhangi
bir nedenle üretim gider yerlerine verilemeyen kısım sonuç hesaplarındaki «66Finansman Giderleri» grubunun ilgili hesabına borç kaydedilir.
782- Finansman Giderleri Fark Hesabı :
Finansman giderlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış tutarları arasındaki
olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilerek
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dönem sonunda üretim gider yerlerinde gider kaydedilir. Herhangi bir nedenle
üretim gider yerlerine verilemeyen kısım «66-Finansman Giderleri» grubunun
ilgili hesabına aktarılarak kapatılır.
09- GİDER ÇEŞİTLERİ
Gider çeşitleri hesapları, mal ve hizmet üretiminde katlanılması gereken
maliyetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini ifade eder.
Bu hesaplar, kuruluşların bünyelerine uygun biçimde detaylandırılır. Gider
çeşitleri hesaplarının sabit, değişken ve yarı değişken olarak gruplandırılması
mümkündür.
Gruplar içindeki gider çeşitlerinin sabit, değişken ve yarı değişken biçimde
ayrılması işletmelerin kendi ihtiyaç ve inisiyatiflerine bırakılmıştır.
Gider çeşitleri hesaplarının kodlanmasında aşağıda belirtilen sınıflama esas
alınmıştır.
GİDER HESAPLARI GRUPLARI:
0-

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

1-

İsçi Ücret ve Giderleri

2-

Memur Ücret ve Giderleri

3-

Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

4-

Çeşitli Giderler

5-

Vergi, Resim ve Harçlar

6-

Amortismanlar ve Tükenme Payları

7-

Finansman Giderleri

0- İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
Mal ve hizmetlerin üretilmesini işletme faaliyetlerinin devamlılığını
sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve malzeme, endirekt
malzeme ve üretimiyle ilgili dışarıya yaptırılan işleri kapsar.
00- İlk Madde Tüketimi
00-

İlk madde tüketimi
Bölümlenmesi :
00000- Satın alma işlemleri için torba gider hesabı
00001- Pirit ve kükürt curufu (Sülfürikasit üretimi için)
00010- Sodyum hidroksit (Perborat üretimi için)
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00020- Hidrojen peroksit (Perborat üretim için)
00030- Sülfürik Asit
00040- Hidrolorik asit
00050- Sodyum karbonat
00060- Sodyum perkarbonat
00070- Sabun tozu
00080- Etimatik ambalaj malzemeleri
00090- Eti Matik Enzimleri
00091- Sud Kostik
00092- Sodyum Silkat Çözeltisi
00093- Kireç
00100- Deterjan Hammaddesi
00110- Sodyum Perborat
00120- STAINZYME PLUS 12T
00130- CELLUCLEANS 4500 T
00140- LIPEX 105T ENZİM
00150- Çinko Borat
00160- Çinko Oksit
01 - Yardımcı Madde Tüketimi
01-

Yardımcı madde tüketimi
Bölümlenmesi :
00010- Flocculant
00020- Sodyum Klorür
00030- Perlit
00040- Soda
00050- Polietilen oksit
00060- Magnezyum sülfat (Perborat üret.için)
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00070- Demir klorür
00080- Maden kömürü
00990- Diğer yardımcı maddeler
02- Ana Malzeme Tüketimi
02-

Ana malzeme tüketimi
Bölümlenmesi:
00001- Patlayıcı madde
00010- Fuel- oil
00020- Benzin
00030- Mazot
00040- Yağlar
00050- Demir ve çelikler(Demir maden direği ve ray demiri dahil)
00060- Linyit kömürü
00070- Ambalaj malzemesi
00080- L.P.G.
00090- L.N.G.
00100- Refrakter Tuğla
00990- Diğer işletme ana maddeleri

03 - Diğer İşletme Malzeme Tüketimi:
03-

Diğer işletme malzeme tüketimi
İlk ve yardımcı madde ile ana malzeme ve yedekler dışında kalıp bu
yönetmeliğin 150 hesabında yer alan, üretim ve hizmetlerin ifasında tüketilen
malzemeleri kapsar.

04- Yedekler
04-

Yedekler
İşletme faaliyetinde kullanılan makine, cihaz, aletler ve tesisatın
onarılmasında kullanılan ve bu yönetmeliğin 150 hesabında sayılan yedek
parçaları kapsar.

05- Sosyal İşler Malzemesi
05-

Sosyal işler malzemesi
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Yedirme, giydirme, barındırma ve sıhhi bakım ile tedavi malzemeleri
giderlerini kapsar.
Bölümlenmesi:
00000- İsçi yedirme malzemesi
00010- İsçi giydirme malzemesi
00020- İşçi barındırma malzemesi
00030- Sıhhi bakım malzemesi
00090- Sair sosyal malzeme
İlk madde ve malzeme giderleri bölümündeki listede yer almayan malzeme
türleri için hesap açılması genel müdürlükten talep edilir. Malzeme tüketimi
ile ilgili giderler, giderin yapıldığı işyerlerine dağıtılır.
06- Diğer Çeşitli Malzemeler
06-

Diğer çeşitli malzemeler
00000- Kırtasiye matbuat ve büro malzemesi
İşletmenin gerek idari gerekse teknik bölümlerinde kullanılan kırtasiye ve
basılı evrak ile «Kayda tabi teçhizat» tarife dışında kalan büro malzemesi
bedelleri bu hesaba kaydedilir.
00010- Kayda tabi işletme teçhizatı
Sabit kıymetler Yönetmeliğinde «Kayda tabi malzeme» olarak nitelenen
işletme techizatı bedelleri bu hesaba kaydedilir.
00020- Kayda tabi idari teçhizatı
Sabit kıymetler Yönetmeliğinde «Kayda tabi malzeme» olarak nitelenen
işletme techizatı bedelleri bu hesaba kaydedilir. Sabit Kıymetler
Yönetmeliğinde «Kayda tabi malzeme» olarak nitelenen idari techizat bedeli
bu hesaba kaydedilir. Ancak bedeli her yıl Vergi Usul Kanununda belirlenen
tutardan az olmamakla birlikte masa, koltuk, sandalye, etejer vb. Büro ve
lojman mefruşat ve demirbaşlarından iktisadi bir bütün teşkil edenlerin
toplamının her yıl Vergi Usul Kanununda belirlenen tutarı aşması halinde
amortismana tabi tutulacağından bu gibi malzemeler yatırım tahsisatından
alınarak Maddi Duran Varlıklar hesabına geçirilir.
00030 Aydınlatma, ısıtma ve su giderleri
İşletme binalarınin ısıtılması için kullanılan yakıt maddeleri, bina, saha ve
yolların aydınlatılması için alınan malzeme ile hariçten yalnız damacana ile
alınan içme suyu bedelleri bu hesaba kaydedilir.
00040 Sivil savunma giderleri
Sivil Savunma hizmetinin gerektirdiği her türlü malzeme ve teçhizatın (kayda
tabi malzeme niteliğinde olanlar dahil) bedeli ile diğer giderler bu hesaba
kaydedilir.
00050- Temizlik malzemesi giderleri
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Büroların temizlik işlerinde kullanılan sabun, deterjan, süpürge, gibi temizlik
malzemesi bu hesaba kaydedilir.
00060- Elektronik bilgi işlem merkezi giderleri
Gider hesaplarında (07 grup) ismen sayılan giderlerin dışında; elektronik
bilgi işlem merkezinin özellik arzeden diğer giderler bu hesaba kaydedilir.
00070-- Memur giyecek malzemesi
657 Sayılı Kanunun 211. maddesi uyarınca ve yönetmelik hükümleri ve
Teşekkülün Sirküleri gereğince yapılan giydirme giderleri bu hesaba
kaydedilir.
00080- İş Sağlığı Güvenliği Malzemeleri
İş Sağlığı Güvenliği hizmetinin gerektirdiği her türlü malzeme ve teçhizatın
(kayda tabi malzeme niteliğinde olanlar dahil) bedeli ile diğer giderler bu
hesaba kaydedilir.
00090- Diğer çeşitli malzemeler
İlk madde ve malzeme giderleri bölümündeki listede yer almayan malzeme
türleri için hesap açılması genel müdürlükten talep edilir. Malzeme tüketimi
ile ilgili giderler, giderin yapıldığı işyerlerine dağıtılır.
1- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
10 - İşçi Ücret ve Giderleri
10-

İşçi ücret ve giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek
amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen, (Esas işçilik, fazla mesai,
üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, S.Güvenlik işveren primi,
gece primi, hafta tatili, ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve
işçilere ait diğer giderler) her türlü tutarları kapsar,
Bölümlenmesi:

00000-

Esas işçilikler
Toplu iş Sözleşmesinde belli edilen esaslar uyarınca işçinin normal mesai
süresi içinde fillen çalıştığı günler için (genel ve hafta tatilinde filen çalışmış
ise o günler dahil) tahakkuk eden ücretleri bu hesaba kaydedilir.

01000-

Fazla mesai
İşçinin normal mesai süresi dışında çalışması halinde Toplu İş Sözleşmesi
hükümlerine göre tahakkuk eden ücretleri bu hesaba kaydedilir.

02000-

Üretim ve verimlilik primleri
İşçilere Toplu İş Sözleşmesi ve prim yönetmeliğinde öngörülen esaslar
çerçevesinde, belli miktar üzerindeki üretimlerini değerlendirmek üzere,
teşvik amacıyla ödenen primler bu hesaba kaydedilir.

03000-

Gece primi
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Toplu İş Sözleşmesinde belli edilen esaslar çerçevesinde işçilere gece mesaisi
olarak kabul edilen çalışmaları için tahakkuk ettirilen primler bu hesaba
kaydedilir.
03100-

Diğer primler (fevkalade primler)
Üretim ve gece primleri dışındaki primlerin kaydedileceği hesaptır.

04000-

Hafta tatili ve genel tatil yevmiyeleri
İşçilerin hafta tatili ve genel tatil günleri dolayısıyla, (çalışmadan) hak
ettikleri gündelikler bu hesaba kaydedilir.

05000-

Ücretli izin yevmiyeleri
Toplu İş Sözleşmesi esasları uyarınca, işçinin izin kullandığı dönemde
tahakkuk eden ücreti bu hesaba kaydedilir.

06000-

İlave tediyeler (işçi ikramiyeleri)
6772 Sayılı Kanun gereğince işçilere yapılan ilave tediyeler (ikramiyeler) bu
hesaba kaydedilir.

06100-

Ek ikramiyeler
Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre ödenen devamlılık ikramiyesi
tatil ikramiyesi, kıdem teşvik ikramiyesi gibi isimlerle ödenen ikramiyeler bu
hesaba kaydedilir.

07000-

Sosyal güvenlik primleri işveren payı
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 nci
maddesi hükmü uyarınca işveren sıfatı ile ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primi bu hesaba kaydedilir.

08000-

İşçi yollukları
İşçilerin, herhangi bir teknik veya idari sebeple yahut kursa tabi tutulmaları
için bir işyerinden diğer bir işyerine veya başka bir yere gönderilmeleri
dolayısıyla ödenecek yollukları kapsar. İşçilere harcırah kanunu hükümleri
gereğince ödenecek gündelik ücretleri ile toplu iş sözleşmesiyle yapılan ek
ödemeler bu hesaba kaydedilir.
Malzeme satın alınması ve mal tesellümü için yapılan seyahat giderleri,
seyahati yapan kişinin hangi serviste çalıştığına bakılmaksızın satın alma ve
ambar servisi yoluyla "15- Stoklar" grubunda yer alan "Yoldaki mallar
tedarik giderleri" hesabına kaydedilir.

09000-

Sanat ve ağırlık zammı
Toplu iş Sözleşmesinde belli edilen esaslar çerçevesinde ödenen ağır işçilik
yapma zamları bu hesaba kaydedilir.

09001-

Ek tazminatlar
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Olağanüstü hal bölgesinde çalışan işçilere ilgili mevzuat gereğince
olağanüstü hal tazminatı almayan işçilere ödenecek tazminat bu hesapta gider
kaydedilir.
10000-

Kıdem ve ihbar tazminatları
İlgili mevzuat gereğince işçilerle ilgili kıdem ve ihbar tazminatları bu hesapta
gider kaydedilir.

11000-

İşsizlik sigortası primi işveren katkısı
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre ödenecek işsizlik sigortası primi
işveren payı bu hesapta gider kaydedilir.

90000-

Yemek bedeli
İşçilere yemeğin parasız ve pişirilerek verilmesi yerine her gün için belli bir
meblağın verilmesi halinde ödenen paralar bu hesaba kaydedilir.

90010-

Sosyal yardım zammı
Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre ödenen sosyal yardım zamları
bu hesapta gider kaydedilir.

90020-

Çocuk aile ve eğitim yardımı
Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre ödenen çocuk, aile ve eğitim
yardımı bu hesapta gider kaydedilir.

90030-

Jübile hediyeleri
Toplu iş Sözleşmesi uyarınca, jübilesi yapılan işçilere verilen hediye bedelleri
bu hesaba kaydedilir.

90040-

Evlenme hediyeleri
Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, evlenen işçilere verilecek hediye bedeleri ve
yardımları bu hesaba kaydedilir.

90050-

Kira ve aydınlanma yardımı
Toplu İş Sözleşmesine göre ödenen kira ve aydınlatma yardımı bu hesapta
gider kaydedilir.

90060-

Giyim yardımı
Toplu iş sözleşmesinde belirtilen esaslara göre ödenen giyim yardımı bu
hesapta gider kaydedilir.

90070 -

Ölüm yardımı ve cenaze giderleri
Toplu iş Sözleşmesi uyarınca, vefat eden bir işçinin cenazesinin nakil ve
gömülmesi için yapılan giderleri ile vefat eden işçinin eşine, eşi yoksa yasal
olarak bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, onlarda yoksa ana ve babasına
ölüm yardımı olarak ödenen meblağ, bu hesaba kaydedilir.
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90080-

Mikro film giderleri:
İşçilerin röntgen muayenesinden geçirilmeleri için yapılacak ve merkezde
toplanacak giderlerin muayene adedine göre yapılacak dağıtımdan, işletme
payına düşen bu hesaba kaydedilir.

90090-

Doğum yardımı
Toplu iş Sözleşmesi uyarınca, ödenen doğum yardımları bu hesaba
kaydedilir.

90100-

İş kazasında geçici iş göremezlik ödenek farkı:
Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, iş kazası geçiren işçilerimize ödenecek ödenek
farkları bu hesaba kaydedilir.

90110-

Hastalık Yardımı:
Toplu İş Sözleşmesi uyarınca hasta işçilere yapılan hastalık yardımını kapsar.
“Bu grupta yer alan; 10.00000 - 10.11000'a nolu hesaplar arası kaydedilen
giderler ilgili işyerlerine, 10.90010 - 10.90110 nolu hesaplara kaydedilen
giderler ise sosyal servise yüklenir’’.

2- MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
20- Memur ücret ve giderleri
20-

Memur ücret ve giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek
amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk
ettirilen her türlü tutarları kapsar.
Bölümlenmesi

00000-

Genel idare personel aylıkları
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin I. Bendinde tanımlanan personele
hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ve ay itibarıyla ödenen
paralar bu hesaba kaydedilir.

00100-

Yönetim kurulu üyesi aylıkları
Teşekkülümüz ve Bağlı Ortaklıklarımız bünyesinde görev yapan Yönetim
Kurulu üyelerine ödenen paralar bu hesaba kaydedilir.

00200-

Sözleşmeli personel aylıkları
Sözleşmeli personel mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin
aylıkları bu hesaba kaydedilir.

00210-

Avukat vekalet ücretleri
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657 Sayılı Kanunun 86. Maddesinde belirtilen durumlarla 173, maddesi
hükümleri gereğince ödenen ücretler bu hesaba kaydedilir.
00250-

Personnel yollukları
Personel Kanunu'na tabi personele Harcırah Kanunu ve Kararnameleri'ne
göre ödenen yurt içi ve yurt dışı yollukları bu hesaba kaydedilir.
Bu hesap;
a) Herhangi bir tesis siparişi veya malzemenin tesellümü amacıyla yapılan ve
258.00- Nakdi yatırım harcamalar hesabına aktarılmak üzere 730- Genel
Üretim giderleri hesabına alınan,
b) Satış akti tamamlanmış malın teslimi amacıyla yapılan ve 760- Pazarlama,
satış ve dağıtım giderleri hesabına alınan,
c) İşletme usulleri ya da genel organizasyon sorunlarını incelemek veya satış
yahut satınalma piyasasında araştırma yapmak amacıyla yapılan ve 750
Araştırma
ve geliştirme giderleri hesabına alınan,
d) Malzeme satın alınması veya mal tesellümü için yapılan ve "15- Stoklar"
grubunda yer alan Yoldaki mallar tedarik gideleri hesabına aktarılmak üzere
730Genel üretim giderleri hesabına alınan,
e) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve 770- Genel Yönetim giderleri
hesabına alınan, yurt içi ve yurt dışı seyahat giderlerini kapsar.

00261-

Sigorta primi kurum karşılığı (%11)
5510 sayılı kanun gereğince 01/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayan
personel için ödenecek emeklilik sigortası primleri bu hesaba kaydedilir.

00262-

Genel sağlık sigortası primi (%7.5)
5510 sayılı kanun gereğince 01/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayan
personel için ödenecek genel sağlık sigortası primleri bu hesaba kaydedilir.

00263-

Sigorta primi kurum karşılığı %20
5510 sayılı kanun gereğince 01/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan
personel için ödenecek emeklilik sigortası primleri bu hesaba kaydedilir.

00264-

Genel sağlık sigortası primi %12
5510 sayılı kanun gereğince 01/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan
personel için ödenecek genel sağlık sigortası primleri bu hesaba kaydedilir.

00265-

Sigorta ek karşılık primi %20
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince
ödenecek ek karşılık primi bu hesaba kaydedilir.

00300-

Memur fazla mesai ücretleri
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657 Sayılı Kanunun 178. Maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde, fazla mesai
Yönetmeliğine ve Teşekkülün sirkülerine göre normal mesai saatleri dışında
çalışan memurlara ödenen ek ücretler bu hesaba kaydedilir.
04010-

İş güçlüğü zammı
657 Sayılı Kanunun 147. Maddesi (G) bendi ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre ödenen iş güçlüğü zamları bu hesaba kaydedilir.

04020-

İş riski zammı
657 Sayılı Kanunun 147. Maddesi (G) bendi ve igili mevzuat hükümlerine
göre ödenen iş riski zammı bu hesaba kaydedilir.

04030-

Eleman temininde güçlük çekilen görev ödeneği
657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat esasları dairesinde temininde güçlük
çekilen elemanlara ödenecek ödenekler bu hesaba kaydedilir.

05010-

Mali sorumluluk tazminatı
İligili mevzuat hükümlerine göre ödenen mali sorumluluk tazminatı bu
hesaba kaydedilir.

05020-

Özel hizmet tazminatı
İlgili mevzuat gereğince ödenen özel hizmet tazminatı bu hesaba kaydedilir.

05030-

Görev Tazminatı
İlgili mevzuat hükümlerine göre ödenen görev tazminatı bu hesapta gider
kaydedilir.

06000-

Memur ikramiyeleri
İlgili mevzuat Devlet Personel Kanunu uyarınca ve Yönetmelik hükümlerine
göre ödenen memur ikramiyeleri bu hesaba kaydedilir.

10000-

Emekli ikramiyeleri
İlgili mevzuat gereğince memurlarla ilgili emekli ikramiyeleri bu hesapta
gider kaydedilir.

90000-

Aile yardım ödeneği
657 Sayılı Kanunun 202. Maddesi ve 6111 Sayılı Kanunun 118. Maddesi
gereğince ödenen aile yardımı bu hesaba kaydedilir.

90010-

Doğum yardımı ödeneği
657 Sayılı Kanunun 207. maddesi gereğince ödenen doğum yardımılar bu
hesaba kaydedilir.

90020-

Ölüm yardımı ödeneği
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657 Sayılı Kanunun 208. maddesi uyarınca ödenen ölüm yardımları bu
hesaba kaydedilir.
90030-

Sendika yardım ödeneği
25/06/2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu
hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, üyelik aidatı
kesilen memur personele, ilgili mevzuat gereğince kesintinin yapıldığı her ay
için ödenen giderler bu hesaba gider kaydedilir.

90040-

Giyecek yardımı
657 Sayılı Kanunun 211. maddesi uyarınca ve yönetmelik hükümleri ve
Teşekkülün Sirküleri gereğince yapılan giydirme giderleri bu hesaba
kaydedilir.

90050-

Yiyecek yardımı
657 Sayılı Kanunun 212. maddesi uyarınca ve yönetmelik hükümleri
gereğince yapılan yiyecek masrafları bu hesaba alınır. (Memur tabldotunda
iştirak tarzındaki giderler bu hesaba kaydedilir.)

90070-

Cenaze giderleri
657 Sayılı Kanunun 210. maddesi uyarınca ve yönetmelik hükümleri'ne göre
ödenen cenaze giderleri bu hesaba kaydedilir.

90080-

Oda aidatları
Barolar ve meslek odalarına kayıtlı personelin mevzuat hükümlerine göre
ödenen yıllık baro ve oda aidatları bu hesaba kaydedilir.
“Bu grupta yer alan 20.9000 nolu hesaba gelen masraflar genel yönetim gider
yerlerine yüklenir. Gruptaki diğer hesaplara gelen masrafların tamamı
personelin çalışmış olduğu iş yerlerine yüklenir’’.

3- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
30- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
30-

Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama ve diğer hizmetleri
gerçekleştirmek amacıyla dışardan sağlanan fayda ve hizmetler (Elektrik, su,
gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ile diğer fayda ve hizmetler) için
yapılan giderleri kapsar.
Bölümlenmesi:
Elektrik, su ve gaz giderleri:
İşletme ihtiyacı için dışarıdan alınan elektrik, su ve gaz bedellerini kapsar. Bu
hesapta toplanan giderler, doğrudan doğruya ilgili servislere yüklenir.
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00010-

Elektrik giderleri

00020-

Sistem Kullanım Bedeli
Elektrik enerjisi nedeniyle ilgili kuruma ödenen iletim ve dağıtım
bedellerinin gider kaydedildiği hesaptır.
Sistem kullanım bedellerinden;
Elektrik üreten işletmelerin ulusal sisteme sattıkları elektrik enerjisi
ile ilgili olarak ödenen tutarlar, Pazarlama Satış ve Dağıtım Gider Yerlerinde
gider kaydedilir.
Elektrik üreten işletmelerin portföye verdiği elektrik enerjisi ile ilgili
olarak tahsil edilen tutarlar bu hesaptan tenzil edilir.
Ünitelerin kendi kullandıkları elektrik enerjisi ile ilgili olarak ödenen
tutarlar ise elektriğin kullanıldığı gider yerlerinde gider kaydedilir.

00030-

Doğal gaz giderleri

00040-

LNG giderleri

00050-

Su giderleri

10010-

Kargo, posta giderleri

10020-

Sabit telefon giderleri

10030-

GSM telefon giderleri

10040-

İnternet giderleri
İşletme faaliyeti ile ilgili haberleşme imkanlarının temini dolayısıyla kargo,
posta, sabit telefon, GSM telefon, İnternet giderleri ilgili kurumlara ödenerek
genel yönetim gider yerlerine yüklenir.

20000-

Bakım ve onarım giderleri
İşletme duran varlıklarının bakım ve onarımı için dışarıya yaptırılan giderler
bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta toplanan giderler, bakım ve onarımın
yapıldığı servislere yüklenir.
Sevk ve satış ile ilgili fayda ve hizmetler:
Satış konusu olan maddelerin transit depolarına veya C.F. yahut C.I.F.
satışlarda teslim yerine kadar yollanması veya alıcıya teslimiyle ilgili olarak
hariçten sağlanan fayda ve hizmetler dolayısıyla katlanılan giderleri kapsar.
Bu giderlerden 760- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı yolu ile
gelenler 6- Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerine, 730- Genel Üretim
giderleri yolu ile gelenler 08- Stoklara taşıma gider yerine verilir.
Diğerlerinin gider yeri ilgili oldukları maliyet hesabına göre tespit edilir.
(Örneğin, 750- Araştırma ve Geliştirme hesabı yolu ile gelen giderler. 5Araştırma ve geliştirme gider yerine verilir.)

30000-

Yurt içi tren navlunları
Demiryolu ile taşınan maddeler için ödenen navlunları,
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30010-

Yurt içi kamyonla taşıma giderleri
Yurt içinde kamyonla taşınan ürünler için ödenen nakliye bedellerini,

30020-

Yurt içi deniz navlunları
Deniz yolu ile taşınan satış maddesi için ödenen navlunları,

30030-

Yurt dışı tren navlunları
CF, CIF veya alıcıya teslim kaydıyla yabancı ülkelere satılan maddelerin,
yurt dışındaki demir yolu navlunları,

30040-

Yurt dışı kamyon navlunları
CF. CIF veya alıcıya teslim kaydıyla yurt dışına kamyon ve tırla gönderilen
maddelerin taşıma giderleri bu hesaba kaydedilir.

30050-

Yurt dışı deniz navlunları
CF, CIF veya alıcıya teslim kaydıyla yabancı ülkelere satılan maddelerin
deniz navlunları, bu hesaba kaydedilir.

40000-

Yükleme ve boşaltma giderleri
Gerek transit depolarına, gerekse alıcıya yollanılan satış maddelerinin peşin
ödenen yükleme boşaltma giderleri veya bu işi yüklenen müteahhide ödenen
paraları, bu hesaba kaydedilir.

50000-

Liman giderleri
Transit depolarına veya alıcılara yollanan satış maddeleri için liman
müdürlüklerine ödenen bütün giderler bu hesaba kaydedilir.

60000-

Analiz tartı ve kontrol giderleri
Satış sözleşmesi uyarınca yaptırılan kontrol analizleri ve tartıları dolayısıyla
laboratuvarlara ve bu işi yapan firmalara ödenen giderler bu hesaba
kaydedilir.

70000-

Satış komisyonları
Satış üzerinden aracı ve tantıcı firmalara ödenen komisyonlar bu hesaba
kaydedilir.

80000-

Sair satış giderleri
Satış dolayısıyla yapılan ve yukarıdaki hesaplar dışında kalan sigorta, vagon
isteme ücretleri ve bu gibi giderler bu hesaba kaydedilir.

90000-

Personel taşıma giderleri
Teşekkülümüz personelinin dışardan sağlanan vasıtalarla taşıttırılmasında
müteahhit firmaya yapılan ödemeler bu hesapta gider kaydedilir. Bu hesapta
toplanan giderler, özelliklerine göre ilgili iş yerlerine yüklenir.
237

90010-

Taşeron işçiliği giderleri
Kurum işçisiyle yapılamayan, satın alma yoluyla dışarıya ihale edilmek
suretiyle yaptırılan ve taşeron firmaya yapılan ödemeler bu hesapta gider
kaydedilir. Bu hesapta toplanan giderler özelliklerine göre ilgili iş yerlerine
yüklenir.

90020-

Hazırlık ve geliştirme giderleri
Satın alma yoluyla dışarıya ihale edilmek suretiyle yaptırılan ve yükleniciye
yapılan ödemeler bu hesapta gider kaydedilir ve bu hesapta toplanan giderler
yıl sonunda “27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar” bölümünün “272-Hazırlık
ve Geliştirme Giderleri” hesabının “272.90- Diğer hazırlık ve geliştirme
giderleri” skontunda aktive edilir.

90030-

Dekapaj giderleri
Satın alma yoluyla dışarıya ihale edilmek suretiyle yaptırılan ve müteahhit
firmaya yapılan ödemeler bu hesapta gider kaydedilir ve bu hesapta toplanan
giderler yıl sonunda “27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar” bölümünün “272Hazırlık ve Geliştirme Giderleri” hesabının “272.00-Dekapaj giderleri”
skontunda aktive edilir.

90990-

Diğer dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Yukarıda belirtilenler dışındaki dışardan sağlanan fayda ve hizmet bedelleri
bu hesaba kaydedilir.

4- ÇEŞİTLİ GİDERLER
40- Çeşitli Giderler
40-

Çeşitli Giderler
Yukarıdaki belirtilen giderler dışında işletme faaliyetlerini sürdürmek için
yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk
giderleri, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli
giderler gibi giderler bu grupta yer alır.
Bölümlenmesi:

00000-

Bina ve arazi kiraları
İşletme ihtiyacı için belli bir müddetle ve Borçlar Kanunun sekizinci bap
birinci fasıl hükümlerine giren adi kira akdi ile kiralanmış bina, arazi ve
sahaların cari döneme ait kiraları bu hesaba kaydedilir.
Sigorta giderleri:

01000-

Dahili fon kapsamında yapılan sigorta giderleri

01010-

Harici Sigorta giderleri
Bütün Sabit kıymetlerle ambarlardaki malzeme ve mamul stoklarının her
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türlü riske karşı yaptırılacak sigortalarına ait primler ile sigorta fonu
karşılıkları bu hesaba kaydedilir. Satın alınan malzeme ile ilgili sigorta
primleri bu hesaba verilmez. Malzeme maliyeti ile ilgilendirilir.
02000-

Havale giderleri
İş icabı işletmeye gelecek, gerekse işletmeden nakden ve hesaben
gönderilecek paraların nakil hizmeti dolayısıyla Bankalar, posta idarlerine
ödenecek acyo ve havale masrafları ile grup nakil masrafları (Memurların ve
emniyet mensuplarınin yollukları ile bu husustaki sirküler hükümleri
dairesinde verilecek tazminat ve gerek personel, gerek para sigorta primleri
dahil) bu hesaba kaydedilir.

