KDV, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA BAZI
YENİLİKLER,
KURUMLARDA NAKİT SERMAYE ARTTIRIMINDA VERGİ
İNDİRİMİ,
UYUMLU MÜKELLEFE % 5 İNDİRİM,
"SAT, KİRALA, GERİ AL" YÖNTEMİ,

VE ASIL KONUMUZ;
TTK’MI, TEKDÜZEN Mİ?
ARADA ÇELİŞKİ VAR MI?

MUHASEBENİN UNUTULAN TEMEL KAVRAMLARI,
MALİ TABLOLAR İLKELERİ, NAZIM HESAP SİSTEMİ,
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
ve ÇOKÇA YAPILAN BAZI HATALI UYGULAMALAR

MUĞLA SMMMO
04 MART 2019
SMMM Nusret KURDOĞLU

BAŞLANGIÇ

MUHASEBENİN İŞLEV VE GÖREVİNİ TTK
ÇOK NET BİÇİMDE DİLE GETİRMİŞ.
II - Dürüst resim ilkesi
MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları,
Türkiye
Muhasebe
Standartlarına
göre
şirketin
malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve
faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir,
ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde;
şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına
sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.
(ELBETTE Kİ BU HÜKÜMDEKİ “A.Ş.” TANIMINI, TÜM TİCARET
İŞLETMELERİ OLARAK DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR.)
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ

İLERİ AŞAMALARDA GÖRECEĞİZ;
TTK’DAKİ BU TANIMLAMA İLE MUHASEBE
SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİ ARASINDA
TAM BİR UYUM MEVCUT..
AMA ÖNCE BİR KAÇ GÜNCEL DEĞİŞİM VE
UYGULAMAYA GÖZ ATMAKTA YARAR VAR.
ÖNCE KDV YASASINDAKİ YENİ DURUMLARA
BAKALIM..

SMMM Nusret KURDOĞLU

3

BAŞLANGIÇ / KDV

* OCAK 2019 DÖNEMİNDEN İTİBAREN KDV
BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİM VAR. “102- BU
DNM.AİT İND.KDV” SATIRI KALDIRILDI,
YERİNE AŞAĞIDAKİ ÜÇ SATIR GELDİ.
108- YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR İÇİN
ÖD.KDV
109- SOR.SIF.BEYAN EDİLEN KDV
110- İTHALDE ÖDENEN KDV..
BU DURUMDA 2019 YILINDA 191 HESABIN
ALT HESAPLARININ YENİDEN
DÜZENLENMESİ GEREKECEK.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV
• ÇOK BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLACAK
BİR DEĞİŞİKLİK 29. MADDEDE YAPILDI VE
ASLINA BAKARSAK EKSİK BİR DÜZENLEMEYLE,
GÜYA KDV İNDİRİM HAKKININ OLAYIN
MEYDANA GELDİĞİ TAKVİM YILINI TAKİP EDEN
TAKVİM YILININ SONUNA KADAR
KULLANILABİLMESİ OLANAĞI GETİRİLDİ.
(YÜRÜRLÜK 01.01.2019)
AMA İKİ ÇOK ÖNEMLİ HUSUS GÖZDEN KAÇTI.
- DÖNEMSELLİK KAVRAMI
- KDV YASASI 30/d MADDESİ..
DOLAYISIYLA BU DÜZENLEMENİN GİDER
KALEMLERİ İÇİN UYGULANMASI OLANAĞI YOK.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV
•

HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİ UYGULAMAYA GİRDİ. 38.
MADDE YENİDEN DÜZENLENDİ VE İŞLETME ESASINA GÖRE
DEFTER TUTAN TİCARET ERBABI İLE SERBEST MESLEK
ERBABINA, EĞER ÇALIŞMA ALANI C.B. TARAFINDAN
BELİRLENMİŞ ALANDA İSE VE KENDİLERİ DE İSTERLERSE,
KDV DAHİL HASILAT ÜZERİNDEN YİNE C.B. TARAFINDAN
BELİRLENEN ORAN ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV
TUTARINI, İND. KDV İLE İLİŞKİLENDİRMEKSİZİN BEYAN
EDEREK ÖDEME OLANAĞI GETİRİLDİ.
BU YOLU SEÇENLER İKİ YIL GEÇMEDEN BU USULDEN
ÇIKAMAYACAKLAR.
USUL VE ESASLAR MB TARAFINDAN BELİRLENECEK.

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV

• “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile
ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda
istisna” başlıklı 13. Maddeye
“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç
olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların
teslimi " bendi eklenmiştir. (BAŞLIKLA
KONU ARASINDA NE BAĞ VAR
DEMEYELİM)
Bu düzenleme ile, 22.02.2019 tarihinden itibaren
yukarıda belirtilen istisna dışında tüm kitap ve
süreli yayımlar KDV den istisnadır.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV

• 01.06.2018 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN BİR
UYGULAMA; “İkinci el motorlu kara taşıtı veya
taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce,
katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan
(mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan
alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik
yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı
veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli
düşüldükten sonra kalan tutardır.”
BU UYGULAMA ÇOK GENİŞ BİR KESİMDE “SALT
TAŞITLAR İÇİN” OLARAK ALGILANMIŞSA DA
TAŞINMAZLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV
•

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLSUN OLMASIN İMALAT
SANAYİİNDE VEYA AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE
KULLANILAN VE 31.12.2019 TARİHİNE KADAR ALINAN YENİ
MAKİNE VE TEÇHİZAT, (BKK İLE GTİP NO.LARI
BELİRLENEN) 7103 S.K. KAPSAMINDA 01.05.2018 DEN
İTİBAREN.

•

ADİ ORTAKLIKLARIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞME
İŞLEMLERİ
KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE OLUŞAN KIRPINTI TESLİMİ
GÜMRÜKLÜ SAHALARDA İTHALAT, İHRACAK VE TRANSİT
İŞLEMLERİNE KONU MALLAR İÇİN VERİLEN ARDİYE,
DEPOLAMA VE TERMİNAL HİZMETLERİ

•
•

7104 S.K. KAPSAMINDA 01.06.2018 DEN İTİBAREN, İSTİSNA
KAPSAMINA ALINMIŞTIR

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KDV

•

VE KDV MATRAHI..
• BAZI ODAKLARDA KDV MATRAH KÜMÜLASYONU İLE
600 HESABI EŞİTLEME GAYRETİ VAR. BU GAYRET BİN
EMEKLE OLUŞTURDUĞUMUZ GELİR TABLOSUNU
TANINMAZ HALE GETİRİYOR.
• TÜM HASILATIMIZ 600 HESABA GİRECEK TUTARLARDAN OLUŞSA BİLE 600 HESAP TOPLAMI İLE KDV
KÜMÜLASYONU EŞİT OLMAYABİLİR. ZİRA İSTİSNA
SATIŞLAR DA 600 HESABA GİRECEK.
• TAMAMI VEYA BİR KISMI KDV MATRAHINA
GİREBİLECEK HESAPLARA GÖZ ATARSAK DURUM
DAHA NET GÖRÜLEBİLİR.
• GELİR TABLOSU HESAPLARI; 600, 602, 642, 643, 649, 679.
• BİLANÇO HESAPLARI; 350-357, 380, 480..
TAM 16 ADET HESAP TAMAMEN YA DA KISMEN KDV
MATRAHINA GİREBİLİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
• BİRAZ DA KURUMLAR VERGİSİ’NE BAKALIM..
• “NAKİT SERMAYE ARTTIRIMINDA İNDİRİM”..
KURUMLARDA YAPILAN NAKİT SERMAYE
ARTTIRIMLARINDA O YIL İÇİN TCMB
TARAFINDAN AÇIKLANAN TİCARİ KREDİ
AĞIRLIKLI YILLIK ORTALAMA FAİZ ORANI İLE
HESAP DÖNEMİ SONUNA KADAR HESAPLANAN
TUTARIN, B.K. TARAFINDAN BELİRLENEN ORANA
İSABET EDEN KISMI İLGİLİ DÖNEM KURUM
KAZANCINDAN İNDİRİLEBİLİR.
HESAPLAMA, NAKDEN ÖDENEN SERMAYENİN,
TESCİLDEN ÖNCE ÖDENEN KISMI İÇİN TESCİL
TARİHİ, TESCİLDEN SONRA ÖDENEN KISMI İÇİN
DE ÖDEME TARİHİ ESAS ALINARAK YAPILIR.
UYGULAMANIN BİTİŞ TARİHİ YOKTUR. ERTESİ
YILLAR İÇİN DE 12 AYLIK HESAPLAMA YAPILIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
ŞİRKETLERDE “KAR PAYI AVANSI” UYGULAMASI
YENİ TTK 509. MADDE İLE GÜNDEME
GİRMİŞTİR.

I - Kâr payı
MADDE 509- (1) Sermaye için faiz ödenemez.
(2) Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest
yedek akçelerden dağıtılabilir.
(3) Kâr payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tabi
olmayan
şirketlerde,
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir.
KAR PAYI AVANSI DAĞITIM YÖNTEMİ SAN. VE TİC.
BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE BELİRLENMİŞTİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
•

•
•

•

BU İŞLEMİN YAPILABİLMESİ İÇİN ŞİRKET GENEL
KURULUNDA AVANS DAĞITIMI İÇİN (BELLİ BİR METİN
KULLANILARAK) KARAR ALINMASI VE AVANS
DAĞITILACAK HESAP DÖNEMİNDE ÜÇ, ALTI VEYA DOKUZ
AYLIK ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARA GÖRE KAR
EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR.
İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE DAĞITILAN KAR PAYI
AVANSLARI İLGİLİ YILIN NET DÖNEM KARINDAN
DAĞITILACAK PAYLARDAN MAHSUP EDİLİR.
DAĞITILACAK KAR PAYI AVANSI, VARSA GEÇMİŞ YILLAR
ZARARININ TAMAMININ, VERGİ VE DİĞER KARŞILIKLARIN,
YEDEK AKÇELERİN OLUŞAN ARA DÖNEM KARINDAN
İNDİRİLMESİ İLE HESAPLANIR. AVANS TUTARI, BU
HESAPLANAN TUTARIN YARISINI GEÇEMEZ.
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DE, AVANS KAR
DAĞITIMI YAPILMASI HALİNDE DAĞITILAN KAR PAYI
AVANSI ÜZERİNDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAĞI VE BU
KESİNTİNİN İLGİLİ AYA AİT MUHTASAR BEYANNAME İLE
BEYAN EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
• KOOPERATİFLERDE MUAFİYET (K.V.K. MD. 4/k) :
Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, Ana sözleşmelerinde;
Ø Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
Ø Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
Ø Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve
Ø Sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı koop. kendilerine ait arsalarını kat
karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak
dışı işlem sayılmaz.)
ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile
Bu kayıt ve şartlara ek olarak;
Ø Kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim
kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen
gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya,
Ø Kanunun 13 üncü mad. göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere
veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer
vermeyen ve,
Ø Yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş
olan yapı kooperatifleri kurumlar vergisinden muaftır.

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
• KOOPERATİFLERDE MUAFİYET (K.V.K. MD. 4/k) :
7061 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle eklenen ve 01.01.2018
tarihinden itibaren yürürlüğe giren parantez içi hüküm uyarınca;
Ø Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile
kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile
yaptıkları işlemler "ortak dışı" işlem olduğu,
Ø Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü
tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri
amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı
kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir
hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem
sayılmayacağı
Ø (Örneğin, bir üretim kooperatifinin amacını gerçekleştirmek üzere
kullanmış olduğu iş makinesini, ekonomik ömrünü tamamladıktan
sonra satması ortak dışı işlem olarak değerlendirilmeyecek ve bu satış
işlemi dolayısıyla kooperatif muafiyeti etkilenmeyecektir.)

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
Ø Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif
tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluştuğunun
kabul edileceği
Ø Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam
mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine
katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların
daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisinin
olmadığı
Ø Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların
vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca belirleneceği
Kuralları getirilmiştir.
Muafiyet koşulunu kaybeden herhangi bir kooperatifin
vergilendirme dönemi, bu durumun ortaya çıktığı yılın
başından itibaren başlar.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLAN KOOPERATİFLERDE ORTAK DIŞI
İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Ø Kooperatiflerin, 01.01.2018 tarihinden itibaren
gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri
etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar
kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde
kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
Ø Muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı
işlemlerinden elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine
bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi
tutulacaktır.
Ø Ortak dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı
oluştuğu kabul edilen iktisadi işletme adına gerekli kurumlar
vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ
Ø Ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 01.01.2018 tarihinden
önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin,
muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 01.01.2018
tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları
sonlandırılacaktır.
Ø Bu kooperatiflerin 01.01.2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri
ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı
bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis
ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları
vergilendirilecektir.
Ø Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine
ilişkin hesap ve kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin
iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı defterlerde
izleyeceklerdir.
Ø Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete
tabi başka bir kurumun sermayesine katılımları, iktisadi işletmeleri ile
bu kurumlardan kazanç elde etmeleri ve söz konusu kazançları daha
sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerini etkilemeyecektir.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ

ŞARTA BAĞLI MUAFİYETLERİN KAYBI VE KAZANILMASI
Ø Muafiyet şartlarını ihlal eden bir kurum, bu şartları
ihlal ettiği tarihten itibaren kurumlar vergisine tabi
tutulması,
Ø Muafiyet şartlarını tekrar kazanması halinde, izleyen
hesap döneminden itibaren muafiyetten yararlanması
gerekir.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ

• SAT-KİRALA-GERİ AL YÖNTEMİ
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 5/1
MADDESİNE 6728 S. TORBA K. İLE AŞAĞIDAKİ “J” BENDİ
EKLENMİŞTİR. (Yürürlük 09.08.2016)

j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı
Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar
tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına
satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz
konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi
sonunda devrinden doğan kazançlar.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ

• İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı
tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur
ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece
kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak
amortismanların (bu varlıkların kiralayan
kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço
aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç)
itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen
veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir
ve bölünmeler hariç)
SMMMhâlinde
Nusret KURDOĞLU
de bu hüküm
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BAŞLANGIÇ / KURUMLAR VERGİSİ

• Söz konusu varlıkların,
• i) Kiracı tarafından veya
• ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil
olmak üzere (6361 sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç),
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan
kurumlara devrinden önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif
değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde
dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı
gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.
• Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi
nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde,
istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte
tahsil olunur.
• Uygulamaya ilişkin devir işlemleri ve teslimler, KDV, Damga
Vergisi ve harçlardan istisna tutulur.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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• Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi
İndirimi Uygulaması
• Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer
121. maddesi başlığıyla birlikte yeniden
oluşturulmuş ve;
• 1.1.2018 tarihinden itibaren verilmesi
gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi
beyannamelerinde uygulanmak üzere
"Vergiye uyumlu mükelleflere vergi
indirimi" uygulaması getirilmiştir.