03000-

Gazete, kitap dergi ve mesleki yayın giderleri
Yurt içinde ve dışında yayınlanan her türlü kitap, gazete, dergi ve mesleki
yayınların satınalma veya abone bedellerini kapsar. Mesleki teşekküller
tarafından yayınlanan ve yalnız üyelerine dağıtıldığı için bu teşekküllere
dahil personel namına gönderilecek mesleki yayınların abone bedelleri veya
bu yayınların abonesi de dahil üyelik aidatı, gelecek yayınların işletmeye
terki ve peşin abone olma müsaadesi alınmak şartıyla, bu hesaba kaydedilir.

03010-

Kitap, abone, telif, tercüme ve yayın giderleri
Düzenlenen seminer ve kurslara katılanların yararlanması için satın alınacak
her türlü kitap, dergi, abone bedeli ve bu konuda yaptırılacak tercüme
ücretleri ile yayın giderleri bu hesaba kaydedilir.

04000-

Mahkeme ve noter giderleri
Gerek Teşekkülümüz aleyhine veya vazifeyle ilgili hususlardan doğma
ihtilaflar dolayısıyle personel aleyhine açılacak davalar, gerekse
Teşekkülümüzün resmi dairelerle üçüncü şahıslar aleyhine mahkeme hakem
ve danıştay nezdinde açacağı davaların mahkeme harcı ve masrafları,
mukaveleli, ehli ve hakem ücretleri, vekaletname, selahiyetname ve benzeri
hukuki belgelerin noter tasdik harç ve masraflarını ve mahkemelerce teşekkül
aleyhine ve hasım lehine cari yıl ile ilgili olarak karara bağlandığı ücreti
vekalet ve mahkeme giderlerini kapsar. Ünitenin lehine hükme bağlanan ve
tahsil olunan mahkeme giderlerinden, aynı yıl içinde ödenmiş olanlar bu
hesaba alacak kaydedilir.

05000-

Lojman giderleri
Kamu konutları yönetmeliği ve teşekkülümüz konut yönetmeliğine göre;
lojmanlar için yapılan giderler bu hesaba borç lojmanlarda kalanlardan tahsil
olunan kira ve gider karşılıkları ise alacak kaydedilir. Misafirhanlerde
kullanılan yiyecek, içecek ve bunların hazırlanması ile ilgili malzeme
bedelleri bu hesabın borcuna, misafirhanede kalanlardan talhsil olunacak
gider karşılıklari ise alacağına kaydedilir.

06000-

Misafir ağırlama ve temsil giderleri
Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimlerinde veya herhangi
bir yerde, ziyaretçi ile iş ilişkisi olan özel resmi kuruluş mensupları ve çeşitli
nedenlerle yapılan iş toplantılarına katılan kimseler için Teşekkülümüz
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misafiri olarak ağırlanmaları maksadıyla yapılacak, kokteyl, yemek ve çeşitli
ziyafet bedellerini, ikram edilecek her türlü yiyecek, içecek gibi giderler ile
her türlü konaklama, otel, ulaşım ve diğer çeşitli giderler bu hesaba
kaydedilir.
Ayrıca Merkezde; Genel Müdür ve yardımcıları ile Genel Müdürlük
makamının yetkili kıldığı birim amirleri, Taşrada Bağlı Ortaklık A.Ş. Genel
Müdürlüğü, işletme ve lojistik müdürleri ile Genel Müdürlük Makamının
yetkili kıldığı ünite amirleri tarafından Teşekkülülmüz adına Teşekkülümüzü
temsilen temsil giderleri yapılır. Temsil giderleri, vakıf, dernek ve
kuruluşların düzenledikleri balo, konser, sergi, toplantı, özel gece gibi
faaliyetlere ait bilet ve davetiye bedellerine ait giderler, ziyaretçi olarak
gelenlere veya gidildiğinde ziyaret hatırası olarak verilecek hediyelikleri, iş
ilişkilerine ilişkin çeşitli kişi ve kuruluşlar için yapılacak özel harcamaları ve
diğer çeşitli giderler bu hesaba kaydedilir.
Misafir Ağırlama ve Temsil giderlerinin miktarı Yönetim Kuruluna sunulan
yıllık bütçelerde ayrıca belirlenir. Yukarıda belirtilen giderler belge
karşılığında yapılır.
07000-

Tören ve donanma giderleri
Resmi bayramlar, kutlama günleri ve kuruluş yıl dönümleri ile ilgili olarak;
verilecek suare ve balo gibi faaliyetler, gereği halinde mülki ve idari
makamlar tarafından tertiplenen suare ve balo masraflarına nakdi ve ayni
katılma payları yapılacak taklar, süsler, aydınlatma için kullanılacak
malzeme, abidelere konulacak çelenk bedelleri ve bu çerçevede Genel
Müdürlüklere verilecek yetki limitleri içinde yapılacak diğer giderler bu
hesaba kaydedilir.

08000-

İlan giderleri
Ünitenin her türlü işleri dolayısıyla verilen ilanlar, çeşitli gazete ve
mecmualarda yayınlanan ve reklam mahiyeti taşımayan ilanların giderlerini
kapsar, ileride muteahhitlerden tahsil edilmek üzere verilen satınalma ve ihale
ilanları bu hesaba geçirilmez. Ancak satınalma ve ihale işinin tahakkuk
etmemesi, dolayısıyla tahsil imkanı kalmayan ilan masrafları yine bu hesaba
kaydedilir.

08010-

Reklam giderleri
Tanıtım ve diğer maksatlarla basın ve yayın organlarında yayımlanan reklam
mahiyetindeki ilanlar ile yılbaşı veya özel günlerde verilecek hatıralıklar,
hediyelik eşya, el ilanı, broşür gibi giderler bu hesaba kaydedilir.
Eğitim giderleri:

09000-

Yurt dışında personel yetiştirme giderleri
Merkez veya kuruluşlarımızda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek
personele ödenecek kurs yevmiyesi, yol masrafı, pasaport ücreti ve noter
masrafı ile bu elemanlarla ilgili olarak yapılacak diğer masraflar bu hesaba
borç kaydedilir.

09010-

Yurt İçinden Personel Yetiştirme Giderleri (Memurlar için yapılan
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ödemeler)
1- Herhangi bir kuruluşun tertip edeceği seminer veya kursa gönderilecek
Teşekkülümüz Personeline ödenecek kurs yevmiyesi, yol masrafı kurs
ücretleri ve bunlarla ilgili olarak yapılacak diğer masraflar.
2- Eğitim Merkezimizde tertip edilen kurslarda ders verecek ögretmen,
uzman ve Teşekkülümüz Personeline ödenecek ders ücretleri, ile bu amaçla
yapılacak diğer harcamalarda bu hesaba kaydedilir.
09020-

Yurt içi personel yetiştirme giderleri (İşçiler için yapılan ödemeler)
1- Herhangi bir kuruluşun tertip edeceği seminer veya kursa gönderilecek
Teşekkülümüz Personeline ödenecek kurs yevmiyesi, yol masrafı kurs
ücretleri ve bunlarla ilgili olarak yapılacak diğer masraflar.
2- Eğitim Merkezimizde tertip edilen kurslarda ders verecek ögretmen,
uzman ve Teşekkülümüz Personeline ödenecek ders ücretleri, ile bu amaçla
yapılacak diğer harcamalarda bu hesaba kaydedilir.

09030-

Çıraklık mesleki eğitim ve beceri kazandırma eğitim giderleri
3308 Sayılı « Mesleki Eğitim Kanunu»na göre mesleki eğitim yapacak olan
ögrencilere mevzuata uygun olarak yapılacak ücret ödemeleri, yemek ücreti
ve diğer ödemeleri bu hesaba kaydedilir.

09040-

Yurt içi öğrenci burs ve diğer giderleri

09050-

Yurt dışı öğrenci burs ve diğer giderleri
Bu hesaplara :
Teşekkülümüz adına yurt içi ve yurt dışında okutulacak öğrencilere ödenecek
burs, kitap bedeli, giyim eşyası bedeli, tedavi ücreti ve noter masrafı ile
öğrenciler için yapılacak diğer bilumum masraflar kaydedilir.

09060-

Yabancı uyruklu öğrenci staj ücreti ve diğer giderleri
Teşekkülümüzde staj yapacak yabancı uyruklu öğrencilerin staj ücretleri bu
hesaba kaydedilir.

09070-

Eğitim araç ve gereçleri
Teşekkülümüz Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda ihtiyaç duyulacak
araç, ve gereçlerin masraf kaydedildiği hesaptır.

09080-

Eğitim dernekleri üyelik aidatı
Üyesi bulunduğumuz eğitim derneklerine ödenecek aidatlar bu hesaba
kaydedilir.

09090-

Diğer eğitim giderleri
Eğitimlerin düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan çeşitli giderler ile yukarıda
sayılanların dışında kalan diğer her türlü giderler bu hesaba kaydedilir.
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10000-

Sergilere katılma giderleri
760 - Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına alınan, Memleket içinde
veya dışında açılan sergi, fuar ve panayırlara iştirak dolayısıyla yapılacak
sergi binaları, dekorasyon işleri masrafları, saha kiralarını,teşhir edilmek
üzere gönderilen mamullerin iadeleri mevzuu bahis değilse bedellerini ve
sevk giderlerini, hariçten angaje edilen ressam, dekoratör, mimar ve artistik
müşavirlerin ücretlerini, plan ve proje giderlerini bu işlerde çalıştırılan
memurlarin ücretlerini, işçilik, malzeme ve aydınlatma bedellerini, açılış
töreni ve reklam giderlerini, (ziyafet veya ikram edilen içecekler dahil) veya
bu işle ilgili olarak başka müesseselere ve müşterek fonlara ödencek katılma
payları bu hesaba kaydedilir.
Genel Müdürlükçe yapılan ve yıl sonlarında tevziye tabi tutulan sergilere ve
fuarlara katılma giderlerinin dağıtımından gelen gider payı bu hesaba alınmaz
doğrudan doğruya 631 No.lu Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına
geçirilir.

10010-

Yayın giderleri
Yayın Yönetmeliğine göre işletme veya Teşekkülümüzce yayınlanacak
eserler ile rapor, dergi, bülten ve benzeri yayınlar için gereken giderler (telif
hakları dahil) veya gider payları bu hesabın borcuna yazılır. İşletmece
bastırılan eserlerden para ile satış yapılması halinde satış bedelleri ile eserin
Genel Müdürlükçe bastırılması halinde satış dolayısıyla alacak kaydedilecek
miktar, bu hesaba alacak yazılır.

10020-

Yardım ve teberrular
Her defasında ayrıca isme muhassas olarak alınan ödeneğe istinaden umumi
menfaate yararlı cemiyetlere, diğer cemiyet ve hükmi şahıslara yahut gerçek
kişilere yapılan yardımlar bu hesaba kaydedilir.

11000-

Türk Standartları Enstitüsü Aidatı
132 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin B fıkrası gereğince Türk Standartları
Enstitüsüne ödenen nisbi ve maktu aidatı bu hesaba kaydedilir.

11010-

Maden İhracatçılar Birliği aidatı
Maden ihracatçılar Birliğine üye kuruluşların bu birliğe ödedikleri aidatlar bu
hesaba kaydedilir.

11020-

Sendika ve oda aidatları
Sendikalar Kanunu uyarınca İşveren Sendikası'na ödenen aidatlar, 5590
Sayılı kanunun 25 ve 26. Maddeleri uyarınca Ticaret ve Sanayi Odalarına
ödenen aidatlar ile diğer meslek kuruluşları ve birliklere ödenecek aidatlar bu
hesaba gider kaydedilir.

11030-

Küçük ve orta öçekli sanayi geliştirme ve destekleme aidatı
İlgili mevzuat gereğince 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve bağlı
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ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas karların binde 1’i
nisbetinde ödeyecekleri aidatlar bu hesaba gider kaydedilir.
11040-

Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması
5378 Sayılı engeller hakkında kanun gereği engellilerin erişile bilirliğini
sağlanması amacıyla yapılacak giderler bu hesapta gider kaydedilir.

12000-

Gümrük zaruri giderleri
Teşekkülümüzce yapılan ithalat ve ihracat işlemleri sırasında gümrük
işlemlerinin süratle tamamlanması için mesai dışı çalışacak gümrük
memurlarına ödenecek zaruri giderler bu hesaba kaydedilir.

13000-

Spor tesisleri giderleri
Memur ve işçi sayısı beş yüzden fazla olan kamu ve özel sektör kuruluşları
ile, fabrikaların yapmakla mükellef oldukları (Spor Tesisleri Hakkında
Yönetmelik esaslarına göre) spor tesislerinin çalıştırılması için gerekli olan,
antrenör ve spor öğretmeni gibi personel (kadrolu, Sözleşmeli ve işçi
statüsündeki personel hariç) giderleri ile tesis ve spor faaliyetleri için gerekli
olan (sabit kıymet niteliğinde olanlar hariç) her türlü araç ve gereç, giderleri
bu hesaptan karşılanır. Yapılan giderleri mevcut işçi, memur ve sözleşmeli
personel sayısı dikkate alınarak oranlamak suretiyle işçilere isabet eden kısmı
sosyal serviste, memur ve sözleşmeli personele isabet eden kısmı Genel
Yönetim Gider Yerlerinde gider kaydedilir.

14000-

Belediye payı
26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97
nci maddesinin (b) bendi gereğince Belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanunu
Uygulama Yönetmeliğinin 81 inci maddesi gereğince üretilen madenin ocak
başı satış tutarının (ocak başı satış olmaması durumunda Devlet Hakkına esas
ocak başı satış tutarı) % 0,2’si nispetinde ödenen Belediye Payı bedelinin
gider kaydına mahsus hesaptır. Sözkonusu giderler Genel Yönetim Gider
Yerlerinde ödendiği yılda gider kaydedilir. (Ek Madde 6) Bor Tuzları için
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik mükerrer 97 nci
maddesinin (b) bendine göre hesaplanacak belediye payı, belediye sınırları ve
mücavir alanlardan çıkartılan madenlerden elde edilecek işletme brüt karının
%2’sinden az olamaz.

14010-

Bor Enstitüsü payı
Bor ürünleri satışının % 0,2’ si oranındaki giderin kaydına mahsus hesaptır.
Söz konusu gider Genel Yönetim Gider Yerlerinde ödendiği yılda gider
kaydedilir.