SMMM Nusret KURDOĞLU
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• Uygulamanın Kapsamı
Düzenleme Gelir Vergisi yasasında yapılmışsa
da;
• Kurumlar vergisi mükellefleri indirim
uygulamasının kapsamına giriyor. Ancak,
finans ve bankacılık sektöründe faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları
indirim imkanından yararlanamıyorlar.
• İndirim uygulaması gelir vergisi
mükelleflerinden ise sadece ticari, zirai veya
serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için
geçerli.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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• Vergi İndiriminden Faydalanmanın Koşulları (4
koşul)
• • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu
yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi
beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş
(Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin
olarak sonradan düzeltme amacıyla veya
pişmanlıkla beyanname verilmiş olması
durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmıyor) ve bu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de
kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması, “Ancak her
bir beyanname itibarıyla 10 (7162 s.k. İle 250)
liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın
ihlali sayılmıyor”
SMMM Nusret KURDOĞLU
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•

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu
yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi
türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunmaması. Ancak yapılan tarhiyatın, indirimin
hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin
verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı
kararlarıyla veya uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre
tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart
ihlal edilmiş sayılmıyor. İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yılla
ilgili olarak sonradan da vergi incelemesi yapılabilir. Bu
inceleme sonucunda söz konusu yıllardan biri için ikmalen,
resen veya idarece tarhiyat yapılıp bu tarhiyat kesinleşirse,
indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin geri
ödenmesi gerekiyor. Ancak bu durumda vergi ziyaı cezası
kesilmiyor.”
SMMM Nusret KURDOĞLU
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• • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği
tarih itibariyle vergi aslı ( vergi cezaları dahil) 1.000 Türk
Lirasının Üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.
Söz konusu bin liralık borcun hesabında Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken
vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi
asılları ile vergi cezalarının (vergi ziyaı cezası,
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) toplamı
dikkate alınırken, borcun hangi döneme ait olduğunun
önemi bulunmuyor.
• • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin
işlenmemiş olması şarttır. İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim
yılında 359. maddede sayılan bu ve buna benzer fiilleri
işlediği tespit edilenler de vergi indirimi imkânından
yararlanamıyorlar.

•

SMMM Nusret KURDOĞLU
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yapılan
faaliyetler sonucu elde edilen YAZILIM ve
AR-GE kazançları, 31.12.2023 tarihine
kadar GELİR ve KURUMLAR
VERGİSİ’nden istisna edilmiştir.
(4691 s.y.)

SMMM Nusret KURDOĞLU
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Kreş ve gündüz bakımevi ödemelerine istisna;
(7103 s.k.GVK 23-16)
Brüt asgari ücretin % 50 si olarak belirlenen bu tutarın fazlası
vergilendirilir.
Ödeme çalışanlara nakden yapılmaz. Doğrudan hizmet
karşılayana yapılır. Kadın hizmet erbabına sağlanan
menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu
hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince
işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması,
ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti
sağlayan mükelleflere yapılması gerekmektedir. Hizmet
erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan
menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
Detaylı açıklama 303 no.lu GVKGT de yapılmıştır.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ

• ÇEŞİTLİ VERGİ YASALARINDAKİ
DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELERLE İLGİLİ
BU GİRİŞTEN SONRA, ÇALIŞMAMIZIN
TEMEL KONUSUNA,
“MUHASEBENİN TEMEL
KAVRAMLARI” NA GEÇİŞ
YAPABİLİRİZ..
SMMM Nusret KURDOĞLU
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BAŞLANGIÇ
KONUYA BAŞLARKEN, TTK’DAN ÇOK ÖNEMLİ BİR
ALINTIYI TEKRAR ANIMSAYALIM;
II - Dürüst resim ilkesi
MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları,
Türkiye
Muhasebe
Standartlarına
göre
şirketin
malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve
faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir,
ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde;
şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına
sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.
(ELBETTE Kİ BU HÜKÜMDEKİ “A.Ş.” TANIMINI, TÜM TİCARET
İŞLETMELERİ OLARAK DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR.)
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÖTE YANDAN “TEK DÜZEN MUHASEBE
SİSTEMİ”Nİ YAŞAMA GEÇİREN
“MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİ”NDE (MSUGT)
“MUHASEBENİN TEMEL
KAVRAMLARI” AŞAĞIDAKİ BİÇİMDE
BELİRLENMİŞTİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

1) SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI
2) KİŞİLİK KAVRAMI
3) İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ
KAVRAMI
4) DÖNEMSELLİK KAVRAMI
5) PARAYLA ÖLÇÜLME KAVRAMI
6) MALİYET ESASI KAVRAMI
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

7) TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME
KAVRAMI
8) TUTARLILIK KAVRAMI
9) TAM AÇIKLAMA KAVRAMI
10) İHTİYATLILIK KAVRAMI
11) ÖNEMLİLİK KAVRAMI
12) ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMI
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

BU 12 ADET KAVRAM ARASINDA, “KİŞİLİK
KAVRAMI” HARİÇ ÖNEM SIRASI YOKTUR.
TÜMÜ DE AYNI ÖNEMİ HAİZDİR.
BELKİ DE ARALARINDAKİ TEK FARK, 1
NO.LU KAVRAM OLAN “SOSYAL
SORUMLULUK KAVRAMI” NDA
GÖRÜLEBİLİR.
BU KAVRAM TEK BAŞINA İHLAL EDİLMEZ..
DİĞER KAVRAMLARDAN HER HANGİ
BİRİNİN İHLALİ DURUMUNDA BU
KAVRAM DA BİRLİKTE İHLAL EDİLMİŞ
OLUR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

“KİŞİLİK KAVRAMI” İSE ÖNEMLİ BİR
NOKTADA DİĞERLERİNDEN AYRILIR.
DÜZENLENEN TÜM MUHASEBE
MADDELERİNDE BU KAVRAM DAİMA
ÖN PLANDADIR. İŞLETME KİŞİLİĞİNE
AİT OLMAYAN HİÇ BİR İŞLEM
MUHASEBE KAYITLARINDA YER
ALMAZ, ALAMAZ.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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TTK Md. 515. DE TANIMLANAN
“DÜRÜST RESİM İLKESİ” İLE MSUG
TEBLİĞİ İLE TANIMLANAN VE 12
ADET OLARAK BELİRLENEN
“MUHASEBENİN TEMEL
KAVRAMLARI” ARASINDAKİ UYUM
DİKKAT ÇEKİCİ.. HER İKİ MEVZUAT
ARASINDA BU KONUDA TAM BİR
PARALELLİK MEVCUT..
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

ŞİMDİ BU KAVRAMLARDAN HER
HANGİ BİRİNİN FARKINA BİLE
VARILMADAN NASIL İHLAL
EDİLEBİLDİĞİNİ ÇOK AMA ÇOK
BASİT BİR KAÇ ÖRNEKLE GÖRELİM;

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

• DÖNEM SONU BİLANÇO
AŞAMASINDA 320 – SATICILAR
HESABININ ALT HESAPLARINDA
BORÇ BAKİYESİ VERENLER İÇİN
NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?
• SÖZ İZLEYİCİDE..

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

• YANIT ÇOĞUNLUKLA 159 GİBİ
GÖRÜNÜYOR.
• AMA UNUTMAYALIM; 159 HESABA
ALINAN AVANS, STOKLAR İÇİNDİR.
• EĞER HESABI BORÇ BAKİYESİ
VEREN SATICI SONUÇTA STOKLAR
İÇİN BİR TESLİM YAPMAYACAKSA O
BAKİYE 159 HESABA ALINAMAZ.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

• ÖRNEĞİN DURAN VARLIK TESLİM
EDECEKSE, TUTARIN AKTARILACAĞI
HESAP 259 OLACAKTIR.
• BİR HİZMET TESLİMİ OLACAKSA,
(AVUKATLIK, MALİ MÜŞAVİRLİK
GİBİ..) O ZAMAN DA TUTARIN
AKTARILACAĞI HESAP 195
OLACAKTIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

• BİR BAŞKA ÖRNEK..

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÖNCE ÇOK BASİT BİR SORU..

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

ŞİMDİ GÖRECEĞİMİZ RESİMDEKİ
NEDİR?

SMMM Nusret KURDOĞLU
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•

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BUNUN DÖRT AY VADELİ BİR ALACAK
SENEDİ OLDUĞUNU VARSAYALIM..
O ZAMAN 2. SORU..
BU ALACAK SENEDİ HANGİ HESAPTA
YER ALMALIDIR?
SÖZ DİNLEYİCİDE..

SMMM Nusret KURDOĞLU
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BU KONUDA İLK BAKIŞTA HERKESİN
AKLINDA TEK BİR OLASILIK VAR
GİBİ GÖRÜNÜYOR.. 121 HESAP..
BAKALIM, ÖYLE Mİ? ..

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

ASLINDA SEÇENEK ÇOK..
İŞTE SEÇENEKLERDEN BİR KISMI :
121-ALACAK SENETLERİ
127-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

DOĞRU KARARI VERMEK İÇİN
MUHASEBENİN TEMEL
KAVRAMLARINDAN KONUYLA
YAKINDAN İLGİLİ İKİ KAVRAMA GÖZ
ATMAKTA VE BU ARADA GELİR
TABLOSUNUN YAPISIYLA DA
BAĞLANTI KURMAKTA YARAR
VARDIR..
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

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.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Tam Açıklama Kavramı:
Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu
tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların
doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde
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.
BU KAVRAMLARLA İLGİLİ DAHA DETAYLI
ÖRNEKLER İLERİDEKİ BÖLÜMLERDE YER
ALACAKTIR..
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

KONUYU BU KAVRAMLAR IŞIĞINDA
ÇÖZÜME GÖTÜRÜRSEK; ŞEKLİ
GEREĞİ İLK BAKIŞTA SADE BİR
ALACAK SENEDİ GİBİ GÖRÜNEN BU
BELGENİN TAM AÇIKLANABİLMESİ
İÇİN KAYNAĞINA (ÖZÜNE) BAKMAK
GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKAR. “BU
SENET NASIL BİR İŞLEM SONUCU
DÜZENLENMİŞTİR?”
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

OLASILIKLARA BAKALIM;
A) 60 GRUBUNA GELİR KAYDEDİLEN BİR
İŞLEM SONUCU
B) 64 VEYA 67 GRUPLARINDAN BİRİNE
GELİR KAYDEDİLEN BİR İŞLEM SONUCU
(İLK İKİ OLASILIKTA TİCARİ ALACAK
DOĞAR)
C) BİR GELİR OLUŞTURMAYAN (ÖRNEĞİN
BORÇ VERME) İŞLEM SONUCU.. (BU
OLASILIKTA DOĞAN ALACAK TİCARİ
DEĞİLDİR.)
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

EĞER OLUŞAN ALACAK, 60 GRUBUNA
GELİR KAYDEDİLEN BİR İŞLEMDEN
DOĞDUYSA, ANA FAALİYET DALI
ÇERÇEVESİNDE BİR TİCARİ ALACAK
OLUŞMUŞ DEMEKTİR, BU DURUMDA
SENEDİN KAYDEDİLECEĞİ HESAP
ELBETTE “121” HESAP OLACAKTIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

AMA EĞER OLUŞAN ALACAK, 64 YA DA
67 GRUPLARINDAN BİRİNE GELİR
KAYDEDİLEN BİR İŞLEMDEN
DOĞDUYSA, İŞLEM TİCARİ
OLMASINA RAĞMEN ANA FAALİYET
DALI ÇERÇEVESİNDE DEĞİL
DEMEKTİR, BU DURUMDA SENEDİN
KAYDEDİLECEĞİ HESAP ELBETTE
“127” HESAP OLACAKTIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

EĞER OLUŞAN ALACAK, GELİR
KAYDEDİLEN BİR İŞLEMDEN
DOĞMADIYSA, ZATEN TİCARİ
DEĞİLDİR. BU DURUMDA SENEDİN
KAYDEDİLECEĞİ HESAP ELBETTE
“13” GRUBUNDAKİ UYGUN BİR
HESAP OLACAKTIR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

BU GÖRÜNÜMDEN ÇIKAN SONUÇ
AÇIKTIR. BELGENİN İLK BAKIŞTA
KARŞIMIZA ÇIKAN GÖRÜNÜŞÜNE
DEĞİL, OLUŞUM KAYNAĞINA GÖRE
KARAR VERMEK VE DOĞRUYU TAM
AÇIKLAYACAK ŞEKİLDE İŞLEM
YAPMAK GEREKMEKTEDİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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İŞTE BU GİRİŞTEN SONRA DEVAM
EDECEK OLAN ÇALIŞMA, ELDEN
GELDİĞİNCE BU TÜR
KULLANIMLARA DİKKAT ÇEKMEK
VE YİNE MÜMKÜN OLDUĞUNCA
MUHASEBECİ – DENETÇİYİ DOĞRU
YÖNTEME YÖNLENDİRMEYİ
HEDEFLEMEKTEDİR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MOLA

SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

2018 yılını da tamamladık. Yeni bir dönem
sonundayız.
Dönem sonu deyince herkesin aklına ilk gelen kavram,
faaliyet döneminin (yılın) sonu olduğudur.
Ancak, geçici vergi dönemlerinin de (yapılan değerleme
ve yapılan geçici kayıtları saklayıp saklamama kararı
dışında) faaliyet dönemi sonu ile aynı kurallara tabi
olduğunu göz ardı etmemek gerek..
Öte yandan dönem sonu işlemleri deyince, bu kavramın
içerisinde çeşitli raporlamalar, finansal tablo
yorumları, genel kurulların yapılması, kar dağılımı
gibi işlemlerin de yer aldığını anımsamalıyız.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Bu çalışma da, bir yandan muhasebe ve denetim
alanında yeni TTK’nın etkileri irdelenirken diğer
yandan MSUGT ile 1994 yılında yaşama geçirilen
“MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI ve
TEMEL MALİ TABLO İLKELERİ” yeniden ele
alındı. Bunun yanı sıra tüm hesapların tek tek ele
alınıp işlenmesi yerine, dönem sonunda yapılması
gerekli çeşitli işlemlerin muhasebe kayıtlarına
örnekler sunma ve dolayısıyla yapılması gerekli
işlemleri anımsatma ve özellikle dönem içerisinde
yapılmakta olan ve sonucu etkileyen çeşitli hatalı
işlemler üzerine sohbet amacı güdüldü.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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Unutmamak gerekir, tüm yıl boyunca her
olayda en azından üç temel anahtar, tüm
işlemlere yön vermek durumunda..
“Dönemsellik Kavramı”, “Kişilik Kavramı”
ve “Tahakkuk İlkesi”...