14020-

Ruhsat hakkı bedeli
Hukuku Teşekkülümüze ait olan ve işletmelerce işletilen maden sahalarına
ödenen, maden saha kiralar bu hesaba kaydedilir.
Söz konusu gider Esas Üretim Gider Yerlerinde gider kaydedilir.
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90990-

Müteferrik giderler
Defter, kitap, mecmua ve evrakın ciltlenmesine ilişkin giderler, 41300 Tören
ve Donanma Giderleri dışında kalan ve ölüm yıl dönümlerinde kabirlere ve
abidelere konacak çiçek ve çelenk bedellerinin iş ilişkisi olan özel ve resmi
kuruluş ve kişilerin ve mensuplarımızın özel günlerinde ve cenazelere
yaptırılacak çiçek ve çelenk bedellerini, «Hizmete Saygı» konulu toplantılara
katılanlar için yapılacak her türlü giderler ile diğer gider çeşitleri hesabına
ithali mümkün olmayan veya bu hesaplardan açıklanması yapılmayan diğer
çeşitli giderler bu hesaba kaydedilir.
Bu grupta; 40.00000, 40.00100, 40.01010, 40.12000 No'lu hesaplara alınan
masraflar ilgili işlerine yüklenir. 40.02000, 40.03000, 40.04000, 40.06000,
40.07000, 40.08000, 40.08010, 40.09000 dan 40.09090 kadar ile 40.10010,
40.10020, 40.11000, 40.11020, 40.13000, 40.11030, 40.14000, 40.14010
No'lu hesaplara alınan masraflar genel yönetim gider yerlerine yüklenir.
40.10000 No'lu hesaba alınan «Sergilere katılma giderleri» ile 40.11010
Maden ihracatçılar birliği aidatı pazarlama satış ve dağıtım gider yerlerine
yüklenir.

5- VERGİ, RESİM VE HARCLAR
50- Vergi, Resim ve Harçlar
50-

Vergi, resim ve harçlar
Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve
harçlar bu hesaba kaydedilir.
Bölümlenmesi

00000-

Damga vergisi
Damga vergisi kanunu hükümleri uyarınca işletmenin, ödediği damga vergisi
bu hesaba kaydedilir. (İthalde alınan damga resmi ilgili malzemenin
maliyetine girer.)

00100-

Gider vergisi
İşletmenin Gider Vergileri Kanunu gereğince ödediği ve alıcılara
yansıtmadığı gider vergileri bu hesaba kaydedilir.

00200-

Motorlu taşıtlar vergisi
Motorlu taşıtlar Vergisi Kanunu gereğince ödenen vergiler bu hesaba
kaydedilir.

00400-

Emlak vergileri
Emlak Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ödenen bina ve arazi vergileri bu
hesaba kaydedilir.

00500-

Belediye vergi ve resimleri
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek belediye vergi ve resimleri
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kaydedilir.
00600-

Devlet hakkı
İşletmece üretilen madenlerden 3213 Sayılı Maden Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 76’ncı maddesine göre ödenen ocak başı satış tutarının
(Ocak başı satış tutarı; ocak başında satılan cevherin tutarı-üretilen cevherin
ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanması durumunda,benzer işletmelerdeki
ocak başı satış tutarı-tuvönan cevherin ocak dışında satılması durumunda, yol
masrafları çıkarılarak tespit edilecek ocak başı satış tutarı- üretilen cevherin
ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanması durumunda,benzer işletmelerdeki
ocak başı satış tutarının tespit edilememesi halinde, ocak başı üretim
maliyetinin %30 fazlası) %2’si nispetindeki Devlet hakkı bedelinin gider
kaydına mahsus hesaptır.(Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde
işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen
maden miktarı için Devlet hakkının % 50’ si alınmaz)Sözkonusu giderler
Genel Yönetim Gider Yerlerinde ödendiği yılda gider kaydedilir.
(Hesaplanan devlet hakkı tutarının Bor Enstitüsüne ödenecek %15’lik kısmı
da bu hesapta gider kaydedilir.)

00990-

Diğer vergi resim ve harçlar
Yukarıdaki hesapların dışında işletme tarafından ödenmesi gereken vergi
resim ve harçlar bu hesaba kaydedilir.
Ödenen vergilerle direkt olarak ilgili bir servisin bulunması halinde o
servislere, bulunmaması halinde genel yönetim gider yerlerine verilir.

6- AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
60- Amortisman ve Tükenme Payları
60-

Amortisman ve tükenme payları
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar
için ayrılan amortisman gideri ile tükenme payları bu hesaba kaydedilir.
Bölümlenmesi:

00000-

Maddi duran varlıklar amortismanı
Maddi duran varlıkların amortismanını kapsar, maddi duran varlıkların
amortismanları ilgili iş yerlerine verilir.

00100-

Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı
Haklar, Kuruluş ve Örgütlenme giderleri ile diğer maddi olmayan varlıkların
amortismanı bu hesap ve ilgili iş yerinde gider kaydedilir.

00200-

Hazırlık ve geliştirme çalışmaları tükenme payı
Yer altı ve yer üstü işletmelerinde hazırlık ve geliştirme çalışmaları giderleri
üzerinden ilgili bölümde belirtilen esaslara göre hesaplanacak tükenme
payları bu hesaba kaydedilir.
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00300-

Dekapaj giderleri tükenme payı
Açık işletmede yer üstünde yapılan toprak kaldırma giderlerinden ilgili
bölümde belirtilen esaslara göre hesaplanacak tükenme payları bu hesaba
kaydedilir.

00400-

Arama giderleri tükenme payı
İşlenmekte olan yatağın çevre uzantılarını anlamak amacı ile yapılacak arama
giderlerinden ilgili bölümde belirtilen esaslara göre hesaplanacak tükenme
payı bu hesaba kaydedilir.

00500-

Diğer özel tükenmeye tabi varlık tükenme payı
Yukarıda kaydedilen özel tükenmeye tabi varlık tükenme payları haricinde
kalan özel tüketime tabi varlıklar için hesaplanacak tükenme payları bu
hesaba kaydedilir.
Onarım Giderleri Tükenme Payı:

00600-

Senelik onarım giderleri tükenme payı

00610-

Büyük onarım giderleri tükenme payı
Aktive edilmiş onarım giderlerinin ilgili bölümde belirtilen esaslara göre
hesaplanacak tükenme payları bu hesaba kaydedilir.

00990-

Sair gider payları
Yukarıda yazılı olanların dışında kalan gider paylarını kapsar.
60.00000 ve 60.00100,60.00200, 60.00300 No'lu hesaplara kaydedilen
tükenme payları esas üretim gider yerlerine, 60.00400 No'lu hesaba
kaydedilen arama giderleri tükenme paylarının üretimle ilgili bulunan kısmı
esas üretim yerlerine, üretimle ilgili olmayan kısmı «680-Çalışmayan Kısım
Gider ve Zararları» hesabında, 60.00500, 60.00600, 60.00610 No'lu hesaplara
kaydedilen tükenme payları onarımların ait oldukları iş yerlerine verilir.

7- FİNANSMAN GIDERLERI
70- Finansman Giderleri
70-

Finansman giderleri
İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak
üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur
farklarını kapsar.

00000-

Kısa vadeli borçlanmaların faiz giderleri

00100-

Uzun vadeli borçlanmaların faiz giderleri

00200-

Kısa vadeli borçlanmaların komisyon giderleri

00300-

Uzun vadeli borçlanmaların komisyon giderleri
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00400-

Kısa vadeli borçlanmaların kur farkları

00500-

Uzun vadeli borçlanmaların kur farkları

00600-

Kısa vadeli borçlanmaların vade farkları

00700-

Uzun vadeli borçlanmaların vade farkları
7 grupta izlenen bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak
yüklenilen faiz ve benzeri diğer giderler «781 - Finansman Giderleri
Yansıtma Hesabı»nın alacağı karşılığında üretim gider yerlerinde gider
kaydedilir. Herhangi bir nedenle üretim gider yerlerine verilmeyen kısımda
kısa vadeli borçlanmalarla ilgili olanlar 660 - KISA VADELİ
BORÇLANMA GİDERLERİ hesabının borcuna, Uzun vadeli borçlanmalarla
ilgili olanlar ise, 661-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
hesabının borcuna kaydedilir.
Gider çeşitleri hesaplarının işleyişi
Eş zamanlı kayıt yöntemini uygulayan işletmelerde, giderler tahakkuk ettikçe
ilgili fonksiyonel gider hesaplarına kaydedilirken, aynı anda yardımcı
defterdeki söz konusu çeşit hesaplarına da kaydedilir. Gider çeşitlerinin
izlendiği yardımcı defter kayıtlarının gider yerlerini de gösterecek biçimde
tutulması esastır.

8- SERBEST HESAPLAR (Yönetim Muhasebesi esasları)
Muhasebe ilkelerine ve eş zamanlı maliyet tesbit etme yöntemine aykırı
olmamak
şartıyla yönetim muhasebesi amaçları için kullanılabilir. Bu grupta açılacak
hesaplar, dönem sonlarında ilgili hesaplarla karşılaştırılarak kapatılır ve mali
tablolara intikal ettirilmez.
810-

Yarı Mamul Mamül Kullanımı
Yarı mamul, mamul kullanımlarına ilişkin ara hesap olarak kullanılır. 151152 hesaplarla karşılıklı çalışır.

811-

Duran Varlık Hesabı
Duran varlıkların kaydına ilişkin kullanılan ara hesaptır.

820830-

Gider Karşılığı Tahsilat
Diğer çeşitli borçların ödenmesine ilişkin ara hesap olarak kullanılır. 336
hesaplarla karşılıklı çalışır.

840850-

Personele Borçlar
Personele borçların ödenmesine ilişkin ara hesap olarak kullanılır. 102-335
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hesaplarla karşılıklı çalışır.
860870-

Amortismanlar
Amortismanların hesaplanmasına ilişkin ara hesap olarak kullanılır. 257
hesapla karşılıklı çalışır.

880890-

Üretim Hesabı
Yarı mamul, mamul üretimlerine ilişkin ara hesap olarak kullanılır. 151-152
hesaplarla karşılıklı çalışır.

891-

İlk Madde Malzeme Hesabı
Satın alınan malzemelerin kaydına ilişkin kullanılan ara hesaptır. 150-320
hesaplarla karşılıklı çalışır.

899-

Diğer

10.99- GİDER YERLERİ :
Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu örgütün bir
birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.
Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir birimde
toplanıp dağıtılmasını sağlar.
Gider yerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas
alınır.
Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir.
Esas üretim gider yerleri
Yardımcı üretim gider yerleri
Yardımcı hizmet gider yerleri
Yatırım gider yerleri
Üretim yerleri yönetim gider yerleri
Araştırma ve geliştirime gider yerleri
Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri
Genel yönetim gider yerleri
Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas
olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyet alanı ile faaliyetin teknolojik
akımına uygun olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında
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yer alabilir.
GİDERLERİN iKiNCi DAĞITIM KURALLARI
DAĞITIM ANAHTARLARI
Yardımcı üretim ve yardımcı hizmet gider yerleri hesaplarında toplanacak
giderlerin bu üretim maddelerini kullanan veya bu hizmetlerden yararlanan
yerlere dağıtımında kullanılacak anahtarlar
1- İş maliyetleri üzerinde dağıtım:
Her iş emri için ayrı ayrı maliyetler hesaplanarak her gider yerine ait iş
emirleri toplamları üzerinden yüklenmesi şeklidir.
2- Tüketim miktarlarına göre dağıtım :
Bir iş yeri üretim miktarının (ünite maliyeti ile) muhtelif gider yerlerinde
kullanılan miktarların (Kws, m3 Ton/Km, ton, adet veya kg gibi)
kıymetlendirilmesi yolu ile dağıtılması şeklidir.
3- Yevmiye adedine göre dağıtım :
Bir işyeri giderinin, o işyerinde üretilen maddeyi tüketen veya hizmetinden
yararlanan gider yerlerinde o ay çalışan işçilerin yevmiye adetleri oranında
dağıtım şeklidir.
4- Tüketilen malzeme tutarlarına göre dağıtım:
Bir işyeri giderlerinin, diğer gider yerlerinde tüketilen malzeme tutarları
oranında dağıtılması şeklidir.
5- Önceden belli edilen oranlar ile dağıtım :
Bir işyeri giderlerinin, o yerde yapılan iş nevileri için önceden saptanmış olan
katsayı ile yapılan iş adetlerinin çarpımından elde edilecek rakkamdan
hareketle bulunacak emsallere göre dağıtım yapılması şeklidir.
İŞ YERLERiNIN KULLANACAĞI DAĞlTIM ANAHTARLARI:
Yardımcı üretim yerlerinde üretilip doğrudan stoka alınan üretimler dışındaki
çeşitli iş yerlerinin gider dağıtımında kullanacakları anahtarlar aşağıda
açıklanmıştır.
1- Elektrik santral giderlerinın dağıtımı
Elektrik santral giderlerinın dağıtımında 2 No'lu dağıtım anahtarı kullanılır. İş
birimi (Kws)'dir.
2- Su dairesi giderlerinin dağıtımı :
Su dairesi giderleri de 2 No'lu anahtara göre dağıtılır. iş birimi M3’tür.
3- Buhar dairesi giderlerinin dağıtımı
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Buhar dairesi giderlerinın dağıtımında 2 No'lu dağıtım anahtarı kullanılır. iş
birimi ton'dur.
4- Atölyeler giderlerinin dağıtımı :
Bütün atölyelerde kullanılacak gider dağıtımları 1 No'lu anahtara göre yapılır.
5- Umumi nakliye servisleri giderlerinin dağıtımı
Umumi nakliye giderlerinin dağıtımında 2 No'lu anahtar kullanılır.İş birimleri
Ton/ km'dir. Ancak bu birimin kullanılması mümkün olmayan durumlarda,
kilometre veya ton miktarı birim olarak alınabilir.
6- Sosyal servis giderlerinin dağıtımı
Sosyal servis giderlerinin dağıtımında bu giderlerin özelliklerine göre
aşağıdaki anahtarlar, kullanılacaktır.
a) Yedirme barındırma giderleri her iş yerinin işçi adetleri ve hizmetlilerin
toplamı gözönünde bulundurularak, 3 No'lu anahtarla,
b) İşçi taşıma giderleri yalnız işçi adedi gözönünde bulundurularak 3 No'lu
dağıtım anahtarına göre.
7- Laboratuvar giderlerinin dağıtımı
Laboratuvar giderlerinın dağıtımında 5 No'lu anahtar kullanılır.
8- Satınalma ve Ambar servisleri giderlerinin dağıtımı :
Satınalma ve ambar servisleri giderlerinın dağıtımı 4 No'lu anahtara göre
yapılır
9- İnşaat bakım servisi giderlerinin dağıtımı :
İnşaat bakım servisi giderlerinın dağıtımları 1 No'lu anahtara göre yapılır.
10- Hastahane (Dispanser, Revir) giderlerinin dağıtımı :
Hastahane ve revir giderleri, hastahanede tedavi edilen memur ve hizmetliler
ile işçiler için anlaşma gereğince Sosyal Sigortalar Kurumundan tahsil
edilecek tedavi giderlerinın belli barem üzerinden hesaplanacak miktarları,
işçiler için Sosyal Sigortalar Kurumuna memur ve hizmetliler için genel
yönetim gider yerlerine dağıtıldıktan sonra karşılanamayan kalan giderler,
sosyal servise yardımcı hizmet gider yerleri gider payı olarak yüklenir.
11- Ölçü ve kontrol aletleri işyeri giderlerinin dağıtımı:
Ölçü ve kontrol aletleri işyeri giderlerinin dağıtımları 1 No'lu anahtara göre
yapılır.
12- İş makinaları servisi giderlerinın dağıtımı:
İş makinaları servisi giderlerinin dağıtımı 5 No'lu anahtara göre yapılır.
(Hizmet gördüğü gider yerlerinde geçen müddet saat olarak saptanır ve aylık
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giderler çalışılan saat başına emsal birim yüzdesine göre dağıtılır.)
GİDER DAĞITIM METODU:
Yardımcı Üretim ve yardımcı hizmet yerlerinin giderlerinin dağıtımında
"Karşılıklı dağıtım" metodu uygulanır. Yardımcı Üretim ve Yardımcı Hizmet
yerlerinin giderlerinin karşılıklı olarak dağıtılabilmesi için bu gider yerlerinin
direkt giderleri ile yararlandıkları hizmetleri üreten servislerden alacakları
gider paylarından düşecek toplam giderlerin saptanması gerekir. Karşılıklı
dağıtım yönteminin aşamaları aşağıda belirtilmiştir.
1-Gideri dağıtılacak gider yerlerine ait iş oranlarının hazırlanması;
Her ayın beşinci gününe kadar servisler gider dağıtımına esas olacak iş
miktarlarını yüzde olarak muhasebeye verirler.
Bu oranların tespitinde;
-Elektrik santralı, kompresör, su, asetilen, buhar vb. servisler üretimlerinden
iş yerlerine verdikleri miktarı,
-Laboratuvarlarda yapılan çeşitli analiz adetlerinin her tür işlem için önceden
belirtilmiş emsal ile çarpımından elde edilen miktarları,
-Atölyelerde; o ay içinde gerçekleşen direkt yevmiye adetleri, tüketilen
malzeme kıymetleri ve endirekt giderler de katılarak düzenlenen iş emirleri,
gözönünde tutulur.
2-Muhasebe servisince; diğer servislerden alınan veya muhasebede tespit
edilen söz konusu oranlar üzerinden aşağıdaki şekilde bir tablo hazırlanır.
Giderleri dağıtılacak iş yerler
A
B
C
D