SMMM Nusret KURDOĞLU
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NOT:
DİĞER KAVRAMLAR İÇİN ÇALIŞMANIN
İLERLEYEN BÖLÜMLERİNDE BOLCA
ÖRNEK MEVCUT..
TAHAKKUK İLKESİ İÇİN İSE, DEĞİNİLMESİ
GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERDEN
BİRİ “KİRA TAHAKKUKLARI”..
ÖDENMEMİŞ KİRALARIN TAHAKKUK
ETTİRİLMESİ ÇOKÇA İHMAL EDİLİYOR,
DOLAYISIYLA AYNI ANDA “DÖNEMSELLİK
KAVRAMI” DA ORTADAN KALKIYOR.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Dönem sonuna gelince düzenlenecek tablolar açısından
bu kavram ve ilkelere yenileri ekleniyor.. Bunların
tümü MSUGT’nde “Muhasebenin Temel Kavramları”
ve “Temel Mali Tablo İlkeleri” başlıkları altında
açıklanmış durumda..
Elbette ki, sistemi sadece VUK ve MSUGT etkilemiyor.
Soldan TTK, sağdan SGK ve iş mevzuatı... Tümü
birlikte çalışma alanımızın çevresinde bir çember
oluşturuyor.
Ve dönem sonunda finansal tabloları oluştururken
bunların tümünü birlikte göz önüne almak
durumundayız.
Sistemin temel hedeflerini özetlemek istediğimizde
karşımıza çıkan manzara şu şekilde..
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SİSTEMİN TEMEL HEDEFLERİ
1’inci Öncelikli Hedef : Kurallara Uyum..
Hangi Kurallar?
Konuya salt VUK yönünden bakma alışkanlığını terk edip bir de TTK
yönünden bakalım;
Örn: TTK diyor ki; Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre
içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme
faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.” Ve
finansal tablolar “Dürüst Resim İlkesi”ne uygun olarak
düzenlenmelidir. (TTK Md. 64 ve 515)
Dürüst resim ilkesi (Her ne kadar girişte irdelediysek de tekrarda
yarar var.)
MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve
yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam,
anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine
uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve
aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.
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SİSTEMİN TEMEL HEDEFLERİ

(Bu maddeyi yorumlarken, maddenin muhasebenin
temel kavramlarıyla uyumunu görmek ve TTK 64. ve
devamındaki maddelerin de göz önünde tutulması ve
birlikte yorumlanması yararlı olacaktır.)
Öte yandan MSUG Tebliği diyor ki, finansal tablolar,
sosyal sorumluluk kavramına uygun biçimde,
dönemsellik çerçevesinde, tam açıklayıcı ve tutarlı
olmalı, diğer tüm kavramlarla uyum içerisinde
düzenlenmeli..
Ve bu farklı iki düzenleme arasındaki tam uyum her
yönü ile dikkat çekiyor..
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SİSTEMİN TEMEL HEDEFLERİ

2’nci Öncelikli Hedef ; Kurallara uygun biçimde
düzenlenen tablolar, işletme yönetimine alacağı
kararlarda yol gösterici olmalı.. (Bir başka
deyişle, salt - kayıtçı muhasebecilik değil, mali
müşavirlik yapmamız istenmekte.. Ki mesleğin
geleceği için doğrusu da bu..)
3’üncü Öncelikli Hedef ; Doğru vergileme için
gereken önlemler alınmalı.. Bu konuda “Altın
Anahtar”, elbette ki Nazım Hesap kullanımıdır.
İşte yapacağımız çalışma bu temeller üzerine
oturtulmaya çalışılmış bir çalışmadır.
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SİSTEMİN TEMEL HEDEFLERİ

Şimdi, ana konulara girmeden önce, VUK
çerçevesinde belirlenen (inceleme
işlemlerine yönelik) risk analizi göstergeleri
ile aynı şekilde ana konuyu (dönem sonu
işlemlerini) doğrudan etkileyen yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun ve diğer yan
mevzuatın, dönem içi ve dönem sonu
işlemlerimize etkisini gözden geçirmekte
yarar var...
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RİSK ANALİZ GÖSTERGELERİ
Önce sözü edilen VUK kapsamındaki incelemelere yönelik
“Risk Analiz Göstergeleri” ne bir bakalım;
* Dönem sonunda işletme stoklarında yer alan ilkmadde ve
malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal ve benzeri
stokların değerlerinin 213 sayılı VUK’nun ilgili
hükümlerine uygun olarak değerlenip değerlenmediği..
(İmzalı stok listesi, olağan kar oranı)
* İşletmede mevcut MDV, MODV ve ÖM’ler için
amortisman ve tükenme paylarının doğru hesaplanıp
hesaplanmadığı.. (Tablolar ve dipnotlar)
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RİSK ANALİZ GÖSTERGELERİ
• Dönem içerisinde elden çıkarılan MDV ve MODV
kalemlerinden elde edilen kar veya zararın doğru
hesaplanıp, ilgili dönem kazancına intikal ettirilip
ettirilmediği (Tablolar ve dipnotlar, brüt değer ilkesi)
• Kur farklarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
sonuçların ilgili dönem kazancına alınıp alınmadığı
(Tablolar ve dipnotlar)
• Alacak ve borç senetlerine ilişkin hesaplanan reeskont
tutarlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı.. (Tablolar)
• Finansal tablolarla beyannamelerin uyum içinde olup
olmadığı.. (tablolar ve beyannameler)
• Gider kaydı yapılmış olup KKEG niteliğinde olan
tutarların doğru biçimde beyannamede kazanca eklenip
eklenmediği..
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RİSK ANALİZ GÖSTERGELERİ
• Beyannamede belirtilen indirim kalemlerinin indirim
koşullarını taşıyıp taşımadığı..
• Yapılan tahsilat ve ödemelerin tevsik kurallarına uygun
olup olmadığı..
• Değersiz ve şüpheli hale gelen alacaklarla vazgeçilen
alacaklar için gider yazma koşullarının sağlanıp
sağlanmadığı..
• Önceden kesinti yoluyla ödenmiş vergilerin ve geçici
verginin mahsubunun doğru yapılıp yapılmadığı..
• Kar dağıtım işlemlerinde vergisel yükümlülüklerin yerine
getirilip getirlmediği, gizli (örtülü) kar dağıtımı yapılıp
yapılmadığı..
• Zarar mahsubunun doğru yapılıp yapılmadığı
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RİSK ANALİZ GÖSTERGELERİ

Özetlenen bu “Risk Analizi Göstergeleri” ile,
TTK ve diğer mevzuat etkileşimini birlikte
gözden geçirdiğimizde, dönem sonu
işlemlerinin ne derece önem kazandığını, ve
bu arada dönem içerisinde çokça yapılan
hatalı uygulamaların bu konuyu ne denli
olumsuz etkilediğini açık bir biçimde
görmüş olacağız..
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER
Şimdi bir bakalım, TTK defter tutma yükümlülüğünü nasıl
tanımlamış? (Tekrar dahi olsa, bir daha bakalım!)
I - Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 64- (6335 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle
değişen fıkra) (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve
defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi
ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap
dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre
açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.
Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde
yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme
faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden
izlenebilmelidir.”
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER
• Bu önemli yasa hükmünden çıkan sonuç bazı eski ve
değişik alışkanlıkları yok edici özelliktedir.
• Örneğin; zaman zaman yaptığımız denetimlerde “120Alıcılar” ve “320-Satıcılar” hesaplarının alt hesap
kullanılmaksızın çalıştırıldığı görülmekte.. Ama bu hüküm,
bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini söylüyor..
• Aksi halde, sonuçların açıkça görülebilir bir şekilde
görülebilmesi olanaksız hale gelecektir. Nitekim bu tür
kayıtlar, sırf bu nedenle yargıda bilirkişi raporlarının da
olumsuz sonuçlar vermesine neden olmaktadır.
SMMM Nusret KURDOĞLU

74

TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER
TTK
Defterlerin tutulması
MADDE 65- (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe
tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller
kullanıldığı
takdirde
bunların
anlamları
açıkça
belirtilmelidir.
(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz,
doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek
şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı
yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler
yasaktır.
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER
VUK’ndaki benzer kural;
VUK MD.215
(5228 sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle değişen madde)
1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe
tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak
kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu
kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik
ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir.
2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler,
Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para
birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki
müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası
karşılığı gösterilme şartı aranmaz.
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER

MSUG TEBLİĞİ’NDEKİ BENZER KURAL (5
NO.LU KAVRAM;
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.
(SONUÇTA İLGİLİ TÜM KURALLAR TÜRKÇE
(TL İLE) KAYIT ZORUNLULUĞUNU
GETİRMEKTE..)
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NAZIM HESAPLARDA “ADET” İZLEYENLERİN HALİ
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER

Envanter
MADDE 66- (1) Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını,
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve
doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker
belirten bir envanter çıkarır.
(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter
düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı oniki ayı
geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre
içinde çıkarılır.
(3) Maddi duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve
işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme
için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle envantere
alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak
sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç yılda bir
fiziksel sayım yapılması zorunludur.
(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık
aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı gruplar
hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.
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TTK VE VUK’NDA TİCARİ DEFTERLER

Görüleceği gibi, işletmeler ve özellikle meslek
mensupları tüm ticari defterlerde ve özellikle envanter
defterinde, önceki alışkanlıklarının büyük bölümünü
terk etmek durumunda..
Peki, aksi durumda, yani eski alışkanlıklar sürdürülürse,
yaptırım var mı?
Eski TTK’da genellikle herhangi bir yaptırım yoktu, bu
nedenle de kimse yargısal bir zorunluluk doğmadıkça
dönüp TTK’na bakmıyordu.. Sadece VUK bir takım
yaptırımlar getirdiği için, herkeste salt VUK
kurallarına uyum gayreti vardı.
Şimdi ise durum farklı... Bir bakalım bu konuda TTK’da
ne gibi yaptırımlar var..
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İDARİ PARA CEZALARI
A) Suçlar ve cezalar
TTK, MADDE 562- (1) Bu Kanunun;
64 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü
cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlerle, 3.
fıkradaki onayları yaptırmayanlara (4.000 TL İPC)

(Bu arada bu 2012 yılı için belirlenen bu 4.000 TL
İPC, 2015 yılı için 4934 TL, 2016 yılı için
5.209 TL, 2017 yılı için 5.408 TL, 2018 yılı
için 6.190 TL. ve 2019 için 7.658 TL olarak
devrede..)
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İDARİ PARA CEZALARI

Yine defterlerini TTK’nın 65 inci
maddesine
uygun
olarak
tutmayanlara da (örneğin türkçe
tutmayan, kazıntı silinti yapan)
aynı yaptırım var.
(2019 için
7.658 TL)
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İDARİ PARA CEZALARI

Ve TTK 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak
envanter çıkaranlara uygulanacak yaptırım da eşit..

(2019 için 7.658 TL)

Ve elbette TTK’daki bu yaptırımların uygulanması,
VUK’ndaki ve meslek mevzuatımızdaki diğer
yaptırımları durdurmuyor..
Nitekim VUK 353/6 uyarınca MSUGT kurallarına
ve muhasebenin temel kavramları ile temel mali
tablo ilkelerine uymamanın yaptırımı, 2018 için

5.700 ve 2019 için 7.000 TL.
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İDARİ PARA CEZALARI

Aslında konuya ilişkin yaptırımlar
sadece para cezasıyla kalmıyor.
Örneğin; 549 uncu maddede belirtilen
belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile
ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe
aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(TTK 562/5-8)
SMMM Nusret KURDOĞLU

84

İDARİ PARA CEZALARI

Bu noktada gerçeğe aykırı kayıt derken;
• Olmayan kasa giriş ve çıkışları,
• Olmayan sermaye taahhüt ödemeleri,
• Olmayan alıcı – satıcı ödeme ve tahsilatları.
• Ortağın çektiği parayı kasada bırakıp kasayı
şişirme,
• Kasa veya 131 toplamını avans gibi gösterme,
• Olmayan ama olmuş gibi gösterilen akla
gelebilecek her türlü işlemi
DÜŞÜNMEK GEREKİR.
• Ve en önemlisi, teknik bir olay niteliğindeki bu
kaydı kimin yapabilmiş olacağını, yani cezanın
asıl muhatabını daSMMM
doğru
kestirmek
gerekir.
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI

Buraya kadar göz atılan konular, defter
tutma ile ilgili olanlar..
Ama dönem içi ve dönem sonuyla ilgili
finansal tablo üretme işlemleri dışında
işletmelerin günlük yaşamlarıyla ilgili
farklı hükümler ve yaptırımlar da var..
Şimdi kısaca onları özetleyelim;
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI

Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı
(6335 sayılı Kanunun 15’inci maddesiyle değişen madde)
MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden
doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin
serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.
Bu kanunun 358 inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine
borç verenler, üçyüz günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılır.
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI

Bu arada, bu borçlar geçmişten geliyorsa,
6103 sayılı “TÜRK TİCARET KANUNUNUN
YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA

24. Madde ile devreye giriyor.
Buna göre, bu borçların, yasanın yürürlük
tarihi olan 01.07.2012 den itibaren üç yıl
içerisinde nakden kapatılması gerekiyordu.
Bu süre ise, 01.07.2015 tarihinde sona erdi.
KANUN”,
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI

Yaptırım için aynı 24. Madde ile TTK 562. maddeye
yollama yapılmış. Bu maddede belirtilen yaptırım
ise, 100 ila 300 gün APC..
Bu arada (uygulanamayacağını umduğumuz) bir
başka yasa hükmü de bizleri tehdit ediyor. 5237
sayılı yeni TCK’nın 278. Maddesinde;
“işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara
bildirmeyen kişilerin bir yıla kadar hapsi”
öngörülmekte.. Umarız bu madde bizler için de
uygulanmaz.
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI
Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan,
şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi
hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf
böyle bir iddiada bulunamaz.
(6335 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle değişen fıkra)
(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu
üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları
şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve
teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları
bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için
doğrudan takip edebilir.
Bu kanunun 395 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci veya ikinci
cümlesi hükümlerini ihlal edenler, üçyüz günden az olmamak üzere
adli para cezasıyla cezalandırılır.
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI
Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu
a) Çağrı ve bildirim yükümü
MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni
yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle
karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu
hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü
iyileştirici önlemleri sunar.
(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız
kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan
genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde
şirket kendiliğinden sona erer.
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DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI

Meslek mensubu olarak bizlerin, bilançolarda
ortaya çıkacak durumlara göre bu noktada
müşterilerimizi uyarmamız gerektiği açık,
zira bu bilançoları yorumlayıp onlara
anlatacak olan yine bizleriz.
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Şimdi de yine, yeni TTK ile ilgili süregelmekte olan
bir tartışma konusuna bakalım..
Sermaye şirketlerinde Genel Kurul yapmak zorunlu
mu? Ve ne zaman yapılmalı?
Özellikle limited şirketlerde “Ortaklar Kurulu”nun
yerini “Genel Kurul” alınca bu tartışma aldı,
yürüdü..
Sistemde genel kurul yapmamanın doğrudan bir
yaptırımının olmaması da bu tartışmayı büyüttü..
Çözümü bulmak ya da doğru karar vermek için önce
Genel Kurulların devredilmesi mümkün olmayan
yetkilerine göz atmakta yarar var.
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Genel Kurulun Görev ve yetkileri
MADDE 408- (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede
açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alır.
(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez
görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait
aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile
huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
(6335 sayılı Kanunun 22’inci maddesiyle değişen bent)
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile
görevden alınması.
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d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna,
yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç
paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya
dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair
kararların alınması.
e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.
f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel
kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel
kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri
için yazılı olmaları şarttır.
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Toplantılar
MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü
toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların
seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık
raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç
paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu
üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve
gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır,
karar alınır.
(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya
çağrılır.
(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde
genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.
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Çağrısız genel kurul
MADDE 416- (1) Bütün payların sahipleri veya
temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı
takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul
toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı
kalmak
şartıyla,
çağrıya
ilişkin
usule
uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve
bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar
alabilirler.
(2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme
oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas
sözleşme hükmü geçersizdir.
SMMM Nusret KURDOĞLU

97

DİĞER ÇEŞİTLİ TTK KURAL ve YAPTIRIMLARI
Açıkça görüleceği gibi, finansal tabloların kabul yetkisi ve
oluşan kâra tasarruf yetkisi devredilemez bir biçimde
Genel Kurul’un görevleri arasındadır.
Bu durumda genel kurul yapılmadan beyanname verildiği
takdirde, o beyannameler kabul görmemiş onaysız finansal
tablolara dayanmış olacaktır.
Öte yandan genel kurulun yapılmamış olması, önce TTK 424.
Md. uyarınca yöneticilerin İBRASIZ kalması sonucunu
doğuracak, bunun yanı sıra yine TTK 530 ve 531. Md. leri
uyarınca şirketin FESHİNE yol açabilecektir.
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Haliyle bu finansal tabloları hazırlama ve genel kurula
sunma yükümlülüğü Yönetim Kurulu’na (limited
şirketlerde de müdür veya müdürlere) ait olacaktır.
Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu
I - Hazırlama yükümü
MADDE 514- (1) Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine
ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş
bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap
döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
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Bir başka tereddüt konusu, kâr payı
dağılımında ve avans kâr payı
dağılımında yaşanmakta..
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Şirketlerde “Kar dağıtımı
zorunluluğu” var mı?
Yanıt yine TTK’da..
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Kanuni yedek akçe
1. Genel kanuni yedek akçe
MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin
yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye
ayrılır.
(2) (.....)
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra,
kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış
sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların
kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam
ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını
hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
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Bu arada A.Ş. ler için unutulmaması
gereken önemli bir husus var; (yönetim
kurulu üyeleri üç yıllığına seçilmiş bile
olsa)
Görev dağılımı
MADDE 366- (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri
arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili
seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul
tarafından seçilmesi öngörülebilir.
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Buraya kadar TTK’dan yapılan alıntılar
tümüyle Anonim Şirketler bölümündendi.
Yönetim Kurulu Başkanı ve vekilinin her yıl
seçilmesi zorunluluğu dışındaki diğer tüm
zorunluluklar Limited Şirketler için de
aynen geçerli..
Tekrar etmek yerine limited şirketlerdeki
farklı uygulamalara da kısaca göz atalım;
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Müdürlerin birden fazla olmaları
MADDE 624- (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde,
bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, GENEL
KURUL tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel
kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının
yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar
almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme
öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da
yetkilidir.
(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar.
Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi,
müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme
öngörebilir.
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Sermaye kaybı ve borca batıklık
I - Bildirim yükümlülüğü
MADDE 633- (1) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık
olma hâllerinde anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler
kıyas yoluyla uygulanır. Ek ödeme yükümlülüğü
hakkındaki hükümler saklıdır.
II - İflasın bildirilmesi veya ertelenmesi
MADDE 634- (1) İflasın bildirilmesi ve ertelenmesine
anonim şirket hükümleri uygulanır.
D) Denetçi
MADDE 635- (1) Anonim şirketin denetçiye, denetime ve
özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de
uygulanır.
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Sonuç olarak, yeni TTK uygulamalarına göre,
Anonim Şirketlerle Limited Şirketler arasında bir
çok alanda ve özellikle Genel Kurullarla ilgili
konularda her hangi bir farklılık bulunmamaktadır.
Nasıl ki Anonim Şirketler için her yıl genel kurul
yapmak olağan ve zorunlu bir durumsa, aynı
olağan ve zorunlu durum Limited Şirketler için de
geçerlidir.
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Şimdi yukarıda 12 adet olarak topluca
listelenen “MUHASEBENİN TEMEL
KAVRAMLARI” nın tek tek ve kısaca
irdelenmesine başlayalım..
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Bu kavramlarla oluşan çerçevede muhasebe – denetim mesleği,
son derece önemli ve saygın bir görev üstlenmektedir.
Muhasebeci-denetçiye düşen görev, konuyu değişik açılardan ele
alan bu sistemlerin uyumunu sağlamaktır. Bu çerçeve
içerisinde muhasebeci – denetçi, bir “Hukuk Uygulayıcısı”
durumundadır. Üstelik, diğer hukuk dallarındaki uygulayıcılar,

tek bir alanda sorumluluk üstlenirken, muhasebeci – denetçi, bu
sorumluluğu birden fazla alanda tek başına üstlenmektedir.
Örneğin, nasıl ki Ceza Hukuku uygulamasında iddia makamı bir
konuyu iddia eder, savunma makamı tersini savunur, yargıç ya
da yargıçlar kurulu ise, bu zıt iddiaları toparlayıp hüküm verir. Üç
ayrı makamdan tek bir ürün çıkar, sonra da bu hüküm üst
mahkemede denetlenir.
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Muhasebe alanına baktığımızda ise, kayıt aşamasında
muhasebeci hem iddia makamının işlevini üstlenerek
iddia eder, bu arada tersine işlemleri düşünüp
durumu irdeler (savunma makamının işlevi) hem de
hüküm verir (karar makamının işlevi) ve bu hükme
göre kayıt yapar durumundadır. Denetim aşamasında
da durum aynıdır, denetçi, muhasebecinin uyguladığı
hükmün doğruluğunu süzgeçten geçirir, doğru ise
olduğu gibi bırakır, hatalı bulduysa doğru yolu önerir,
kabul ettirirse uygulatır.
Tüm bu süreçte muhasebeci-denetçi bağımsız
davranacak ve temel kavramlara göre karar
verecektir.
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Görülüyor ki; bu kavramların en önemli
özelliği,
"Mesleğin Bağımsızlığı"
kuramı ile bire bir örtüşmesidir. Ancak
mesleki bağımsızlık kuramı ile davranan
meslek mensubu temel kavramlara da
uymuş olabilecektir. Uygulama ve
yorumlarında
mesleki
bağımsızlık
kuramını önde tutmak, bu kavramların
gereğidir.

SMMM Nusret KURDOĞLU

112

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

1) SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI
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.
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Her hangi bir işletme ile ilgili olarak
muhasebeci – denetçi tarafından
hazırlanıp sunulan finansal bilgilerin en
az üç ayrı grup müşterisi vardır.
İŞLETME (1.KİŞİ)

- Yatırımcılar, (Ortaklar/2. kişi)
- Yabancılar, (Kredi verenler/3. kişi)
- Diğer ilgililer, (Devlet ve diğerleri)
(Ve hatta bilinmez, bizzat o finansal bilgileri hazırlayanların
aileleri de bu grupların içerisinde yer alabilir.)
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2) KİŞİLİK KAVRAMI
Bu
kavram;
işletmenin
sahip
veya
sahiplerinden,yöneticilerinden,
personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir
kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin
muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik
adına yürütülmesi gereğini öngörür.
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Bu kavrama göre, işletmenin türü ne olursa
olsun, işletme sahibi ya da ortağı, işletmeden
ayrı bir kişidir.
Bu nedenle tüm muhasebe işlemleri de
<işletme kişiliği> adına yürütülmelidir. Her
işletmede faaliyet sonucu oluşan kar, bütünü
ile işletme kişiliğine aittir. Ortağa veya işletme
sahibine bu kardan sadece bir pay, bir
temettü düşer.
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Sistem muhasebeden sadece "Doğru Matrah" değil
"Doğru Kar" ya da "Doğru Sonuç" istemektedir. Bu
istem, öncelikle "Kişilik Kavramı" ve diğer kavramlarla
birlikte düşünüldüğü zaman uygulamaya 1994 ten bu
yana çok büyük değişiklikler getirmiş durumdadır.
<İşletme Kişiliği> açısından gider ya da gelir olduğu
halde, matrah saptanmasında vergi yasalarının gider
ya da gelir kabul etmediği tutarlar, "Kişilik Kavramı"
gereği, "İşletme Kişiliği" açısından gider ya da gelir
olarak kaydedilecek, böylece işletmenin gerçek
karına ulaşılacaktır.
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Ancak vergiye tabi karın (Matrahın) saptanması
aşamasında,
vergi
yasalarınca
kabul
edilmeyen giderler "Gerçek Kar" a eklenecek,
gelirler ise indirileceklerdir.
Bu olgu açısından kurumlar ile şahıs işletmeleri
arasında hiç bir fark gözetilmeden aynı
uygulama yürütülecektir.
Çünkü "Kişilik Kavramı" hem kurumları hem de
şahıs işletmelerini kapsamaktadır.
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Bu konuda elimizdeki altın anahtar,
“NAZIM HESAP” sistemidir.
Nazım Hesap sisteminin işleyiş örnekleri
çalışmanın ilerleyen bölümlerinde
irdelenecektir.
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"İşletme Kişiliği" açısından gider olan her
harcama, ilgili gider hesabı hangisi ise ona
kaydedilmeli, eğer bu gider "Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider" ise, aynı anda bu amaçla
açılmış Nazım Hesaba da kaydedilmeli ve
orada izlenmelidir. Dönem sonunda da,
Nazım Hesapta toplanan bu tutar, (TDMS)
kurallarına göre saptanan "Kar" tutarına
eklenerek,
matraha
ulaşılmalıdır.
Aksi
durumda, Gelir Tablosunun yapısı tamamen
bozulmaktadır.
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3) İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI
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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Ticari işletmelerin tek kuruluş amacı kar elde etmektir. Kar
elde etme amacıyla yapılan tüm yorum ve alınan
kararlarda işletme ömrü sınırsız kabul edilir. Bu ömür,
işletme sahip ve ortaklarının ömrü ile sınırlandırılmaz.
Nasıl ki, kişilik kavramı uyarınca işletme kişiliği ortak ve
sahibinin kişiliğinden bağımsızdır, aynı şekilde ömrü de
bağımsızdır.
Bu konuda iş ortaklıkları, imtiyazlı şirketler gibi belli istisnalar
dışında genel kural olarak tüm işletmelerin ömrü sınırsız
kabul edilir. Ancak, önceki bölümlerde sözü edilen borca
batıklık, önemli bir müşterinin iflası gibi olaylar, işletmenin
sürekliliğini kısıtlama tehlikesi yaratır, böyle bir durum
dipnotlarda açıklanır.
Bu kavram, sonuçları görmek, kar dağılımını sağlamak
açısından "dönemsellik kavramı"nı da oluşturur.
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4) DÖNEMSELLİK KAVRAMI
Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı 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 karların 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.
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Yaşam süresi sınırsız kabul edilen işletmelerin ömrünün
belli dönemlere bölünmesi, (genellikle takvim yılı) her
dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
bağımsız olarak değerlendirilmesi bu kavramın özünü
oluşturur.
Faaliyet döneminin amaçlarına ulaşıp
ulaşmadığı, bu kavram göz önünde tutularak
düzenlenecek mali tabloların analizi ile ortaya çıkar.
Tek düzen hesap planındaki 18-28-38 ve 48 grupları
yanı sıra “2” ve “4” gruplarındaki bazı hesaplar, bu
kavramın uygulanmasında araç olarak kullanılır. Bu
kavramın, giderler için olduğu kadar gelirler için de
geçerli olduğu ve gelirler için de uygulanması gereği
unutulmamalıdır.
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Dönemsellik Kavramı’yla ilgili olarak
özellikle 18 ve 28 gruplarındaki
hesapların bu gün dahi hatalı olarak
kullanılmasına yönelik örnekler,
çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tek
tek ele alınacaktır.
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5) PARAYLA ÖLÇÜLME KAVRAMI
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.
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Giriş bölümünde de değinildiği gibi, gerek TTK, gerek
VUK ve gerekse MSUGT muhasebe işlemlerinin
ulusal para birimine göre yapılmasını zorunlu kılar.
Kayıt düzeni, mali tabloların oluşturulması ulusal
para birimi kullanılarak yapılmalıdır. Bu bağlamda,
yabancı para birimi ile yapılmış işlemlerin
nazım hesaplarda yabancı para birimi adedi ile
gösterilmeleri de mümkün değildir. Çünkü
nazım hesaplar da kayıt sisteminin içindedirler.
Yabancı para miktarı ile ilgili adet bilgileri, kayıt
sisteminin içinde yer alan "açıklama" bölümlerinde
ya da stok kayıtlarında yer almalıdır.
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Bu noktaya kadar irdelenen kavramlar,
öncelikle günlük muhasebe işlemlerini
doğrudan etkileyen kavramlardır. Bunlar
finansal tabloları dolaylı olarak etkiler.
Bundan sonra irdelenecek 7 kavram ise,
öncelikle finansal tabloları doğrudan etkiler,
günlük kayıtlar ise dolaylı olarak etkilenir.
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6) MALİYET ESASI KAVRAMI
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 maliyetlerinin esas alınması
gereğini ifade eder.
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Elde edilme maliyetinden kasıt, alış fiyatı
değildir. Her işlemde başlangıçtaki edinme
maliyeti dikkate alınmalıdır. Daha sonra da (o
dönem için yürürlükteyse) VUK'nda yer alan
yeniden değerleme hükümleri uygulanarak,
enflasyonist etkiler giderilmeli, yeni maliyetler
oluşturulmalıdır.
Yeniden
değerlendirme
işlemlerinin bütün mali tablo kalemlerinde
enflasyonist etkileri giderememesi gerçeği
ayrı bir tartışma konusudur.
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Elde edilme maliyeti, edinilen bir
varlığın işletime girmesine kadar
yapılan giderlerin (çok özel bazı
istisnalar hariç) tümünden oluşur.
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7) TARAFSIZLIK VE BELGELENDİRME KAVRAMI
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.
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Sosyal sorumluluk kavramını incelerken de değinildiği
gibi, uygulanacak muhasebe yöntemlerinin seçiminde
ve tarafsız bilgi üretiminde muhasebe kayıtlarının
objektif belgelere dayandırılması gerekir. Objektif
belge tanımı ise, muhasebe hukukunu oluşturan
çeşitli mevzuatta değişik biçimlerde tanımlanmıştır.
Eski ve yeni TTK dizginleri daha gevşek tutmuş, VUK
ise konuya çok katı ve bunaltacak kadar kuralcı
yaklaşmıştır. Kayıtların, VUK'nda çeşidi, şekli ve
içeriği belirlenmiş belgelere dayalı olması zorunludur.
MSUGT kurallarına göre ise, her gerçek belge gider
için dayanak oluşturabilir. Aradaki uyumsuzluk,
“Kişilik kavramı" bölümünde değinilen "Nazım
Hesaplar" aracılığıyla giderilmelidir.
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8) TUTARLILIK KAVRAMI
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.
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Bu kavram, işletmenin dönemler itibariyle
oluşturulmuş finansal tablolarının ve bu
tablolardan çıkarılan sonuçların kıyaslanabilir
olmasını öngörür.
Finansal tablolar, biçim ve içerik yönünden
dönemler itibariyle kıyaslanabilir olmalıdır. Bir
diğer
anlatımla,
işletmenin
değişik
dönemlerdeki finansal bilgilerinin sağlıklı bir
biçimde karşılaştırılabilmeleri gerekir.
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Finansal
tabloların
özellikle
içerik
yönünden
kıyaslanabilir olması, değişik dönemlerde uygulanan
muhasebe politikalarının değişmezliği kuralını
gerektirir. Değerlemelerde, değişik dönemlerde aynı
yöntemler uygulanmalıdır. Değerleme yöntemlerinin
değiştirilmesi halinde ise, bu değişikliğin parasal
sonuçları finansal tablo dipnotlarında açıkça
belirtilmelidir. Örneğin; bir dönem önce stoklarını ilk
giren ilk çıkar yöntemi ile değerleyen işletme, bir
dönem sonra ortalama maliyet veya son giren ilk
çıkar yöntemi ile değerleme yaptıysa, değerleme
yönteminde yapılan bu değişikliğin parasal etkileri
dipnotlarda açıkça belirtilmelidir. Aksi durumda,
kıyaslanırlık yani tutarlılık ortadan kalkar.
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9) TAM AÇIKLAMA KAVRAMI
Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan
yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar
vermelerine yardımcı olacak ölçüde 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.
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Bu kavram bir bakıma tutarlılık kavramı ile
bütünleşmektedir. Bir önceki dönem finansal
tabloları ile kıyaslanabilir nitelikte olan finansal
tablolar, karar verme durumunda olan kişilere,
işletme ile ilgili bilgileri tam ve açık olarak
sunabilmelidir.
Finansal tablolar, ilgililer için çoğunlukla tek başına
yeterli olamamaktadır. Bu yüzden finansal
tablolar ile birlikte açıklayıcı bilgiler içeren
dipnotlar, finansal tabloların ayrılmaz parçası
haline gelmiştir.
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Öte yandan, mali tabloların içerdiği bilgilere girmesi
mümkün olmayan ama ilgililerin sağlıklı ve doğru
karar vermeleri için gerekli olan bilgiler, finansal
tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotlarda
belirtilir.
Finansal tablolarda belirtilen bilgilerin belirtilme sistemi
de önemlidir.
Kavramın bir yönüne, sunumun giriş bölümündeki
alacak senedi örneğinde değinilmişti.
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Finansal tabloların düzenlenmesinde tam açıklama kavramına en
uygun diğer bir örnek, "36" grubu olarak gösterilebilir. Bilindiği
gibi, bilançoda, "36" grubundaki "360- ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR" ve "361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİLERİ" hesaplarında sadece tahakkuk etmiş ancak
henüz ödeme günü gelmemiş borçlar yer alabilir. Eğer finansal
tabloda yer alan "360" ve "361" hesaplarda vadesi geçtiği
halde ödenmemiş borçlar yer alıyorsa, bu finansal tabloyu
üreten muhasebeci hem tam açıklama kavramına, hem
sosyal sorumluluk kavramına uymamış olur. Doğru
düzenlenmiş bir finansal tabloda, bu tür borçlar "360" ve "361"
hesaplarda yer alamaz. Bunlar, dönemin sonunda "368- VADESİ
GELMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabına aktarılmalı, ayrıca tablo
tarihi itibariyle oluşmuş gecikme zamları da tahakkuk ettirilerek
"369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabında
gösterilmelidir.
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10) İHTİYATLILIK KAVRAMI
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 karları 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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Kavramın özü, işletme için risk anlamını taşıyan
tüm unsurların saptanması ve kayda alınmasıdır.
Bu anlamda dönemsellik ve tam açıklama
kavramları ile de örtüşmektedir. Henüz
doğmamış ama doğması muhtemel tüm zararlar
kayıt altına alınmalı, bunlara karşılık ayrılmalıdır.
Kıdem tazminat karşılıklarının ayrılması, işlemiş
ama henüz tahakkuk etmemiş gecikme
zamlarının hesaplanması, toplu sözleşme ücret
farklarının (toplu sözleşme yıl sonuna kadar
bağıtlanamamış olsa bile) hesaplanıp kayıt altına
alınması hem bu kavramın hem de sosyal
sorumluluk, dönemsellik ve tam açıklama
kavramlarının gereğidir.
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11) ÖNEMLİLİK KAVRAMI
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.
SMMM Nusret KURDOĞLU

143

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
Finansal tablo kullanıcılarının doğru ve sağlıklı karar
vermelerinde etki yapması beklenen tüm kalemler,
finansal tabloda açıkça gösterilmeli, "DİĞER" kelimesi ile
başlayan hesapların içinde gizlenilmemelidir.
Burada kullanılacak asgari ölçü, "Bilançonun Biçimsel Yapısı"
başlıklı kısımda belirlenmiştir. Buna göre, "DİĞER"
kelimesi ile başlayan hesaplarda yer alan bir alt hesap
kalemi, ait olduğu grup toplamının % 20'sini aşıyorsa,
bu kalem ayrı bir başlık halinde mali tabloda yer
almalıdır. Bu uygulama, önemlilik kavramının yanı sıra
tam açıklama kavramının da bir gereğidir.
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Bu konudaki en net örnek "Kredi kartı ile yapılan
satışlar" örneğidir. İşletmede kredi kartı ile
yapılan satışlar önemli tutarlara ulaşmıyorsa,
işlem "108- Diğer hazır değerler" hesabının
altında bir alt hesapta izlenebilir. Ama kullanılan
bu alt hesaptaki tutar, "10- Hazır Değerler"
grubunun toplamının % 20'sini aşan bir öneme
ulaşıyorsa, işlemler artık bu tutarın finansal
tabloda açıkça yer almasını sağlayacak şekilde
bağımsız bir hesapta izlenmelidir. "104- Kredi
Slipleri" hesabı bu amaçla tarafımızdan
açılmıştır. (Elbette ki 2 No.lu tebliğde açıklanan
hesap açma kurallarına dikkat edilmelidir.)
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12) ÖZÜN ÖNCELİĞİ KAVRAMI
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.
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VUK "vergi doğuran olay ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyeti esastır“ der,
B.K. ise, "gerçek irade ile açıklanan irade
arasında uygunsuzluk bulunması halinde
onların gerçek ve müşterek maksatlarının
aranması
gerektiğini,
görünüşteki
muamelenin geçersizliğini" belirtir. Aynı konu,
MSUG Tebliğinde "özün önceliği kavramı" ile
getirilmiştir. Bu kavram ile ilgili en bilinen
örnekler, verilen vadeli çekler ve giriş
bölümünde örneklediğimiz ticari işleme
dayanmayan alacak senedi örnekleridir.
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MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI
MSUGT Diyor ki;
1- Mali tablolar işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve dönemsellik
kavramlarına dayanılarak hazırlanmış ise bunların açıklanması
istenmez. Ancak bu kavramlardan ayrılmaların mevcut olması
halinde, 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.
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4- Kullanılan muhasebe politikaları ile 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 ve
gerçeğe uygun olmayan işlemler, muhasebe politikalarının
açıklanması veya dip notlarda belirtilmesi suretiyle düzeltilmiş
olamaz. Düzeltme ancak, muhasebe kayıt ve tekniğine uygun
olarak yapılır ve mali 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.
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MALİ TABLOLAR İLKELERİ
Mali tablolar ilkeleri, temel mali
tabloların
düzenlenmesinde
işletmeler tarafından uygulanacak
kuralları ifade eder.
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MSUGT
düzenlemesinde
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.
SMMM Nusret KURDOĞLU

151

MALİ TABLOLAR İLKELERİ

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.
(Ve işte altın anahtar – Nazım Hesaplar- bu
aşamada devreye girer.)
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Mali Tablolar aşağıdaki tabloları içerir:
(Temel Mali Tablolar)
1- Bilanço
2- Gelir Tablosu
3- Satışların Maliyeti Tablosu (Gelir tablosunun eki ve
ayrılmaz parçası)
(Ek mali tablolar)
4- Fon Akım Tabloları
5- Nakit Akım Tablosu
6- Kar Dağıtım Tablosu
7- Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri
ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları
oluşturur.
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TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ
(ÖZET)

Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali
tablolara paralel olarak iki ana gruba ayrılır:
1- Gelir Tablosu İlkeleri
2- Bilanço İlkeleri
a) Varlıklara İlişkin İlkeler,
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler,
c) Özkaynaklara İlişkin İlkeler.
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1) GELİR TABLOSU İLKELERİ
(Gelir tablosu ilkelerini özümseyebilmek
için öncelikle bu ilkelerin AMACINI
kavramak gerekiyor. İlkeler bu amaca
göre belirlenmiştir. O halde önce bu
amaca bakalım;)
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Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin,
satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait
hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti
sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun
olarak gösterilmesini sağlamaktır.
Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve
zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve
hiçbir satış, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider
ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen
karşılaştırılmak
suretiyle
gelir
tablosu
kapsamından çıkartılamaz.
(Bu amaçtan bu güne kadar en büyük sapma, duran
varlık satışlarının kaydı ve tabloya aktarılmasında
yaşanmaktadır.)
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Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri;
a- Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; 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. (Örnek faiz gelir ve gider tahakkukları)
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.
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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- Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana
geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet
sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
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f- Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında
düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler
dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
g- Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir
döneme ait karı 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.

SMMM Nusret KURDOĞLU

159

MALİ TABLOLAR İLKELERİ

ı- Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz
bir veya birkaç 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 karlar için ise gerçekleşme ihtimali
yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
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MOLA

SMMM Nusret KURDOĞLU

161

MALİ TABLOLAR İLKELERİ

2) BİLANÇO İLKELERİ
Bu ilkeler de amaca göre
belirlendiğinden, burada da önce
Bilanço İlkelerinin amacına bakalım;
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Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya
sonradan kendilerine ait karı işletmede bırakan sahip
ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları
kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların
muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir
şekilde tesbit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli
bir tarihte işletmenin mali 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 öz
kaynaklar bilançoda gayrısafi 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 hesapların altında açıkça
gösterilmesi esastır.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço
ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar ve
özkaynaklar itibariyle aşağıda belirtilmiştir:
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a- Varlıklara İlişkin İlkeler:
1-

İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya
dönüşebilecek varlıkları, bilançoda 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.
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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.
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4-

Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen (veya
borçlanılan) giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak,
gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tesbit
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.
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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 tutarların ayrı
gösterilmesi temel ilkedir.
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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.

Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında olmayan diğer
teminatlar için de geçerlidir.
Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da
bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
(Yaşasın Nazım Hesaplar!!!...)
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b- Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler:
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.
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3- Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları
tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin
bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen
bütün yabancı kaynakları kayıt ve tesbit edilmeli ve
bilançoda gösterilmelidir. (Ör. Kıdem tazminat
karşılıkları)
İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin
edilemeyen durumları da bilançonun dipnotlarında
açık olarak belirtilmelidir.

4- Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen

hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak
gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve
tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
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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 ortaklara
(Not: ortaklıklara olmalı) ait olan tutarlarının ayrı
gösterilmesi temel ilkedir.
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c- Özkaynaklara İlişkin İlkeler:
1- İşletme sahip ve 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 karları ile dönem net
karı (zararı) bilançoda özkaynaklar grubu içinde
gösterilir.
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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, kar 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. İşletmede 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,
kar yedekleri, geçmiş yıl karları (zararları) ve dönem
net karı (zararı)ndan oluşur. Kar yedekleri yasal, statü
ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki
karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu
elde edilen karların 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.
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TEMEL MALİ TABLOLARIN
DÜZENLENMESİ

A) BİLANÇO
Bilanço bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu
varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları
gösteren mali tablodur.
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
sıralanır.
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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 kaynaklarla 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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B-a) GELİR TABLOSU
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
karını veya dönem net zararını kapsar.
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Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden
sağlanan gelir ve süreklilik gösteren diğer olağan
faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi,
süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı
gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan
giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet
giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler
ayrı ayrı gösterilir.
Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz.
Tabloda "Diğer" başlığı altında gösterilen gelir ve
gider unsurlarının, ait olduğu grubun toplam tutarının
% 20'sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık
altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir
tablosunda yer almaz.
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B-b) 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. BU TABLO,
GELİR TABLOSUNUN EKİNİ OLUŞTURUR
VE GELİR TABLOSUNU TAMAMLAR.
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Finansal tabloların oluşumunu gözden
geçirdiğimize göre, artık dönem sonlarında
yapılması gerekenleri gözden geçirmeye
başlayabiliriz;
I) Dönem sonlarında yapılması gereken tüm
işlemleri sıra ile kısaca özetlediğimizde,
karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır;
(aslında genel çizgileriyle yapılacak
işlemler her dönem sonunda aynıdır.)
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•