Karşılıklı dağıtıma giden is yerleri %
a
b
c
d
-

Atölyeler karşılıklı dağıtıma girmez bu nedenle atölyenin yüzdesi diğer iş
yerlerinin yüzdeleri arasında mütalaa edilir.
3-Karşılıklı dağıtıma giren iş yerleri gider toplamlarının saptanması yüzdeler
tablosunun hazırlanmasından sonra,
a-Karşılıklı dağıtıma giden işyerlerinin gider toplamları ile atölye giderleri
payı toplanarak tablodaki oranlarla çarpılmak suretiyle karşılıklı dağıtıma
giden diğer işyerlerine düşecek gider payları saptanır ve o iş yerlerinin ilk
giderlerine eklenir.
b-Böylece elde edilen gider tutarları tekrar aynı işleme tabi tutularak yeniden
dağıtılır.
c-İş yerlerinin her dağıtımından sonraki gider toplamları devamlı şekilde bir
önceki dağıtım sonuçlarına eşit oluncaya veya bir liranın altına ininceye
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kadar karşılıklı dağıtıma devam olunur.
d-Son neticeler, servislerin kesin gider tutarlarını vereceğinden, ilk dağıtım
oranları üzerinden bütün iş yerlerine ait gider yapıları saptanarak ilgili yerlere
yüklenir. (İlişik tablolarda devamlı dağıtıma ait bir örnek verilmiştir.)
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Tablo: 11- Dağıtıma Esas İş Oranları (Karşılıklı Dağıtıma Giren İş Yerleri)
(TL.)
A

B

C

D

E

F

G

H

Elektrik
Santralları

Su
Dairesi

Umumi
Nakliyat

Sosyal

Laboratuvar

Satınalma
Ambar

Sağlık

İnşaat
Bakım

Diğer İş
Yerleri

-

1,49

0,28

9,39

0,22

0,13

0,22

0,30

87,97

B- Su Dairesi

3,95

-

3,71

2,70

0,18

1,06

-

-

88,40

C- Umumi Nakliyat

3,75

0,30

-

39,89

-

2,82

4,94

6,21

42,09

D- Sosyal

2,02

4,03

2,07

-

0,50

0,75

0,69

1,92

88,02

E- Laboratuvar

4,23

0

-

0,50

-

-

-

-

95,27

F- Satınalma-Ambar

5,63

12,09

10,13

4,26

0,08

-

1,02

3,59

63,47

-

-

-

63,49

-

-

-

-

36,51

1,66

-

-

3,85

-

0,33

0,33

-

93,83

902.196

139.196

1.137.072

2.423.806

210.437

674.065

197.234

827.805

A- Elektrik Santralları

G- Sağlık
H- İnşaat-Bakım
Karşılıklı dağıtıma giren iş yerleri
direkt masrafları

Not : Örnekte giderler (TL.) alınmıştır. Uygulamada gerçek rakamlar alınacaktır.
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Tablo: 12- Yardımcı Servisler Masraf Dağıtım Tablosu
1 inci
Dağıtım

1100%

3 üncü
Dağıtım

2 inci
Dağıtım

4 üncü
Dağıtım

6 ıncı
Dağıtım

5 inci
Dağıtım

7 inci
Dağıtım

8 inci
Dağıtım

9 uncu
Dağıtım

A- ELEKTRİK SANTRALLARI
Direkt masrafları:
B- Su dairesi hissesi

902.196

902.196

902.196

902.196

902.196

902.196

902.196

902.196

902.196

3,95

5.495

13.238

14.771

15.060

15.115

15.126

15.128

15.129

15.129

C- Umumi Nakliyat hissesi

3,75

42.640

47.370

48.436

48.641

48.680

48.688

48.689

48.689

48.689

D- Sosyal servis hissesi

2,02

48.960

63.684

66.348

66.853

66.953

66.972

66.975

66.976

66.976

E- Laboratuvar hissesi
F- Satınalma-Ambar hissesi

4,23
5,63

8.901
36.129

9.531
39.111

9.716
39.742

9.751
89.867

9.757
39.891

9.759
39.895

9.759
39.896

9.759
39.896

9.759
39.896

G- Sağlık servisi hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H- İnşaat Bakım hissesi

1,66

13.741

16.132

16.536

16.616

16.631

16.634

16.634

16.635

16.635

1.058.062

1.091.262

1.097.745

1.148.984

1.099.223

1.099.270

1.099.277

1.099.280

1.099.280

TOPLAM
B- SU DAİRESİ
Direkt masrafları:
A- Elektrik Santralları hissesi

139.130

139.130

139.130

139.130

139.130

139.130

139.130

139.130

139.130

1,49

13.442

15.765

16.250

16.356

16.374

16.378

16.379

16.379

16.379

C- Umumi Nakliyat hissesi

0,30

3.411

3.789

3.874

3.891

3.894

3.895

3.895

3.895

3.895

D- Sosyal servis hissesi

4,03

97.670

127.054

132.376

133.376

133.574

133.612

133.619

133.621

133.621

E- Laboratuvar hissesi
F- Satınalma-Ambar hissesi
G- Sağlık servisi hissesi
H- İnşaat Bakım hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,09

81.494

88.219

89.643

89.924

89.978

89.988

89.990

89.991

89.991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

335.147

373.957

381.273

382.677

382.950

383.003

383.013

383.016

383.016
1.137.072

TOPLAM
C- UMUMİ NAKLİYAT
Direkt masrafları:

1.137.072

1.137.072

1.137.072

1.137.072

1.137.072

1.137.072

1.137.072

1.137.072

A- Elektrik Santralları hissesi

0,28

2.526

2.962

3.055

3.073

3.077

3.077

3.077

3.077

3.077

B- Su dairesi hissesi

3,71

5.161

12.434

13.873

14.145

14.197

14.207

14.209

14.209

14.209

D- Sosyal servis hissesi

2,07

50.172

65.261

67.991

68.508

68.610

68.629

68.633

68.634

68.634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,13

68.282

73.917

75.110

75.346

75.391

75.399

75.401

75.401

75.401

G- Sağlık servisi hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H- İnşaat Bakım hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.263.213

1.291.646

1.297.101

1.298.144

1.298.347

1.298.384

1.298.392

1.298.393

1.298.393

E- Laboratuvar hissesi
F- Satınalma-Ambar hissesi

TOPLAM
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Tablo: 12- Yardımcı Servisler Masraf Dağıtım Tablosu (Devamı)
1 inci
Dağıtım

1100%

3 üncü
Dağıtım

2 inci
Dağıtım

4 üncü
Dağıtım

6 ıncı
Dağıtım

5 inci
Dağıtım

7 inci
Dağıtım

8 inci
Dağıtım

9 uncu
Dağıtım

D- SOSYAL
Direkt masrafları:

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

2.423.806

A- Elektrik santralları hissesi

9,39

84.716

99.352

102.469

103.078

103.194

103.217

103.211

103.222

103.222

B- Su dairesi hissesi

2,70

3.756

9.049

10.096

10.294

10.332

10.339

10.341

10.341

10.341

39,89

453.578

503.896

515.278

517.414

517.830

517.911

517.926

517.929

517.930

C- Umumi Nakliyat hissesi
E- Laboratuvar hissesi

0,50

1.052

1.126

1.148

1.152

1.150

1.153

1.153

1.153

1.153

F- Satınalma-Ambar hissesi

4,26

28.715

31.084

31.586

31.685

31.704

31.709

31.708

31.709

31.709

G- Sağlık servisi hissesi

63,49

125.223

178.864

186.894

188.537

188.852

188.912

188.924

188.926

188.927

H- İnşaat Bakım hissesi

3,85

31.870

37.416

38.311

38.537

38.572

38.579

38.581

38.581

38.581

3.152.716

3.284.593

3.309.588

3.314.503

3.315.440

3.315.626

3.315.650

3.315.667

3.315.669

TOPLAM
E- LABORATUVAR
Direkt masrafları:

210.437

210.437

210.437

210.437

210.437

210.437

210.437

210.437

210.437

A- Elektrik Santralları hissesi

0,22

1.984

2.327

2.400

2.415

2.417

2.418

2.418

2.418

2.418

B- Su dairesi hissesi

0,18
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603

673

686

688

689

689

689

689

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D- Sosyal servis hissesi

0,50

12.119

15.763

16.422

16.547

16.572

16.577

16.578

16.578

16.578

F- Satınalma-Ambar hissesi

0,08

589

583

593

595

595

595

595

595

595

G- Sağlık servisi hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H- İnşaat Bakım hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

225.379

229.713

230.525

230.680

230.709

230.716

230.717

230.717

230.717

C- Umumi Nakliyat hissesi

TOPLAM
F- SATINALMA-AMBAR
Direkt masrafları:

674.065

674.065

674.065

674.065

674.065

674.065

674.065

674.065

674.065

A- Elektrik Santralları hissesi

0,13

1.172

1.375

1.418

1.427

1.428

1.428

1.429

1.429

1.429

B- Su dairesi hissesi

1,06

1.474

3.552

3.963

4.041

4.056

4.059

4.059

4.059

4.059

C- Umumi Nakliyat hissesi

2,82

32.065

35.622

36.424

36.578

36.607

36.613

36.614

36.614

36.614

D- Sosyal servis hissesi

0,75

18.178

23.645

24.634

24.821

24.858

24.865

24.867

24.867

24.867

E- Laboratuvar hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G- Sağlık servisi hissesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H- İnşaat Bakım hissesi

0,33

2.731

3.207

3.287

3.353

3.306

3.306

3.306

3.306

3.306

729.685

741.466

743.791

744.285

744.320

744.336

744.340

744.340

744.340

TOPLAM

255

Tablo: 12- Yardımcı Servisler Masraf Dağıtım Tablosu (Devamı)
1 inci
Dağıtım

1100%

3 üncü
Dağıtım

2 inci
Dağıtım

4 üncü
Dağıtım

6 ıncı
Dağıtım

5 inci
Dağıtım

7 inci
Dağıtım

8 inci
Dağıtım

9 uncu
Dağıtım

G- SAĞLIK
Direkt masrafları:
A- Elektrik santralları hissesi
B- Su dairesi hissesi

0,22

197.234

197.234

197.234

197.234

197.234

197.234

197.234

197.234

197.234

1.984

2.327

2.400

2.415

2.417

2.418

2.418

2.418

2.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C- Umumi Nakliyat hissesi

4,94

56.171

62.402

63.807

64.076

64.128

64.138

64.140

64.140

64.140

D- Sosyal servis hissesi

0,69

16.724

21.753

22.663

22.836

22.870

22.876

22.877

22.878

22.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F- Satınalma-Ambar hissesi

1,02

6.875

7.442

7.562

7.586

7.591

7.592

7.592

7.592

7.592

H- İnşaat Bakım hissesi

0,33

2.731

3.207

3.287

3.303

3.306

3.306

3.306

3.306

3.306

281.719

294.365

296.953

297.450

297.546

297.564

297.567

297.568

297.568

827.805

827.805

827.805

827.805

827.805

827.805

827.805

827.805

827.805

2.706

3.174

3.273

3.293

3.296

3.297

3.297

3.297

3.297

E- Laboratuvar hissesi

TOPLAM
H- İNŞAAT-BAKIM
Direkt masrafları:
A- Elektrik Santralları hissesi
B- Su dairesi hissesi

0,30
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C- Umumi Nakliyat hissesi

621

70.612

78.445

80.211

80.550

80.614

80.627

80.629

80.630

80.630

D- Sosyal servis hissesi

1,92

46.537

60.532

63.064

63.544

63.638

63.656

63.660

63.660

63.660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,59

24.198

26.195

26.618

26.702

26.718

26.721

26.721

26.721

26.721

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

971.858

996.151

1.000.971

1.001.894

1.002.071

1.002.106

1.002.112

1.002.113

1.002.113

E- Laboratuvar hissesi
F- Satınalma-Ambar hissesi
G- Sağlık servisi hissesi
TOPLAM
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Tablo: 13- Yardımcı Servisler Masraf Dağıtım İcmal Tablosu
A
Elektrik
Santralları
A- Elektrik Santral.