31.12...... (ya da geçici vergi dönemi sonu) için
gerekli günlük kayıtlar tamamlandıktan sonra
genel geçici mizanın alınması
•
Mizanda yer alan tüm hesapların elden
geçirilmesi, banka hesaplarının, alıcı – satıcı cari
hesaplarının, verilen – alınan çeklerin ve alacak ve
borç senetlerinin mutabakatlarının yapılması,
•
VUK değerleme hükümlerine göre
değerlenmesi gereken tüm hesapların tek tek ele
alınarak değerlemelerinin yapılması,
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• Bu değerlemeler yapılırken, dönemsellik
kavramı uyarınca giderler ve gelirler için
ödemenin değil, TAHAKKUKUN esas
alınması gerektiğinin göz önünde tutulması,
• Öncelikle 7 grubu hesaplarını etkileyecek
kalemlerin ele alınması ve dönemsellik
kavramı da göz önünde tutularak değerleme
ve aktarmaların yapılması,
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•7 ana hesap sınıfı hesaplarına girişler
tamamlandıktan ve artık bu sınıftaki
hesaplara eklenecek bir tutar olmadığı
kesinleştikten sonra, bu gruptaki tutarların
ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına
yansıtılması,
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•

Bu yansıtmalar sırasında, yansıtma
hesaplarının (düzeltme işlemleri hariç) ana
hesaplarla karşılıklı kapatılma öncesinde
hiçbir zaman borçlanmayacağının (daima
önce
alacaklı
duruma
geleceğinin)
unutulmaması,
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•

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri yapan
işletmelerde, yansıtma işlemleri yapılmadan önce
ortak giderlerin dağılımının (740 hesabın borcuna
karşılık ilgili gider hesaplarının alacağı
kullanılarak) yapılması,
Bu işlem sırasında dağıtım anahtarı olarak o dönem
içerisinde yapılan hizmet üretim giderlerinin
kullanılması,
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•

7 ana hesap sınıfı hesaplarının
yansıtılması işleminden sonra, 6 ana hesap
sınıfındaki doğrudan kayıt yapılabilecek
gider hesaplarına ve tüm gelir hesaplarına
eklenecek başka bir işlem bulunup
bulunmadığının kontrolünün yapılması
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BU NOKTADA “YENİLEME FONU”
KONUSUNA DA DEĞİNMEKTE YARAR VAR..
Yenileme fonu V.U.K.’ nun 328. ve 329. maddelerinde
düzenlenmiştir. Bu maddeler ile amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin satışından (Md. 328) veya doğal afetler
nedeniyle zarar görmeleri halinde alınan sigorta
tazminatlarından (Md. 329) elde edilen kârların bazı
koşullar altında belirli bir süre vergilenmesinin
ertelenmesine imkan sağlanmaktadır.
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KOŞULLARI
• Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması
• İktisadi Kıymetin Yenilenmesinin Zorunlu
Bulunması veya Karar Verilip Harekete Geçilmiş
Olması
• Satın Alınacak İktisadi Kıymetin Elden
Çıkarılanla Aynı Türden Olması
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KULLANILMA SÜRESİ
V U.K.’nda yenileme fonunun pasifte geçici
bir hesapta en fazla üç yıl tutulabileceği ve
her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde
kullanılmamış olan kârların üçüncü yılın
vergi matrahına ekleneceği hüküm altına
alınmıştır.
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YENİLEME FONU VE AMORTİSMAN
Yenileme fonu oluşturulması suretiyle yeni satın alınan
iktisadi kıymetlerin V.U,K.' na göre ayrılacak
amortisman tutarları öncelikle yenileme fonundan
mahsup edilir. Bu mahsup işlemi yenileme fonundaki
tutar tükeninceye kadar devam eder. Mahsup işlemi
tamamlandıktan sonra yani yenileme fonu hesabı
sıfırlandıktan sonra iktisadi kıymetin itfa edilmemiş
kısmı kalırsa, bu kısmı için amortisman ayrılarak cari
yıl giderlerine aktarılır.
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Yenileme fonu ile ilgili bu kısa anımsama sonrası
şimdi işlemler sıralamasına devam edelim;
Aralık ayı için verilmiş olan KDV, Muhtasar, Geçici
Vergi, SGK gibi beyanname ve bildirimlerde
tahakkuk eden tutarların (beyanname ve bildirim
damga vergileri hariç) bilançoda doğru biçimde
yer aldığının kontrolünün yapılması, hata varsa
bulunup düzeltilmesi.. Ödenmemiş geçici vergi
varsa bunun terkininin yapılması.. (VUK Mük.
227. Madde içeriğine uygun olarak.. )
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•

Bu arada, 21.06.2006 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Yasasının 12. maddesi
çerçevesinde “Örtülü Sermaye” ve 13.
maddesi
çerçevesinde
“Örtülü
Kar
Dağıtımı”
noktasında
yapılacak
bir
uygulama olup olmadığının araştırılması ve
gereğinin yapılması,
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•

Bu işlemler tamamlandıktan sonra,
600 – 689 hesaplar arası bir mizan alınarak,
dönem ticari karının elde edilmesi,
•
Yapılan tüm bu işlemlerin yeniden
kontrolü,
dönem
ticari
karının
kesinleştirilmesi,
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Dönem ticari karının kesinleştirilmesinden sonra, bu
ticari kara gerekli ekleme ve çıkartmaların
yapılmasıyla dönem matrahının bulunması,
(NAZIM HESAPLAR)
Bu matrah üzerinden Sadece Kurumlar Vergisi
ödevlileri için, vergi karşılıklarının hesaplanması,
DİKKAT...
(Bu işlem gelir vergisi ödevlileri için yapılmaz)
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•

Elde edilen ve bilançoya esas olacak
son mizanda önemlilik kavramı uyarınca
(% 20 oranına dikkat ederek) açılması gereken
yeni
hesaplar
olup
olmadığının
araştırılması, gerek varsa bu hesapların
açılması, (Örn. Kredi Slipleri için 104 Hs.
Gibi..)
•
Finansal Tabloların oluşturulması.
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Ancak, dönem sonu işlemlerinin
detaylarına girmeden önce, önemli
bazı hususları da göz önünde
tutmakta yarar var.
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1) Öncelikle, 2004 yılında yapılan enflasyon
düzeltmesi işlemlerinin ve bu düzeltmeler
sonrasında ortaya çıkan bazı ihmallerin bu
güne
yansıyan
sonuçları
artık
düzeltilmelidir. Zira bunların sürüncemede
kalması bir çok sakıncayı beraberinde
getirmektedir..
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Bazı işletmelerde, 2003 ve 2004 bilançolarının
düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 580 hesaba alınan
önceki dönem zararları ile, öz sermaye kalemlerinde
(502, 540, 541, 542, 549 v.b.) ortaya çıkan enflasyon
düzeltme farklarının karşılıklı mahsubunun hala
yapılmadığı ve bu tutarların bu günlere aktarılmış
olduğu görülmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle
yapılmamış olan bu mahsup işlemi, artık en geç 2016
yılı sonu itibariyle yapılmalıdır. (Bilançonun
sadeleştirilmesine yönelik bu işlem yapılırken, öz
sermaye kalemlerinde oluşan enflasyon düzeltmesi
(ED) farklarının mahsubunun 549 hesaptan başlayarak
yukarı doğru yapılması önerilir.)
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Örnek: 1
580

hesapta oluşan önceki dönem zararı 100.000 TL,

502 hesapta oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 115.000 TL,
540 hesapta oluşan Yasal Yedekler ED Farkı 12.000 TL,
542 hesapta oluşan Olağanüstü Yedekler ED Farkı 11.000 TL,
549 hesapta oluşan Özel Fonlar ED Farkı 5.000 TL olsun.
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Mahsup işlemlerini yaparken, (bana göre) öncelikle 549
hesaptan başlayarak, yukarıya doğru gidilmeli, sona kalan
tutar 502 hesaptan mahsup edilmelidir.
549 99 ÖZEL FONLAR ED FARKI
542 99 OLAĞANÜSTÜ YD. ED FARKI
540 99 YASAL YEDEKLER ED FARKI
502
SERM.DÜZ.OL.FARKLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
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Bir tekrar yapalım; aslında 2004 yılı sonu itibariyle yapılmış
olması gereken bu işlem, bu güne kadar yapılmadıysa,
artık bu yılın kapanışı öncesi mutlaka yapılmalıdır. İşlemin
gecikmesinin yasal bir yaptırımı yoktur, ancak özellikle
sermaye artırımları ve tasfiyeler sırasında karşılaşılan
sıkıntılar, kendiliğinden yaptırım oluşturmaktadır.
Bu mahsuplar sonrası, hala öz sermaye kalemlerinde bir
olumlu değerleme farkı kaldıysa, bu tutarların sermayeye
eklenmesi işlemi de mutlaka yapılmalıdır.
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2) Dönem sonu işlemlerine ilişkin olarak başvurulan
kaynaklarda sıkça rastlanan “gider yazılamaz”
deyimini doğru algılamak gerekir. Kullanılan bu
HATALI deyimin asıl anlamı, “matrahtan
indirilemez” biçimindedir. İşletme kişiliğine göre
gerçekten gider oluşturan tüm kalemler, ilgili gider
hesaplarına gider olarak yazılmalı, bu giderlerin
içerisinde KKEG niteliğinde olanlar matrah
hesaplanması sırasında göz önünde tutulmalıdır.
(Ödenmeyen SGK primleri, kıdem tazminat
karşılıkları, özel iletişim vergileri v.b. gibi..)
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Bu uygulamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi
için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır, ancak en
sağlıklı ve en pratik yöntemin Nazım Hesaplar
yöntemi olduğu açıktır.
Ve elbette Nazım Hesaplar yöntemi, sadece KKEG
işlemleri için kullanılmaz. Çok daha geniş bir
kullanım alanı vardır.
O halde, şimdi bu “Nazım Hesaplar” yöntemini
çeşitli kullanım alanlarına göre, örneklerle kısaca
açıklamaya çalışalım; ama önce.....
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Şimdi, “Nazım Hesaplar kullanımıyla neler elde
edebiliriz” sorusuna yanıt arayalım..
ÖNCE MATRAH YÖNÜNDEN;
Bilindiği gibi, TDMS’ne göre; ”Bu düzenleme
kapsamında bulunan işletmeler, muhasebe
sistemlerini bu tebliğ ve ekinde öngörülen
kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak,
vergiye tabi karın tespiti aşamasında vergi
kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde
tutmak zorundadırlar.”
Bunu sağlamanın en kolay, en kestirme yolu, Nazım
Hesap sisteminin kullanılmasıdır.
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VE DİĞER UYGULAMA ALANLARI;
Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS), dönem
sonunda elde edilecek temel mali tabloların, gerek
“Muhasebenin Temel Kavramları” gerekse “Temel
Mali Tabloların Düzenlenme İlkeleri” ile tam
uyumlu olması gereğini öngörür. Bundaki asıl
amaç, mali tablolarda yer alan bilgilerin karar
vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle
kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir,
gereksinimlere uygun, doğru ve güvenilir,
karşılaştırılabilir olmasıdır. Bu bağlamda, mali
tabloların, işletmenin rapor tarihindeki gerçek
durumunu tüm açıklığı ile ortaya koyması gerekir.
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Oysa, TDMS’nin bir aracı olan Tekdüzen Hesap Planı,
mevcut hesaplarıyla işletmeye ait tüm bilgileri
kapsayamamaktadır. Bu da çok doğaldır. İşletmenin
çeşitli taahhütlerden doğan riskleri, (örn. Teminat
mektupları, verdiği kefaletler, pasifte yer almayan
taahhütler) işletmenin edindiği referanslar (alınan
kefaletler), çeşitli şekillerde işletmeye tanınan
avantajlar (örn. yatırım indirimine ilişkin bilgiler) gibi
gerekli bazı bilgiler, bilanço hesapları içerisinde yer
almamaktadır. Bu nedenle, sırf bilanço hesaplarından
oluşan bir mali tabloda, bu tür bilgiler eksik
kalmaktadır. O halde, bu tür bilgilerin mali tablo dip
notlarında açıklanması zorunluluğu doğmaktadır.
Nazım Hesaplar, bu dipnotlar için hazırlık aşamasıdır.
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Ayrıca, bilindiği gibi, mali tablo dip notlarında
işletmenin katlandığı risklere ilişkin bilgilerin yanı
sıra, “aktif değerlerin toplam sigorta tutarları v.b.”
gibi çeşitli bilgiler de araştırılmaktadır.
İşte, Nazım Hesaplar, doğru matraha ulaştırma
kolaylığının yanı sıra, bu tür bilgilerin dönem
içerisinde depolandığı bir not defteri gibi de
kullanılabilir ve dönem sonunda dip notların
hazırlanmasında zaman kaybını önleyebilir.
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İşte tüm bu olgular karşısında, TDMS’nin gereklerine
göre sağlıklı mali tablo oluşturmak için, sürekli
“Nazım Hesap” kullanımı neredeyse zorunludur.
Konuya derinlemesine girildiğinde, Nazım Hesap
sisteminin, ana hesap sisteminden daha önemli hale
gelmiş olacağı açıkça görülecektir.
Kısaca, (TDMS) ile yürürlükteki vergi mevzuatının
uyumunu
sağlamanın
yanı
sıra,
bilanço
hesaplarında yer alamayan önemli bilgilerin
açıklanmasında, neredeyse tek “altın anahtar”
NAZIM HESAPLAR’dır. Ve bütün bunlar göz
önüne alındığında, Nazım Hesaplar’ın en az üç ayrı
biçimde kullanım alanı olduğu ortaya çıkmaktadır;
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* Mevcut hesaplarla belirtilemeyen işletme
risklerinin ve referanslarının not edildiği
Nazım Hesaplar:
İşletmenin karşı karşıya olduğu, ancak ana hesap
sisteminde yer almayan çeşitli risklerin ve
referansların izlendiği Nazım Hesaplar, bu risk ve
referansların devam ettiği sürece ertesi dönemlere
aktarılmak üzere bilançoda yer alırlar. (Alınan verilen teminat mektupları, alınan - verilen
kefaletler v.b. gibi..)
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*
Dip notlarda yer alması gereken bazı
bilgilerin not edildiği Nazım Hesaplar.
Dip notlarda yer alması gereken bilgilerin
toparlandığı Nazım Hesaplar, gerekli bilgi aktarım
fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, dönem
sonunda kapatılırlar ve bilançoda yer almazlar.
Gerekli açıklamalar, dip notlarda yapılır. (Aktifler
üzerindeki sigorta teminatları toplamı gibi..)
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Dönem Karı veya Zararı’ndan Matraha geçiş
anahtarı oluşturan Nazım Hesaplar:
Genellikle “950-951” ve “960-961” olarak kullanımı
yaygınlaşan bu hesaplar, yıllara yaygın inşaat ve
onarım işi yapan işletmeler dışındaki tüm
işletmelerde, dönem sonlarında vergi karşılıklarının
(ya da matrahın) hesaplanmasından sonra
kapatılır ve bilançoda kesinlikle yer almaz. Sadece
yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan işletmelerde,
doğrudan yıllara yaygın işlere ait olan KKEG ve
dağılıma tabi tutulan ortak giderler içindeki KKEG
payları, devam eden işlerin bitiminde matraha
eklenmek üzere kapatılmaz, bilançoda “Nazım
Hesaplar” toplamının içerisinde yer alır.
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<İşletme Kişiliği> açısından gider olduğu halde,
matrah saptanmasında yasanın gider kabul
etmediği giderler "Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler" olarak tanımlanmaktadır.
"Kişilik Kavramı" gereği, bu tür giderler "İşletme
Kişiliği" açısından gider olarak kaydedilecek,
böylece işletmenin gerçek kârına ulaşılacaktır.
Ancak vergiye tabi kârın (matrahın) saptanması
aşamasında, vergi yasalarınca kabul edilmeyen bu
tutarlar "Gerçek Kâr" a eklenerek matrah
bulunacaktır. Bu olgu açısından kurum ile şahıs
işletmeleri arasında hiç bir fark gözetilmeden aynı
uygulama yürütülecektir.
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Örneğin bu noktada bir parantez açarak, zaman zaman
rastlanan hatalı bir uygulamaya da değinmek gerekir.
Yapılan bazı denetlemelerde işletme sahibi veya
ortaklar için yapılan bazı özel harcamaların da gider
ve KKEG olarak kayda alındığı görülmektedir.
Yapılan işlemin kayıt yöntemi ve vergisel sonucu
doğru olsa bile işlem yanlıştır. Zira İŞLETME
KİŞİLİĞİ İÇİN GİDER OLMAYAN BİR KALEM,
hiç bir biçimde işletme giderlerine yazılamaz. Bu
giderin KKEG olarak işleme alınmış olması da hatayı
düzeltmez. Harcama kimin için yapıldıysa onun cari
hesabına borç yazılır.
Bu uygulama şahıs firmalarında da kurumlarda da
aynıdır.
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Çünkü tüm kavramlar gibi "Kişilik Kavramı" da hem
kurumlar hem de şahıs işletmeleri için geçerlidir. Aynı
durum, matraha eklenmeyecek belli gelir türleri için de söz
konusudur.
Bu arada, KKEG hesaplarını 6 veya 7 grubu hesaplarında alt
hesap olarak kullananlar da görülmektedir. Ama bu tür
kullanım, hatalı gelir tablosu üretimine yol açmaktadır.
Zira, özellikle "Gelir Tablosu İlkeleri'nin amaçları" dikkatlice
gözden geçirildiğinde, TDMS’ne göre tüm giderlerin gerek
7’li "Maliyet Hesapları" ana hesap sınıfında, gerekse gelir
hesaplarıyla birlikte 6’lı "Gelir Tablosu Hesapları" ana
hesap sınıfında sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak
gösterilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Sistem
içerisindeki HERHANGİ bir hesabın KKEG hesabı olarak
kullanılması halinde bu amaca ulaşılamaz.
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Bu durumda, TDMS öncesindeki ve hatta bu gün
dahi yer yer kullanılan hatalı ve yaygın bir
uygulamaya son vermek ve bu tür giderleri,
"6" lı ya da "7" li gider hesapları arasında
açılan tek bir "Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler" hesabında toplamaktan kesinlikle
kaçınmak gerekiyor. Aksi halde, özenle
düzenlemeye çalıştığımız Gelir Tablosu, hiçbir
zaman (doğru ticari karı verse bile) doğru bir
tablo olmayacaktır. Çünkü bu tablodaki ara
sonuçlar hatalı olacaktır.
O halde ne yapmalı?
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"İşletme Kişiliği" açısından gider olan her
harcama, ilgili gider hesabı hangisi ise ona
(kendi kimliği ile) kaydedilmeli, eğer bu gider
"Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" ise, aynı
anda bu amaçla açılmış Nazım Hesaba da
kaydedilmeli ve orada da izlenmelidir.
Dönem sonunda da, ilgili Nazım Hesapta
toplanan bu tutar, TDMS kurallarına göre
saptanan ve 690 hesapta oluşan "Ticari Kar"
tutarına eklenerek, matraha ulaşılmalıdır.
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"Matrahtan indirilmesi gereken gelirler" kavramına gelince,
bu da "kanunen kabul edilmeyen giderler" kavramının tam
tersine işleyecek bir kavramdır. Bir kısım gelirler,
<işletme kişiliği> açısından gelir oluşturduğu halde,
matrah hesaplanmasında göz önüne alınmaz.
Bu gelirleri birkaç örnekle toparlamak mümkündür;
İşletmede, bir dönem önce "İşletme Kişiliği" açısından gider
olup, yasa gereği "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider"
olarak kaydedilen, ancak bir sonraki dönemde de
"İşletme Kişiliği" açısından gelir haline gelen bazı işlemler
mevcuttur.
VUK'nca kabul edilmeyen ama MSUG Tebliği gereği
aktiflerdeki değer düşüklükleri için ayrılan karşılıklardan
ya da önceki dönemlerde ayrılan kıdem tazminat
karşılıklarından iptaller veya SGK Hazine Katkıları gibi...
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İşte bu tür gelirleri de dönem matrahından
indirebilmek (ya da matraha eklenmesini
önlemek) amacıyla yine bir Nazım Hesap çiftinde
izlemek gerekir.
Her iki uygulama için ilk zamanlarda üzerinde
anlaşma sağlanan ve çoğunlukla kullanılan
hesaplar;
"950- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve
951- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı
960- Diğer İndirimler Karşılığı
961- Diğer İndirimler"