B
Su
Dairesi

C
Umumi
Nakliyat

D
Sosyal

E
Laboratuvar

F
Satınalma
Ambar

G
Sağlık

H
İnşaat
Bakım

TOPLAM

Ana işyeri
verilen ve
aktive edil.

GENEL
TOPLAM

-

16.379

3.077

103.222

2.418

1.429

2.418

3.297

132.240

967.040

B- Su Dairesi

15.129

-

14.209

10.341

689

4.059

-

-

44.427

338.589

383.016

C- Umumi Nakliyat

48.689

3.895

-

517.930

-

36.614

64.140

80.630

751.898

546.495

1.298.393

D- Sosyal

66.976

133.621

68.634

-

16.578

24.867

22.878

63.660

397.214

2.918.455

3.315.669

9.759

-

-

1.153

-

-

-

-

10.912

219.805

230.717

39.896

89.991

75.401

31.709

595

-

7.592

26.721

271.905

472.435

744.340

-

-

-

188.927

-

-

-

-

188.927

108.641

297.568

16.635

-

-

38.581

-

3.306

3.306

-

61.828

940.285

1.002.113

TOPLAM

197.084

243.886

161.321

891.863

20.280

70.275

100.334

174.308

1.859.351

Direkt Masraflar :

902.196

139.130

1.137.072

2.423.806

210.437

674.065

197.234

827.805

1.099.280

383.016

1.298.393

3.315.669

230.717

744.340

297.568

1.002.113

E- Laboratuvar
F- Satınalma-Ambar
G- Sağlık
H- İnşaat-Bakım

GENEL TOPLAM :
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1.859.351

1.099.280

1.859.351
6.511.745

6.511.745

6.511.745

8.371.096

GiDERLERiN MAMÜLLERE YÜKLENMESİ:
Gerek ana, gerekse yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin, üretilen veya
imal edilen maddelere yüklenmesi (üçüncü dağtım),
ANA ÜRÜN GRUPLARININ FİYATLANDIRILMASI:
1- Aynı üretim seyrini izleyen ve tek bir üründen oluşmuş bulunan maddelerin
sadece piyasa değerleri farklı olduğu takdirde tamamı ortalama ünite maliyeti ile
fiyatlandırılırlar.
(Böylece çeşitli boyutlara göre ayrılmakta bulunan cevherlerin satış fiyatları ile
orantılı olarak fiyatlandırılması yoluna gidilmeyerek stok hesapları aynı
maliyetlerle izlenir.)
2-Aynı üretim seyrini izleyen ve tek bir üründen oluşan ancak ihtava ettikleri
maden cevheri yönünden zenginliğine göre ayrılan maddelerin üretim giderleri
mamullere tenörlerine göre dağıtılır.
ORTAK ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI:
Aynı üretim dönemlerinde, aynı işlemler neticesi elde edilen ve her biri başlı
başına bir ana ürün olabilecek çeşitli maddeler "ortak ürün" olarak nitelendirilir.
Bunlar için yapılan giderler ürün gruplarına ürünlerin bünyesi, satış fiyatları vb.
hususlar gözönünde tutularak pay edilir.
YAN ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI:
Ana ürünlerin bünyesine girmemiş olan hammadde artıklarının ondan sonraki
birtakım işlemlerin uygulanması ile elde edilen ürünlere "yan ürünler" denilir. Bu
ürünlere yüklenecek gider ürünün niteliği gözönünde tutularak tespit edilir.
BOŞA GEÇEN ZAMAN VE KULLANILMAYAN KAPASİTE:
Herhangi bir ana veya yardımcı iş yerinin üretim faaliyetinde bulunmaması veya
kapasitesinden çok düşük bir düzeyde çalışması hallerinde bu işyeri veya
yerlerine ait giderlere uygulanacak işlemler, boşa geçen zaman ve kapasitesinin
işletme bünyesi ile ilgili derecesine ve niteliklerine göre aşağıda gösterilmiştir.
1- ANA ÜRETiM YERLERiNİN GEÇiCi OLARAK ÇALIŞMASININ DURDURULMASI:
Ana üretim yerlerinden herhangi biri veya birkaçının (açık işletmelerde kış
mevsimindeki normal duruşlar gibi) bünyevi durmaları dışında mesela satış
imkansızlıkları gibi bir nedenle bir aydan az olmayan uzun bir müddet
faaliyetinin durması halinde o iş yerinin bu dönemlere ait sabit nitelikteki
giderleri herhangi bir üretimle ilgilendirilemiyeceğinden, diğer bir deyimle bu
giderleri yüklenecek bir madde bulunmadığından faydasız gider olarak "680Çalışmayan kısım Gider ve Zararları" hesabına aktarılır.
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2-ANA ÜRETİM YERLERİNİN ÇALIŞMASININ BÜNYEVİ OLARAK TAMAMEN VEYA
KISMEN DURDURULMASI:
İşletmenin özellikleri gereğince kış mevsiminde üretim yapılmaması veya çok az
bir üretim yapılması sebebiyle boşa geçen zaman ve kapasite giderleri, esas
itibariyle bünyevi nitelikte ve o yılın genel üretim maliyetinin bir parçasını
meydana getirirler. Ancak, devreden stokların kıymetlerinin gerçeklerin dışında
artırılmaması veya aylık maliyetlerin karşılaştırılmasında doğal olmayan
dalgalanmaların önlenmesi bakımından bu dönemlerin giderleri üretim
maddelerine şu şekilde yüklenir.
a) Yılın hiç üretim yapılmayan ilk kış aylarındaki giderler, gelecek aylara ait
giderler hesabında tutulur ve o yerin ilk normal üretime geçilen aydan itibaren
Kasım ayı sonuna kadar ki aylık üretim maliyetlerine, işletme bütçelerinde o
aylar için öngörülen tonajlarla orantılı olarak yüklenir.
b) Yılın kısmi üretim yapılan ilk kış aylarındaki üretim miktarlar o yerlerin
işletme bütçesinde öngörülen yıllık ortalama maliyetleriyle değerlendirilerek stok
hesaplarına alınır. Bu kıymetlerle o iş yerleri gerçek giderleri arasındaki farklar
yine "gelecek aylara ait giderler" hesabına geçirilerek (a) fıkrasında belirtildiği
gibi gelecek ayların maliyetlerine yüklenir,
c) Aralık ayının bütün giderleri o ayın üretim maliyetine gider.
d) Bunların dışındaki nedenlerle ortaya çıkacak kısa dönem durmaları veya
kapasite düşüklükleri için özel bir işlem uygulanmaz. Ancak, yıllık revizyonlar
dolayısıyla durma günlerine ait giderlerle revizyon giderleri aylık maliyetlerde
%10'dan fazla etkili olduğunda, bu giderler revizyon yapıldığı aydan sonra yıl
sonuna kadar çıkarılacak maliyetlere yüklenmek üzere gelecek aylara ait giderler
hesabına alınır.
3 - YARDIMCI SERViSLERiN BOŞA GİDEN KAPASiTE GİDERLERİ:
Yardımcı üretim yerlerinden iş kapasitelerinin düşmesi yüzünden gerek tamir
gerekse imalat, inşaat ve tesis giderlerine anormal maliyetlerde dağıtımını
önlemek için bu iş yerlerinin giderlerinden boşa geçen kapasiteye ait olanlarının
ayrılması ile değişik bir işlem uygulanması gerekmektedir.
a) Atölyelerde :
Atölyeler için normal tam kapasiteye göre :
Yıllık işçilik tutarı
Yıllık enerji tüketimi giderleri
Yıllık diğer sabit giderler.
Miktarları saptanacak ve son iki kalem toplamı senelik işçilik tutarına bölünerek,
beher işçilik lirası karşılığında bir gider emsali bulunacaktır.
Ay içinde yapılan işler:
Her iş için yapılacak puantajlara göre tespit edilecek fiili işçilik«tamamen o işte
geçen» tutarı,
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Hammadde kıymeti,
Fiili işçiliğe düşen ve yukarıda belirtilen emsalle işçilik tutarının çarpımının
ortaya çıkan gider payı,
Tutarları ile kıymetlendirilerek işin teslimi sırasında ilgili işyeri hesabına
geçirilecektir.
Ay sonunda atölyeler giderlerinin tutarı :
(Direkt giderler ve yardımcı servis gider payları) ile teslim edilmiş veya henüz
bitmemiş işlerin yukarıdaki açıklamalar uyarınca hesaplanan maliyetleri tutarı
arasındaki fark "680- Çalışmayan kısım gider ve zararları" hesabına aktarılır.
Bu fark anormal olarak fazlalık şeklinde ortaya çıkarsa yine son safhanın
maliyetine alacak yazılacaktır.
GİDER YERLERİ HESAPLARI
GİDER YERİ KAVRAMI:
Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluşturduğu teşkilatın
bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.
Gider yerleri vasıtasıyla giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin
dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılması sağlanır.
GİDER YERLERİNİN AYRIMI:
Gider yerleri, giderlerin oluşumunu sağlayan faaliyetlerin niteliklerine göre :
a) Esas satış maddesenin üretim veya yapımı ile ilgili (Esas üretim gider yerleri),
b) Üretim işlemlerinin gerçekleşmesi için gerekli maddeler veya faydaların
üretimi ile ilgili (Yardımcı Üretim gider yerleri),
c) Gerek esas gerekse yardımcı üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerekli
çeşitli hizmetlere ait (Yardımcı hizmet gider yerleri),
d) Yatırım faaliyetleri ile ilgili (Yatırım gider yerleri),
e) Üretim yerleri Yönetimi gider yerleri,
f) Araştırma ve geliştirme faaliyeti ile ilgili (Araştırma ve geliştirme ve dağıtım
gider yerleri),
g) Pazarlama satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili (Pazarlama, satış ve dağıtım
gider yerleri),
h) İşletmenin genel yönetimi ile (Genel Yönetim gider yerleri),
Olmak üzere sekiz ana grupta toplanır.
Gider yerleri aşağıdaki biçimde kodlanır.
260

0- ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ HESAPLARI:
Cevherin istihraçından veya ilkmaddenin işlenmeye başlanılışından mamul stok
yerine- nakledilinceye kadar esas Üretim konusu maddeye uygulanan tüm
işlemlerin gerektirdiği direkt ve endirekt giderlerin toplandığı hesaptır.
Bir esas üretim gider yerini birden fazla sorumluluk merkezi (servis)
oluşturuyorsa, bu servislerin herbiri için ayrı tali hesap açılabilir. Maden
servisinin; Maden tamir atölyesi, matkap atölyesi, kompresör atölyesi, toprak
nakli bölümlerinden oluştuğu kabul edildiğinde ve bu bölümlerin herbirinin
maliyet oluşumunun bilinmesinde yarar bulunduğunda bu bölümler için esas
üretim gider yerleri hesaplarının tali hesapları açılır.
Sadece bir esas üretim gider yerine hizmet veren yardımcı hizmet gider yerleri ile
üretim yapan yardımcı üretim gider yerleri doğrudan doğruya ilgli esas üretim
yerinde mütalaa edilir. Bir servisin yardımcı üretim gider yerleri veya yardımcı
hizmet gider yerleri arasında yer alabilmesi için birden fazla gider yeri ile ilgili
olması gerekir.
Bu hesap aşağıdaki biçimde bölümlenir.
00- Kapalı işletme:
Yeraltı işletmesinde maden ocakları üretimi olarak yapılan :
a) Ayak hazırlama işleri : Maden kitlesinin işletmeye elverişli duruma
getirilmesi, kısım ve tabakalarında işletmeye geçilmesi dolayısıyla ve üretim
faaliyetinin bir parçası olarak yapılan, ancak özel tüketime tabi giderlere
geçilecek pano ve kat hazırlanması niteliğinde olmayan her türlü "Ayak
hazırlama" işleri,
b) Kazı işleri : Madenin bulunduğu yerden sökülüp koparılması işini özel
yöntemlere göre yapılacak lağım açma (delme), lağım atma, kesme, kazma
işleriyle aynaların temizlenmesi ve cevherin çıkarılması işleminden sonra
aynalarda yapılacak kaba ayırma işlemleri,
c) Yükleme işleri : Kazılmış cevherin aynalarda taşıt araçlarına yüklenmesi
işleri,
d) Ocak içi taşıma işleri : Aynalarda taşıt araçlarına yüklenmiş, cevherin ana
yola ve ana yoldan yer üstünde çekme aracı değiştirilmeden boşaltılacağı veya
çekme aracının degiştirileceği noktaya kadar taşınması ve kuyulardan yukarıya
çıkarılması,
e) Tahkimat işleri: Gerek işletme sırasında yapılan ayak hazırlıklarının, gerekse
önceden yapılmış ana pano ve kat hazırlıklarına ait tahkimatın onarım ve bakım
niteliğindeki sağlamlaştırma işleri (ağaç veya madeni direk ile diğer madeni
tahkimat malzemesinin konulması ve değiştirilmesi.)
f) Ramble (Boşlukları doldurma) işleri : Cevherin alınmasından dolayı ortaya
çıkan boşlukları sağlamlaştırma amacıyla ve çeşitli araçlarla doldurulması,
g) Havalandırma işleri : Ocakların havalandırılması ve buna ait tesislerin
(basınçlı hava boruları ve vantüplerin yerlerinin degiştirilmesi ve tadili) işleri,
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h) Su boşaltma işleri : Ocaklarda biriken suların boşaltılması ve buna ait
tesislerin yerlerinin değiştirilmesi ve tadili işleri,
i) Yangın söndürme işleri : Çıkan yangınların söndürülmesi ve etrafa
sıçramasına engel olunması ile ilgili bütün işler.
j) Toprak işleri : Üretim sırasında çıkan şist, toprak ve taşların ocaklarda taşıt
araçlarına yüklenmesi ile arazi üzerinde döküleceği yere kadar, taşınması işleri,
k) Onarım ve, bakım işleri : Bütün hazırlık işlemlerinin (ana hazırlık, pano ve
kat hazırlıkları ile ayak hazırlama işleri) tahkimat ile diğer ocak içi tesisat ve
düzenlerinin ve üretim işinde kullanılan makine, araç ve gereçlerin onarım bakım
işleri,
l) Diğer ocak içi işleri : Dekovil hatları, basınçlı hava boruları gibi ocak içi
seyyar tesisat ve düzenleri yerlerinin degiştirilmesi, ileri geri alınması, başka
ayaklara nakledilmesi ve konulması abatajın yapılmasından sonra zoraki
çökertmeye tabi tutulan kısımlardaki tahkimatın ve domuz daralarının, sökülüp
geri alınması gibi yukarıda sayılanlar dışındaki işlerle ocak içi gözetme faaliyeti,
m) Diğer ocak dışı işleri : Maden ocakları büro ve gözetim işleri ile lambahane
ve diğer ocak dışı faaliyetler ile ilgili direkt ve endirekt tüm giderleri kapsar.
01- Açık işletme:
Açık işletmelerde maden ocakları imalatı olarak yapılan:
a) Hazırlık işleri: Basamaklarda yapılacak tesviye işleri, tali yollar yapılması
gibi yeraltı işlemlerinin ayak hazırlığı karşılığı işler,
b) Ara dekapaj işleri: Üretim sırasında, ihraç edilen cevher kitle veya tabaka
arasındaki toprakların kaldırılması işleri,
c) Kazı İşleri: Madenin bulunduğu yerden sökülüp koparılması için yapılacak
lağım açma (delme), lağım atma, kesme ve kazma işleri ve üretim noktalarında
yapılacak kaba ayıklama işleri,
d) Yükleme işleri: Kazılmış cevherin aynalarda taşıt araçlarına yüklenmesi işleri,
e) Ocak içi taşıma işleri: Taşıt araçlarına yüklenmiş cevherlerin ana taşıma
başlangıç noktasına kadar taşınması işi,
f) Tahkimat işleri: Hazırlık işlemlerine ait tahkimatın onarım ve bakımı
niteliğindeki işler (ağaç veya madeni direk ile diğer madeni tahkimat
malzemesinin değiştirilmesi),
g)Toprak işleri: Üretim sırasında yapılan hazırlık işlerinden ve kaba
ayıklamadan çıkan taşların döküleceği noktaya kadar doldurma, taşıma ve
boşalttırılması işleri,
h) Onarım ve bakım işleri: Bütün hazırlık işlemlerinin (ara dekapaj dahil)
onarım ve bakımı (tahkimat ile ilgili olanlar hariç); Ocak düzen ve tesisleri ile
üretim işinde kullanılan makine, araç ve gereçlerin onarım ve bakımı işleri,
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i) Diğer ocak işleri: Basamaklarda dekovil hatları, basınçlı hava boruları gibi
seyyar düzen ve tesislerin yerlerinin değiştirilmesi, ileri geri alınması, başka yere
götürülmesi, drenaj, ocak ve yukarıda sayılanlar dışındaki her türlü ocak işlerinin,
gerektirdiği direkt ve endirekt bütün giderler bu hesaba geçirilir.
03- Cevher Taşımaları :
Maden ocakları imalatı işlemleri arasında yer alan ocak taşımalarının son
noktasından cevherin hazırlama, temizleme ve zenginleştirme işleminin
yapılacağı iş yerine kadar olan taşımalara ait.
a) Stoktan alma: Ocaktan çıkarılan cevherin bir stok yerine dökülmesi
durumunda, stoktan alma, tartma ve taşıt araçlarına yükletilmesi işlerinin,
b) Çekim (Cer) işleri: Çekme aracının veya tesisatının çalıştırılması, işletilmesi
işlerinin,
c) Boşaltma işleri: Belirli noktaya taşınmış cevherin boşaltılmasına ait işlerin,
d) Onarım bakım işleri: Çekme araçları ve taşıt araçları ile düzen ve tesislerin
onarım ve bakımına ait işlerin,
e) Diğer işler: Yukarıda sayılanların dışında taşıma ile ilgili çeşitli işlerin,
getektirdiği her nevi direkt ve endirekt giderler bu hesaba geçirilir, çekme aracı
değişse bile yakın yerlere (200 metreye kadar yapılan taşıma bu hesaba
alınmayarak doğrudan doğruya ocak taşımaları içinde düşünülecektir.)
Detay hesapları şunlardır:
030 - Özel Tesisatla Taşıma:
Bu hesap konveyör, varagel, boru hattı gibi özel tipteki taşıt araçları ile yapılan
taşımaya ait ve nitelikleri yukarıda belirtilen işleri kapsar.
031 - Hava Hattı ile Taşıma:
Hava hattı tesisatı ile yapılan taşımaya ait aynı nitelikteki işleri kapsar.
032 - Lokomotif ile Taşıma:
Bu hesap dekoville yapılan aynı şekildeki taşıma işlerini kapsar.
033 -Kamyon ile Taşıma:
Kamyonlar ile yapılan aynı nitelikteki taşıma işlerini kapsar.
04 -Hazırlama Temizleme ve Zenginleştirme işlemleri:
Bu hesap, üretilen cevherin satışa elverişli bir duruma getirilmek üzere
temizlenmesi, zenginleştirilmesi ve hazırlanması veya cevherin bir sonraki
safhada işlemeye elverişli şekle konulması için yapılan her türlü işlemleri
kapsamına alır.
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DETAY HESAPLARI ŞUNLARDIR:
040 - Kaba kırma işlemi:
Bu hesap :
a) Taşıma ve kırıcıya verme işleri: Kırılmak üzere kırma tesislerinin yanına
getirilmiş veya stok edilmiş cevherlerin stoktan alma, tartma, kırma, işyerinde
taşıma ve kırıcılara boşaltılmasına ve kırılmış cevherin iş yerine ve stok yerlerine
yakın yerlere taşınmasına ait işler,
b) Kırma işleri: Cevherlerin kırıcı araçlarda kırılması işleri,
c) Eleme işleri: Kırılmış cevherlerin gerektiği takdirde elenerek iri parçalarla
küçük parça ve tozların ayrılması işleri,
d) İncelerin stoklanması: İnce cevherlerin stoklanması gerektirdiği takdirde bu
stoklama ile ilgili özel işler,
e) Onarım ve bakım işleri: Kırıcı makinelerle bunlara ait düzen ve tesisatın ve
binaların onarım ve bakım işleri,
f) Diğer işler: Cevherin kaba kırılması ile ilgili diğer faaliyetinin gerekitirdiği
bütün direkt ve endirekt giderleri kapsar.
041 - İnce Kırma işleri:
Bu hesaba, kaba kırmadan sonra cevherin daha küçük parçalara kırılması için
yukarıda belirtilen işlerin gerektireceği direkt ve endirekt giderleri kaydedilir.
042 - Eleme ve Ayırma İşleri:
Tüvönan cevherin topraktan arınması, çeşitli boylara ayrılması (yıkamadan ayrı
kriblaj tesisatı olduğu taktirde ) için :
a) Taşıma ve eleklere verme işleri: Kriblaj dairesine veya silosuna getirilmiş
cevherin stok noktasından alınarak tartılması, eleklere dökülmesi, elenmiş ve
ayrılmış ürünlerin soklanacağı yere veya bundan sonraki safhaya kısa mesafe
içinde taşınması ve stoklanması işleri,
b) Eleme ve ayırma işleri: Elekler ve ayırıcıların çalıştırılmasına ait işleri,
c) Onarım ve bakım işleri: Eleme ve ayırma makine ve tesisleri ile bina ve
tesislerinin onarım, bakım işleri,
d) Diğer işler: Eleme ve ayırma işlemi ile ilgili faaliyetinin gerektirdiği bütün
direkt ve endirekt giderleri kapsar,
043- Yıkama işlemi:
Bu hesaba yoğunluk esasına dayanan yıkama işlemine tabi tutulacak cevherin
yıkanması için yapılan:
a) Nakil ve Lavuara verme işleri: Lavuara getirilmiş veya stoklanmış cevherin,
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stoktan alınması, tartılması yıkanması sırasında lavuar için çesitli taşıma,
yükleme ve boşaltma ve yüklenmiş cevherin stoklanması için yapılacak taşıma ve
stokaj işleri,
b) Eleme işleri : Yıkama dairesi içinde ve yıkama tesisatının tamamlayıcısı
niteliğindeki elek tesislerinde yapılacak yıkama işlemleri ile ilgili eleme işleri,
c) Elle ayıklama: Cevherin iri parçalarının ve taşlarını elle ayıklanması,
d) Kırma : Yıkama dairesi içinde ve yıkama tesisinin tamamlaycı bir unsuru
niteliğindeki kırıcı unitelerle yapılacak kırma işleri,
e) Yıkama : Yıkama ünitelerinde yapılan yıkama işleri,
f) Ayırma işleri : Yıkama işlerinden önce veya sonra cevherin boylara ayrılması
işleri,
g) Öğütme işleri: Miks öğütücülerde yapılacak öğütme işleri,
h) Dinlendirme: Yıkanmış cevherin havuzlarda dinlendirilmesi işleri,
i) Onarım ve bakım işleri: Yıkatma işlerinde kullanılan makine, aletler ve
tesisat ile lavuar binası ve yıkama işleri ile ilgili sair düzenlerin onarım ve bakım
işleri,
j) Diğer işler: Yıkama işlemi ile ilgili faaliyetin gerektirdiği direkt ve endirekt
giderler geçirilir.
NOT : Yıkama işi dışında ve ayrı bir işyerinde yıkamadan önce ve sonra
yapılacak kırma, eleme ve ayırma işlemlerinin giderleri bu hesaba geçirilmeyerek
040, 041 ve 042 No'lu hesaplardan ilgili olanına yazılır.
044- Flotasyon işlemi:
Bu hesaba, yüzdürme esasına dayanan zenginleştime işlemi ile ilgili;
a) Taşıma ve flotasyona verme işleri : Flotasyon dairesine getirilmiş veya stok
edilmiş cevhelerin boşaltılma, stoktan alma, tartılması, flotasyon dairesi içindeki
çeşitli taşıma, yükleme ve boşaltılması ile flotasyon ürününün stoklaması için
kısa mesafede yapılacak taşıma ve stokaj işleri,
b) Eleme işleri : Cevherin, flotasyon dairesi içinde ve flotasyon tesisinin
tamamlayıcı bir parçasını meydana getiren elek tesislerinde, flotasyon işlemi ile
ilgili olarak yapılan elenmesi işleri,
c) Kırma : Cevheri flotasyon dairesi içinde ve flotasyon tesisinin tamamlayıcı bir
parçası olan kırıcı ünitelerle flotasyon işlemi ile ilgili olarak yapılan kırma işleri,
(Varsak aba ve ince kırma giderleri ayrı ayrı izlenir.)
d) Öğütülme işleri : Cevherin, flotasyon dairesi içinde ve flotasyon tesisinin
tamamlayıcı bir parçası olan ögütücü ünitelerle, flotasyon işlemi ile ilgili olarak
öğütülmesi işleri,
e) Yıkama ve çöktürme işleri : Cevherlerin flotasyon dairesinde ve flotasyon
tesisinin tamamlayıcı bir parçası olan yıkama ünitelerinde flotasyon işlemi ile
ilgili olarak yıkama ve çöktürülmesi işleri,
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f) Folotasyon : Cevherin yüzdürülmesi ile zenginleştirilmesi,
g) Yüzdürülmüş cevherin koyulaştırılma işleri,
h) Süzme : Koyulaştırılmış cevherin süzdürülmesi ile ilgili işler,
ı) Onarım ve bakım: Flotasyon işlerinde kullanılan makine alet ve tesisler ile
i) Flotasyon binası ve flotasyon işleriyle ilgili sair düzenlerin onarım ve bakım
işleri,
j) Diğer işler: Flotasyon işlemi ile ilgili diğer işler, artıkları atma, numune alma
ve analiz işlerinin, gerektirdiği direkt ve endirekt giderler yazılır.
NOT: Ayrı bir işyerinde flotasyondan önce yapılacak kırma, eleme ve yıkama
giderleri bu hesaba alınmıyarak 10.040, 10.041, 10.042 ve 10.043 No'lu
hesaplardan ilgili olanına yazılır.
05- Ara Nakliyatı:
Bu ana hesap muhtelif hazırlama, temizleme ve zenginleştirme işlemleriyle
metalurji veya kimya işlemlerine tabi tutulacak cevherlerin bu daireler arasında,
uzun mesafe taşınmalarının 08 No'lu hesapta belirtilen işlerinin gerektirdiği tüm
direkt ve endirekt giderleri kapsar.
Detay hesapları: 03 No'lu hesaba paralel olarak
050- Özel tesisat ile taşıma
051 -Hava hattı ile taşıma
052 - Lokomotifle taşıma
053 - Kamyonla taşıma
NOT: Hazırlama, temizleme ve zenginleştirme işlerine tabi tutulmuş ve satışa
hazır duruma getirilmiş cevherlerin stok yerine taşıma işlemleri bu hesapla
ilgilendirilmez ve 08 No'lu stoka taşıma hesabına kaydedilir.
07- Kimyasal İşlemler :
Bu hesap hazırlanmış cevherin kimyasal usullerle zenginleştirilmesi veya başka
terkipte yeni bir madde üretilmesi için yapılan her nevi işlemleri kapsar.
Detay Hesapları Şunlardır;
a) Taşıma ve tesise verme işleri: Hazırlanmış cevherlerin boşaltma, stoktan
alma ve tartılması, fabrika içinde çeşitli taşıma, yükleme boşaltma işlemleri ile
ürünün, kısa mesafe içindeki taşıma ve stoklama işleri,
b) Doldurma: Cevherin ve cevherle birlikte işlenecek katık maddelerin
kalsinasyon fırınına veya reaktörlerin doldurulmasına ait işler,
c) Pirit kurutma ve depolama: Flotasyon pirit konsantresinin kurutma
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tamburunda kurutulması ve kuru olarak depolanmasına ait işler,
d) Pirit kavurma: Kurutulmuş flotasvon piritinin akışkan yataklı kavurucularda
kavrularak SO2 gazının elde edilmesine ait işIer,
e) Artık ısı kazanı ve elektrofiltreler: Sıcak kavurma gazlarının, artık ısı
kazanlarında soğutulması, silkon ve elektirofiltrelerde tozdan kurtarılmasına ait
İşler,
f) Yıkama bölümü: Kükürt dioksit gazlarının yıkanması, soğutulması ve
saflaştırılmasına ait işler,
g) Islak elektrofiltreler: Kükürt dioksit gazlarının sülfürikasit sislerinden
kurtarılmasına ait işler,
h) Gaz kurutma, konvertör ve kompresörler: Kükürt dioksit gazlarının
kurutularak, flovler vasıtasıyla kontak cihazında reoksiyona sokularak kükürt
dioksit gazlarının kükürt trioksit gazlarına dönüştürülmesine ait işler,
i) Absorbsiyon: Sülfürikasit anhidridinin absorbsiyon
absorblanarak saf ve teknik asit elde edilmesine ait işler,