ve

hesapları idi.
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Ancak, uygulamada geçen yıllar ve son dönemlerde
vergi yasalarındaki değerleme hükümlerinde ve
bunların yorumlarında yapılan değişiklikler, bu iki
Nazım Hesap çiftinin bu isimlerle amaca hizmette
yetersiz kaldığını, gereksinimi yeterince
karşılayamadığını göstermiştir.
Kanunen kabul edilmeyen giderler, sonuçta birer
gider kalemidir, ilgili gider yerine gider yazılır,
sonra kâra eklenerek matraha ulaşılır.
Oysa, geçen zaman içerisinde gider olmadığı
halde matraha eklenen unsurlar da olduğu
görülmüştür.
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Örneğin, sermayeye ekleme dışında başka bir
alanda kullanılan
–ortaklara dağıtılan“Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları” ya da
bekleme süresi biten ve matraha eklenen
“Yenileme fonu” gibi..
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Bunları göz önüne aldığımız zaman, 950 - 951
ve 960 - 961 Nazım Hesapların, yukarıda
değinilen isimlerle değil de, aşağıda
listelenen şekilde kullanılmasının daha
doğru olacağı ortaya çıkmaktadır.
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950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
950 02- MATRAHA EKLENECEK DİĞER UNSURLAR
951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARŞILIĞI
951 01- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KARŞILIĞI
951 02- MATRAHA EKLENECEK DİĞER UNSURLAR KARŞILIĞI
960- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR KARŞILIĞI
960 01- MATRAHTAN İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI
960 02- MATRAHTAN İNDİRİLECEK DİĞER UNSURLAR KARŞILIĞI
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR
961 01- MATRAHTAN İNDİRİLECEK GELİRLER
961 02- MATRAHTAN İNDİRİLECEK DİĞER UNSURLAR
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Burada bir diğer önemli nokta, Nazım Hesap
sisteminin kullanılış şeklidir. Bir nazım hesap
hiçbir şekilde tek başına kullanılmaz. Daima
çift olarak kullanılır.
Konuyu giderler açısından ele alırsak, bir gider
kalemi, önce ilgili gider hesabına alınır. Aynı ya da
ardından gelen mahsup fişinde de ilgili Nazım
Hesap çiftine ayrıca kayıt yapılır.
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Örnek: 2
İşletmede her hangi bir dönemde gelen telefon faturası ile
ilgili bilgiler aşağıdaki gibi olsun;
Fatura toplamı
37,75
Toplam tutarın içindeki;
KDV tutarı
5.09
Ö.İletişim V. tutarı
4.25
Haberleşme gideri tutarı
28.41
Bu kalemlerin son ikisi, “İŞLETME KİŞİLİĞİ” açısından
birer giderdir. Ama, bunların arasında Özel İletişim Vergisi
(ÖİV), aynı zamanda bir Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
kalemidir. Buna göre, önce tahakkuk işlemini kayda
alalım;
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770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 0?- HABERLEŞME GİDERLERİ
32.66
770 0? 0? Telefon Giderleri
28.41
770 0? 0? Özel İletişim Vergisi Gid.
4.25
191- İND. KDV
320- SATICILAR HESABI
320 0?- T.TELEKOM
37.75

32.66

5.09
37,75

Bu tahakkuk maddesinin ardından, ÖİV’nin dönem
sonu matrah hesaplanması sırasında KKEG olarak
göz önüne alınabilmesi için, yukarıda ilk kademe
alt hesap detayları verilmiş olan 950 – 951 Nazım
Hesap çiftine de kaydedilmesi gerekir.
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950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
4.25
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİDERLER 4.25
950 01 0?- Ö.İ.V.
951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARŞ.
951 01- KAN. KABUL EDLM. GİD. KARŞ. 4.25

4.25

KONUYLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KAVRAMA GELİNCE;
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Dönemsellik ve tam açıklama kavramlarına uygun bir
diğer örnek, (Mali tablo içeriğindeki bilgiler
açısından) "36" grubu hesapları olarak gösterilebilir.
Bilindiği gibi, bilançoda, "36" grubundaki "360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR" ve "361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ"
hesaplarında sadece tahakkuk etmiş ancak henüz
ödeme günü gelmemiş borçlar yer alabilir.
Eğer mali tabloda yer alan "360" ve "361" hesaplarda
vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçlar yer alıyorsa,
bu mali tablonun üretiminde hem açıklama kavramına,
hem de dolaylı olarak sosyal sorumluluk kavramına
uyulmamış olma durumu ortaya çıkar.
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Doğru düzenlenmiş bir mali tabloda, bu tür borçlar "360"
ve "361" hesaplarda yer alamaz. Bunlar, dönemin
sonunda, yine 36 grubu hesapları içerisinde yer alan
"368- VADESİ GELMİŞ ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ
VERGİ
VE
DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabına aktarılmalı, (aynı
zamanda KVYK ile ilgili bilanço ilkeleri gereği) mali
tablo tarihi itibariyle oluşmuş gecikme zamları da
tahakkuk ettirilerek "369- ÖDENECEK DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabında gösterilmelidir.
Ödenmemiş SGK Primlerine ait işlemlere ve
ödendiğinde yapılacak işlemlere ilerideki bölümlerde
detaylı biçimde değinilecektir.
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3) Dipnotlara Yönelik Bilgiler
Nazım Hesapların, yukarıda belirtilen alanlar
dışında da değişik kullanım alanları var
demiştik.
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Bilindiği gibi, dipnotlar temel mali tabloların
ayrılmaz
parçalarıdır.
Dipnotlardaki
bazı
bilgilerin, beyanname dönemlerindeki zaman
sıkışıklığı içerisinde kolaylıkla toparlanabilmesi,
yine Nazım Hesap kullanımıyla oldukça
kolaylaşmaktadır.
Dönem içerisinde bu tür bir işlem oluştuğu zaman az
bir zaman harcamasıyla Nazım Hesap sistemine
konulacak küçük notlar, mali tablo düzenlenmesi
ve beyanname hazırlığı sırasında büyük zaman
kazancı sağlamaktadır.
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Örneğin, bilanço dipnotlarında, “Aktif değerlerin
toplam sigorta tutarları” sorulmaktadır. Eğer
daha önce Nazım Hesap sistemi bu konuda
kullanılmadıysa, bu sorunun yanıtlanması için
bütün geçerli sigorta poliçelerinin, o sıkışık
dönemde tek tek elden geçirilmesi gerekecektir ki,
bu azımsanmayacak bir zaman kaybı doğuracaktır.
Oysa, örneğin bir kasko poliçesi giderleştirilirken,
aynı mahsupta ilgili Nazım Hesap çiftine de kayıt
düşülmüş olsa, sorunun yanıtını bulmak, birkaç
saniyeden fazla zaman almayacaktır.
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Örnek: 4
İşletme, 25.000 TL teminatla aktifindeki bir taşıta
kasko sigortası yaptırmış, toplam 120 TL prim
borçlanmıştır. Poliçe geçerlik tarihleri, 05.11.2018
– 04.11.2019 arasıdır. (Taşıt genel yönetim
hizmetlerinde kullanılmaktadır.) (Kolaylık için
poliçe bedeli düşük tutulmuştur.)
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Buna göre, 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarına düşen
gider payı 57 gün için 18.74 TL’dır. 2019 yılına
düşen gider payını ise Geçici Vergi dönemlerine
göre giderleşecek şekilde
paylaştırırsak, 1.
döneme 90 gün üzerinden 29.59 TL, 2. döneme
91 gün üzerinden 29.92 TL, 3. döneme 92 gün
üzerinden 30.25 TL ve 4. döneme 35 gün
üzerinden 11.50 TL. düşmektedir. Buna göre
poliçenin prim tutarının kaydını aşağıdaki biçimde
yapabiliriz; (Bu hesaplama basit bir excel
formülüyle kolayca yapılabilir.)
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770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 05- ÇEŞİTLİ GİDERLER
770 05 04- Sigorta Giderleri
18.74
180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
180 03- Sigorta Giderleri
180 03 05- Gel. Yıl 1. Dönem Sig. Gid. 29.59
180 03 06- Gel. Yıl 2. Dönem Sig. Gid. 29.92
180 03 07- Gel. Yıl 3. Dönem Sig. Gid. 30.25
180 03 08- Gel. Yıl 4. Dönem Sig. Gid. 11.50
320- SATICILAR
320 0?- .... Sigorta Ltd. Şti.