kulelelerinde

j) Asit Depolama: Teknik ve saf asitlerin stok ve sevkiyatının yapılarak satışa
arzedilmesine ait işler,
k) Kırma ve öğütme: Cevherin çekiçli kırıcıda kırılarak öğütülmesi işleri,
l) Kalsinazyon: Kalsinazyon fırınında billur suyunun bir kısmının uçurulması,
kalsine edilmiş cevherin depolanması ve pnömatik yolla bir sonraki sahfaya sevk
edilmesi işleri,
m) Reaktörler: Reaktörlerde, ana çözelti içinde, sıcakta çözülme işlemi ile ham
cevherin ihtiva ettiği asıl maddenin çözeltiye geçirilmesine ait işler,
n) Filtrasyon: Çözeltinin ihtiva ettiği yabancı maddelerin ayrılarak berrak
çözeltinin elde edilmesine ait işler,
o) Kristalizatörler ve santrfujler: Filtreden geçirilen çözeltinin
kristalizatörlerde kristallendirilmesi, ana çözeltinin santrfuj edilerek ayrılmasına
ve ana çözeltinin tekrar reaksiyona sokulmak üzere depolanmasına ait işler,
ö) Kurutma ve Torbalama: Rutubetli mamülün kurutulması ve ambalajlanması
işlerinin,
p) Alümina üretimi: Hammaddenin hazırlanması otoklavlar, kırmızı çamur ve
dekompozisyon, hidrat ve buharlaştırma ünitelerinde işlenmesi ve kalsine
edilmesi işlerinin,
gerektirdiği direkt ve endirekt giderleri kapsar.
Bu ana hesap üretiminin safha sonlarında ölçülebilir ve maliyetinin müstakilen
hesaplanabilir olması şartına bağlı olarak müessese ve işletmelerde tali hesaplara
bölünür.
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08- Stoka taşıma:
Bu hesap gerek maden ocakları üretiminden doğrudan doğruya satışa arz edilecek
ürünler, gerekse muhtelif temizleme, zenginleştirme hazırlama, metalurji ve
kimya ameliyelerinden geçerek satışa sunulacak hale gelmiş mamullerin stok
edileceği noktaya kadar taşınması işlerinin gerektirdiği tüm direkt endirekt
giderleri kapsar.
Maden ocakları üretiminden doğrudan doğruya satışa sunulması halinde stok
edileceği noktaya kadar ki uzun mesafe nakliyatı bu hesaba geçirileceğinden bu
durumlarda (cevher taşıma) hesabı hareket görmez.
Hazırlama, temizleme, zenginleştirme, metalurji, kimya veya bu gibi işlemlere
sıra ile tabi tutulan madenlerin daireler içinde veya civarında kısa mesafe içinde
taşınması o masraf yerlerinin nakil işleri içinde düşünüleceğinden bu hesaba
geçirilmez.
Bu ana hesabın tali hesapları şunlardır:
080 - Özel tesisatla taşıma
081 - Havai hat taşıması
082 - Lokomatif taşıması
083 - Kamyonla taşıma
-Yardımcı Üretim Gider Yerleri:
Esas üretim faaliyeti ile diğer işletme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde tüketilen
ve esas itibariyle satış konusu olmayan maddelerin üretildiği gider yerlerinde
ortaya çıkan direkt ve endirekt giderlerin toplandığı hesaptır.
Sadece bir esas üretim gider yeri için üretim yapan ve üretimi stokla
ilgilendirmeksizin doğrudan doğruya ilgili esas üretim gider yerine aktarılan
yardımcı üretim gider yeri esas üretim gider yerleri içinde mütala edilir. (O gider
yeri içinde tali hesap yeri olarak yer alır.)
Bu servisin yardımcı üretim gider yerleri arasında yer alabilmesi için üretiminin
birden fazla gider yeri ile ilgili olması veya yalnız bir esas üretim gider yeri ile
ilgili olmasına karşılık üretiminin stoka alınıp buradan tüketilen gider yerine
çıkışı yapılır nitelikte olması gerekir.
BU HESAP AŞAĞIDAKİ BİÇİMDE BÖLÜMLENİR:
1- YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ:
10- Elektrik Santralleri:
Bu hesap işletmenin faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli enerjiyi temin
amacıyla kurulmuş elektrik santrallerinin direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
Elektrik santralinin enerji ürettiği süreye ait giderleri elektriğin tüketildiği
servislere dağıtılır. Yedek olarak tutulduğu (enerji üretmediği) süreye ait giderler
doğrudan
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“180-Gelecek Aylara ait gideler” hesabına geçirilir.
Muhtelif santralleri bulunan işletmelerde her santral için bir tali hesap açılır.
11- Su Dairesi:
Bu hesap gerek üretim faaliyetinin ihtiyaç hissettirdiği gerek büro ve
ikametgahların su ihtiyacını temin amacıyla kurulmuş tulumba dairesinin direkt
ve endrekt giderlerini kapsar.
Su üretimi ile ilgili göl, baraj ve bu gibi tertibatın bakım onarım giderleri ile
amortisman ve diğer olağan giderleri bu hesaba geçirilir.
12- Buhar Dairesi:
İşletmede tüketilecek buhar üretimi için gerekli işlemlerin tüm direkt ve endirekt
giderlerini kapsar.
1- A Genel Atölyeler:
Bu hesap maden işletmelerinde iş emirlerine istinaden gerek muhtelif imalat,
gerek onarım işlerinin yapılması amacıyla kurulmuş atölyelerin direkt ve endirekt
giderlerini kapsar. Seydişehir Alüminyum Tesislerinde olduğu gibi çeşitli
atölyeleri bulunan işletmelerde her atölye için bir tali hesap açılır.
Bir atölyenin bölümlerini kapsayan elektrik atölyesi, marangozhane v.s. direkt
giderleri atölye servisi tarafından izlenir ve bunlar için Muhasebede tali hesap
açılmaz.
2- YARDIMCI HIZMET GIDER YERLERI :
Esas üretim faaliyeti ile diğer işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
yararlanılan hizmetler için yapılan direkt ve endirekt giderlerin toplandığı
hesaptır. Sadece bir gider yerine hizmet veren yardımcı hizmet gider yerleri ilgili
esas veya yardımcı üretim gider yerlerinde mütala edilir. (O gider yeri içinde tali
hesap yeri olarak yer alır.)
Bir servisin yardımcı hizmet gider yerleri arasında yer alabilmesi için, birden
fazla gider yeri ile ilgili olması gerekir.
Bu hesap aşağıdaki biçimde bölümlenir.
20- Umumi Nakliye Servisi :
Bu hesap çeşitli işyerlerinin ihitiyaç duyduğu malzeme ile personelin naklini
temin eden müşterek servisin direkt ve endirekt giderlerini kapsar. (Muhtelif
taşıtlara göre tutulması gerekli görülecek giderler serviste muhasebe dışı izlenir.)
21- Sosyal Servisler :
Bu hesap işçi ve personelin tedavi, barındırma, yedirme ve giydirme, hizmetlerini
gören servislerin direkt ve endirekt giderlerini kapsar. (Muhtelif hizmetlere ait
giderler servisce saptanıp muhasebe dışı izlenir.)
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22- Laboratuvar :
Bu hesap analiz laboratuvarlarının direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
23- Satınalma ve Ambar Servisleri :
Bu hesap malzeme satınalınması ile ilgili servislerle, ambar servislerinin direkt ve
endirekt giderlerini kapsar. Satınalma ve ambar servislerinin ayrı ayrı
teşkilatlandığı yerlerde 23 - Satınalma Servisi ile 23-A- Ambar Servisi olmak
üzere iki ayrı hesap açılır. Malzemenin ambar servisi tarafından teslim alınmasına
kadar yapılan işlemler satınalma hizmetini, malzemenin teslimi, stoklanması,
korunması ve dağıtım işlemleri de ambar hizmetini oluşturur.
24- Sağlık Servisi (Hastahane, Dispanser, Revir):
Bu hesap, hastane, dispanser veya revirin, direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
25- İnşaat Bakım :
Bu hesap: genel atölyeler servisinin yapacağı imalat ve onarım işleri hariç,
işletme tesislerinin, inşaat bakım ve onarım işIerini yerine getirmek üzere
yapılacak direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
26- Ölçü ve Kontrol Aletleri Servisi :
İşletmedeki ölçü ve kontrol aletlerinin bakım ve onarımı için kurulan servisin tüm
direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
27- İş Makinaları :
Bu hesap, birden fazla gider yerlerine hizmet veren iş makinaları için yapılacak
direkt ve endirekt giderlerini kapsar.
3- YATIRIM GIDER YERLERI :
Yatırım ve işletme bütçelerinde yeralan dekapaj, hazırlık ve arama ile ilgili
faaliyetler için yapılan direkt ve endirekt giderleri kapsar. Bu iş yerlerinin her biri
için tali hesap açılır. Dekapaj, Hazırlık ve arama haricindeki büyük yatırım
giderleri doğrudan 258 No.lu Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabına (gider
çeşitleri skontlarına göre) aktarılacağından ayrıca gider yerleri hesabı açılmaz.
4- ÜRETİM YERLERİ YÖNETİMİ GİDER YERLERİ:
5- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER YERLERİ:
750 No.lu hesabın açıklanmasında kaydedildiği üzere araştırma ve geliştirme ile
ilgili faaliyetler için yapılan direkt ve endirekt giderleri kapsar. İşletme faaliyetini
sürdüren birimlerdeki dekapaj, hazırlık (yeraltı işletmesinde) ve arama giderleri
bu hesaba alınmaz. 3 No.lu yatırım gider yerleri hesabına kaydedilir.
6- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDER YERLERİ:
760 No.lu hesabın açıklanmasında kaydedildiği üzere, pazarlama, satış ve dağıtım
ile ilgili faaliyetler için yapılan direkt ve endirekt giderleri kapsar. Satışı yapılan
mamulün cinsine veya yapılan satış ve dağıtımı hizmetinin niteliğine göre tali
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hesap açılabilir. Genel anlamdaki satış giderlerinin dağıtımında, satılan
mamullerin ton x satış hasılatı göz önünde bulundurulur.
7- GENEL YÖNETIM GIDER YERLERI :
Bu hesap 770 No.lu hesabın açıklanmasında da kaydedildiği üzere, işletmenin
genel yönetimi ile ilgili faaliyetler için yapılan direkt ve endirekt giderleri kapsar.
Tali hesabı yoktur.Herhangi bir nedenle maliyet unsuru yapılamayan giderler
doğrudan doğruya 632 No'lu sonuç hesabına aktarıldiğından bu gider yerlerinde
toplanan giderler diğer gider yerlerine dağıtılmaz.
8- DIĞER GIDER YERLERI :
Yukarıda 0-8 gider yerleri dışında kalan ve arama hazırlık ve geliştirme, dekapaj
giderleri, büyük onarım, senelik onarım, dışarıya yapılan onarım, montaj ve
imalat gibi işlemleri kapsayan gider yerlerinin direkt ve endirekt giderleri bu
hesapta toplanıp, tali hesapları ihtiyaca göre açılır.
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NAZIM HESAPLAR BÖLÜMÜ

9-NAZIM HESAPLAR
90- KIYMETLİ EVRAK HESAPLARI
900- Tahvilat cüzdanı
901- Hisse senetleri cüzdanı
902- Finansman bonoları cüzdanı
903- Hazine bonoları cüzdanı
904- Sair kıymetli evrak cüzdanı
905- Tahvilat verenler
906- Hisse senetleri verenler
907- Finansman bonoları verenler
908- Hazine bonoları verenler
909- Sair kıymetli evrak verenler
91- ADİ EVRAK HESAPLARI
910- Tapu senetleri cüzdanı
911- Mukavele ve taahhüt cüzdanı
912- Taahhütnameler cüzdanı
913- Devir ve ferağ beyan cüzdanı
914- Sair adi evrak cüzdanı
915- Tapu senetleri verenler
916- Mukavele ve taahhütname verenler
917- Taahhütnameleri verenler
918- Devir ve ferağ beyan verenler
919- Sair adi evrak verenler
92- KAYDA TABİ EŞYA HESAPLARI
920- Kayda tabi malzeme mevcudu
921- Emanet kasa anahtarları mevcudu
922- Tahmillerdeki anahtar mevcudu
923- Yedek kasa anahtarları mevcudu
924- Sair kayda tabi eşya mevcudu
925-Kayda tabi malzeme verenler
926-Emanet kasa anahtarları verenler
927-Tahmillerdeki anahtarları verenler
928-Yedek kasa anahtarları verenler
929-Sair kayda tabi eşya verenler
93- TEMİNAT MEKTUPLARI
930-Lehimize verilen teminat mektupları
931- Alınan teminat mektupları
932- Teminat mektubu borçluları
935-Lehimize teminat mektubu verenler
936-Alınan teminat mektubu alacaklıları
937-Teminat mektubu alacaklıları
94- TAAHHÜTLERİMİZ
272

940- Taahhütlerimizden borçlular
945-Taahhütlerimizden alacaklar
95- KEFALETLER
- Kefaletten Borçlular:
950- Gerçek Kişiler
951- Sigorta kefalet senedi
952- Muhabirlerin emirleri
953- Ecnebi muhabir emirleri
954- Muhtelif kefaletten borçlular
- Kefaletten Alacaklılar:
955- Gerçek Kişiler
956- Sigorta kefalet senedi
957- Muhabirlerin emirleri
958- Ecnebi muhabir emirleri
959- Muhtelif kefaletten alacaklılar
96- SİPARİŞ AVANSLARI:
960-Kredili malzeme sparişinden borçlular
961-Kredili malzeme akreditif borçlular
962-Malzeme sipariş borçluları
963-Malzeme avans borçluları
964-Malzeme akreditif borçluları
965-Kredili malzeme siparişinden alacaklılar
966-Kredili malzeme akredidifinden alacaklılar
967-Malzeme siparişinden alacaklılar
968-Ödenen malzeme bedeli karşılığı alacaklılar
969-Kat’i tesellümde ödenecek malzeme bedeli karşılığı
97- SATIŞ HESAPLARI
970-Alıcılarımızın kat’i borçlu hesabı
971-Alıcılarımızın muvakkat borçlu hesabı
972-Satış hasılatı
973-İhracat teşvikleri hasılatı
974-İhracat teşvikleri borçlu (merkez bankası)
975-Satıcı işletmeler hesabı
976-Alıcılarımız muvvakkat alacaklı hesabı
977-Satış hasılatı karşılığı
978-İhracat teşvikleri hasılatı karşılığı
979-İhracat teşvikleri alacaklı bağlı ortaklıklar
98- CİROLARIMIZ
980-Cirolarımızdan dolayı borçlular
985-Cirolarımızdan dolayı alacaklılar
99- SAİR HESAPLAR
990-Muhtelif işlemlerden borçlular
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991-Sair hesaplar
992-Üretim ve stok işlemlerinden borçlular
995-Muhtelif işlemlerden alacaklılar
996-Sair hesaplar
997-Üretim ve stok işlemlerinden alacaklılar
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