18,74

101,26

120
120
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Bu işlem yapılırken, bazı çevrelerde, ertesi yıla düşen
gider tutarının “280- Gelecek Yıllara Ait Giderler”
hesabına kayıt yapıldığı görülmektedir.
Oysa bu “280” hesap, bir “Duran Varlıklar” hesabıdır.
Duran Varlıkların tanımı da bellidir. “Bir yıldan daha
uzun sürede....”
Bir yıllık süre tanımı, olayın tahakkuk ettiği tarihten
başlar.
Bu tür bir sigorta poliçesinin de bir yıllık olduğu, bir
yıldan daha uzun süreyi kapsamadığı bilinmektedir.
O zaman, bu tür bir işlemde “280” hesabın kullanım alanı
yoktur. (Bu konuya ilerleyen bölümlerde yeniden değinilecektir.)
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Bu işlem, sigorta poliçesi için borçlanılan prim tutarının
kayda alınması için yeterlidir.
Ama, bu kayıt, tek başına yukarıda sözü geçen dipnot
sorusunun yanıtlanmasına yeterli değildir. 25.000 TL.
tutarındaki teminat tutarının da, bir Nazım Hesap çifti
kanalıyla not edilmesi, dip notların hazırlığı sırasında
kolaylık sağlayacaktır. (Bir işletmenin aktifinde, birden
fazla sigortalı varlık olacağını, hatta bu sayının bazı
işletmelerde 10’larca sayıya ulaşabildiğini düşünürsek,
aşağıdaki kaydın sağlayacağı zaman kazancı daha iyi
anlaşılır.)
940- VARLIKLAR SİGORTA TEMİNATLARI
941- VARLIKLAR SG. TEM. KARŞ.
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Dönem sonunda sadece matraha ve sadece mali
tablo dipnotlarına yönelik bilgiler taşıyan
Nazım Hesaplar, birbirleri ile karşılaştırılarak
kapatılır ve mali tablolarda yer almazlar.
(Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan
işletmelerin, devreden taahhütlerine ait KKEG
tutarları hariç)
Buna karşılık, işletmenin taahhütleri ve
doğabilecek rizikolarına ait kayıtları içeren
Nazım Hesaplar ve yatırım indirimlerinin
durumunu belirten Nazım Hesaplar, “Tam
Açıklama Kavramı” uyarınca bilançoda yer
alır ve dipnotlarda açıklanır.
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MOLA
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II) BİLANÇO KALEMLERİNDE
DEĞERLEME
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Şimdi artık bu aşamada kısa kısa bazı kalemlerin
değerleme biçimlerine değinelim;
(2018 yılı sonu itibariyle çeşitli değerleme
rakamları sunum hazırlığı sırasında henüz belli
olmadığından, bazı örneklerde 2017 yılı
kullanılmıştır.)
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II-A) KASA HESABI :
Özelliği gereği, TL ve yabancı para cinsinden tüm
nakitleri içermektedir. Öncelikle fiili envanter
(kasa sayımı) yapılır. Fiili envanter ile kaydi
envanter arasında fark yoksa, yabancı paralar için
31.12.2018 TCMB efektif alış kuru esas alınarak
değerleme yapılır.
Değerleme sonucunda ortaya çıkan olumlu kur
farkları “646- KAMBİYO KARLARI” hesabına,
olumsuz kur farkları “656- KAMBİYO
ZARARLARI” hesabına kaydedilir.
SMMM Nusret KURDOĞLU

243

DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Örnek: 5
İşletme kasasında mevcut 25.06.18 de alınmış 500
USD nın maliyet kuru 4,6480 TL dır. 31.12.2018
TCMB efektif alış kuru ise, 5,2573 TL olarak
açıklanmıştır.. Bu durumda, kayıtlarda görünen
(4,6480 x 500 = ) 2.324.00 TL tutarlı yabancı para,
değerleme sonucunda (5.2573 x 500 =) 2.628,65 TL
na yükselmiş olup, 304,65 TL kambiyo karı
oluşmuştur.

Bu durumun kayıt altına alınması;
---------------- ---------------------100- KASA HESABI

304,65

646 – KAMBİYO KARLARI

---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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Fiili envanterle kaydi envanter arasında fark varsa, bu fark,
incelenmek ve nedeni araştırılmak üzere, eksiklik halinde
“197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI”, fazlalık
halinde ise “397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI”
hesabına geçici olarak aktarılır. Konu incelenip, farkın
nedeni bulunduğunda bulunan nedene göre düzeltme
yapılır.
Neden bulunamadığı takdirde, eksiklik, “689- DİĞER
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR” hesabına
aktarılır. Ama aynı zamanda da “950 01 – 951 01” Nazım
Hesaplara kaydedilerek, bu gider için KKEG işlemi
yapılmalıdır.
Nedeni bulunamayan fazlalık ise, “679- DİĞER
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR” hesabına aktarılır.

(Ve geçerli gelir olarak kalır.)
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Örnek: 6
31.12.2018 günü kasa sayımında 100 TL eksik
çıktığını varsayalım. Günlük işlemlerle ilgili
kayıtlar yapılırken, bu fark “197” hesaba alınır,
böylece önce kasa denkliği sağlanır.
---------------- ---------------------197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
100- KASA HESABI

100
100

---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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Araştırmalar sonucunda farkın gerekçesi bulunursa,
buna göre işlem yapılır. Örneğin, farkın
veznedarın sorumluluğunu gerektiren bir nedenle
oluştuğu ortaya çıkarsa, fark veznedara
zimmetlenerek 197 hesap kapatılır.
---------------- ---------------------136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
197- SAYIM VE TESELLÜM NOKS.

100
100

---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU

247

DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Ya da, farkın sebebi ve sorumlusu bulunamamışsa,
fark, yukarıda da belirtildiği gibi, 689 hesaba
aktarılarak kapatılır. Aynı zamanda bu gidere,
KKEG işlemi yapılır.
---------------- ---------------------689- DİĞER OLĞ.DIŞI GİD.VE ZARARLAR
197- SAYIM VE TESELLÜM NOKS.
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİDERLER
100
950 01 05- SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI
951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARŞILIĞI
951 01- KAN. KABUL EDLM. GİD. KARŞILIĞI 100
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II-B) ALINAN – VERİLEN ÇEKLER İLE
ALACAK – BORÇ SENETLERİ
DEĞERLEME VE REESKONTU:
Önce fiili envanter yapılır, kaydi envanterle
karşılaştırılır. Fark varsa, kasa farklarında
uygulanan işlemler yapılır.
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Bu arada alacakların içerisinde şüpheli hale gelmiş
olanlar için gerekli işlemler yapılmalıdır.
Şüpheli alacaklar karşılık ayırmak yoluyla
giderleştirilir. (Sadece bilanço esasında)
Şüpheli alacağın karşılık ayrılarak giderleştirilmesi
geçici bir giderleştirmedir. Durum, alınacak
sonuçlara göre kesinleştirilir.

SMMM Nusret KURDOĞLU

250

DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Şüpheli alacak, sonraki dönemlerde kısmen veya
tamamen tahsil edilirse, tahsil edilen tutar
kadar karşılık, tahsilatın yapıldığı dönemde
iptal edilerek gelir kaydı yapılır.
Şüpheli alacağın tahsil edilemeyeceğinin
kesinleşmesi durumunda da şüpheli alacak
tutarı ve karşılığı, ters kayıtla kayıtlardan
çıkartılır.
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Öte yandan, şüpheli alacak uygulaması sadece bilanço
esasına has bir durum iken, değersiz alacak
uygulamasından işletme defteri tutan mükellefler de
yararlanabilirler.
Değersiz alacak, yargı kararına veya kanaat verici bir
belgeye göre tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacaktır.
Kanaat verici belge, alacağın tahsilinin olanaksız
olduğunu belirleyen ve herkesçe kabul edilen belgedir.
Konkordato anlaşması, alacaktan vaz geçildiğini
belirleyen mahkeme tutanağı, mirasçısız borçlunun
ölüm belgesi gibi...
Değersiz alacakta, karşılık ayrılmaksızın söz konusu
alacak doğrudan bilanço usulünde, “689- Diğ. O.Dışı
Giderler” hesabına, işletme usulünde ise gidere
aktarılır.
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Şüpheli hale gelen ticari alacağın şüpheli ticari
alacaklara aktarılması ve şüpheli alacak karşılığının
ayrılması;
128- Şüpheli Tic. Alacaklar XXX
121- Alacak Senetleri
XXX
************
654- Karşılık Giderleri
XXX
129- Şüph. Tic. Al. Karş.
XXX
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Sonraki bir dönemde tahsilat yapıldığında;
100 veya 102- Kasa ya da Banka XXX
128 – Şüph. Tic. Alac.

XXX

*************
129- Şüph. Tic. Alc. Karş.
XXX
644- Konusu Kalmayan Karş.
XXX
(Tahsilat alacağın tamamı kadar yapılamamış olabilir,
kayıt yapılırken bu durum göz önüne alınmalıdır.)
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Tahsilatın olanaksız hale geldiği belgelendiğinde;
herhangi bir gider ya da gelir kaydı yapılmaksızın,
128 ve 129 hesaplar karşılıklı kapatılır.
129- Şüpheli Tic. Alac. Karşılığı XXX
128- Şüpheli Ticari Alacaklar

XXX

Ticari olmayan alacaklar da şüpheli hale gelebilir ve yine
karşılık ayrılır. Ancak, bu alacakların doğumunda bir
gelir kaydı olmadığından, giderleştirilmelerinde
matrahı etkilememesi için yine Nazım Hesaplar
kullanılmalıdır.
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Yabancı paralarla düzenlenmiş alınan çekler, nakit
varlıklar gibi 31.12.201.. TCMB efektif alış kuru
esas alınarak değerlenir. Çünkü bir hazır değerdir.
Yabancı paralarla düzenlenmiş verilen çekler ile alacak
ve borç senetleri ise, 31.12.201.. TCMB döviz alış
kuru esas alınarak değerlenir. Ortaya çıkan değerleme
farkları, kasa ile aynı uygulamaya tabi tutulur.
Bu arada vadesi 2019’a sarkan verilen çekler, özün
önceliği
kavramı
uyarınca
“321BORÇ
SENETLERİ” hesabına aktarılır, vadesi 2018 olup, yıl
sonu itibariyle hamilince henüz bankadan çekilmemiş
olan çekler ise, tutarı ne olursa olsun, “103” hesapta
bırakılır. (Hazır değerler toplamı eksiye dönse dahi)
SMMM Nusret KURDOĞLU
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Tüm çekler ve senetler için, değerleme işlemleri
yapıldıktan sonra, ayrıca dönemsellik kavramı gereği
reeskont yapılmalı ve bilanço günündeki değerlerine
çekilmelidir. Bu işlem sonucunda, varlık ve borçlar
gerçek değerleri ile tabloda yer alır, içerdikleri hasılat
ve maliyet de, yine dönemsellik kavramı uyarınca ait
oldukları döneme aktarılmış olur.
Çeklerle ilgili “vadesinden önce ibraz” yasağı önce 5941
sayılı Yasayla 31.12.2017 tarihine kadar, sonra da
7061 sayılı Torba Yasa ile 31.12.2020 tarihine kadar
uzatılmıştır. Bu nedenle, çeklerle ilgili reeskont gider
ve gelirlerinin matrahı etkilememesi için Nazım
Hesaplara da alınması işlemi bu tarihe kadar
yapılmamalıdır.
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Reeskont yapılırken, belge üzerinde bir faiz oranı
belirtilmişse bu oran, belirtilmemişse (ki genelde
belirtilmemektedir) 29.06.2018 tarihinde açıklanan TCMB avans işlemleri faiz oranı olan %
19,50 oranı kullanılacaktır.
Reeskont formülü : Senet Bedeli X Faiz X Gün
36000 + (Faiz X Gün)
biçimindedir.
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Adat hesaplama işlemlerinde ise 2018 yılında
olayın tarihine göre davranmak
gerekmektedir. 29.06.2018 tarihinden
önceki işlemler için geçerli oran olarak,
31.12.2016 da yayımlanmış olan % 9,75
oranı, 29.06.2018 den itibaren de bu tarihte
yayımlanan %19,50 oranı kullanılmalıdır.
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Örnek: 7
09.02.2019 vadeli 10.000 TL tutarlı bir belgeyi ele
alalım ve bu belgenin, alacak veya borç senedi ya
da alınan veya verilen çek olmasına göre reeskont
kayıtlarını oluşturalım.
Önce reeskont tutarını formül kullanarak hesaplayalım;
Reeskont Tutarı :

10.000 x 19.50 x 40
36.000+(19.50x40)

7.800.000 = 212,07
36.780

Şimdi, bulunan bu 212.07 TL tutarındaki reeskont
için, değişik belge türlerine göre 2018 yılı
sonundaki ve 2019 yılı başındaki kayıtları
yapalım;
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a) Belge ALACAK senedi ise;
2018 yılı sonunda;
---------------- ---------------------657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
122- ALACAK SENETLERİ REESK.
---------------- ----------------------

212.07

2019 yılı başında;
---------------- ---------------------122- ALACAK SENETLERİ REESK.
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
---------------- ----------------------

212.07

SMMM Nusret KURDOĞLU
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b)

Belge BORÇ senedi ise;
2018 yılı sonunda;
---------------- ---------------------322- BORÇ SENETLERİ REESK.
212.07
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
212.07
---------------- ---------------------2019 yılı başında;
---------------- ---------------------657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
212.07
322- BORÇ SENETLERİ REESK.
212.07
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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c)

Belge ALINAN ÇEK ise;
2018 yılı sonunda;
---------------- ----------------------

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ
122- ALACAK SENETLERİ REESK.
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR

212.07
212.07
212.07

950 01- KAN. KABUL EDLM. GİDERLER
212.07
950 01 08- ALINAN ÇEK REESK.
951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ,
212.07
951 01- KAN. KABUL EDLM. GİD. KARŞILIĞI 212.07
---------------- ---------------------(BU SON NH KAYDI, ÇEKLERLE İLGİLİ İBRAZ YASAĞI 7061 SAYILI
YASA İLE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDIĞI İÇİN, BU TARİHE
KADAR YAPILMAYACAKTIR.)
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2019 yılı başında;
---------------- ---------------------122- ALACAK SENETLERİ REESK.
212.07
647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
212.07
---------------- ---------------------960- MATR. İNDİRİLECEK UNS.KARŞ.
212.07
960 01- MATR. İND. GELİRLER KARŞ. 212.07
961- MATR. İNDİRİLECEK UNSURLAR
212.07
961 01- MATR. İND. GELİRLER
212.07
---------------- ---------------------(BU SON NH KAYDI, ÇEKLERLE İLGİLİ İBRAZ YASAĞI 7061 SAYILI
YASA İLE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDIĞI İÇİN, BU TARİHE
KADAR YAPILMAYACAKTIR.)
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d)
Belge VERİLEN ÇEK ise;
2018 yılı sonunda;
---------------- ----------------------

212.07

322- BORÇ SENETLERİ REESK.

212.07

647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
---------------- ----------------------

212.07

960- MATR. İNDİRİLECEK UNS.KARŞ.
960 01- MATR. İND. GELİRLER KARŞILIĞI

212.07
212.07

961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR
961 01- MATRAHTAN İND. GELİRLER
---------------- ----------------------

212.07

(BU SON NH KAYDI, ÇEKLERLE İLGİLİ İBRAZ YASAĞI 7061 SAYILI
YASA İLE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDIĞI İÇİN, BU TARİHE
KADAR YAPILMAYACAKTIR.)
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2019 yılı başında;
---------------- ----------------------

212.07

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ

212.07

322- BORÇ SENETLERİ REESK.
---------------- ----------------------

212.07

950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİDERLER

212.07

951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ,
951 01- KAN. KABUL EDLM. GİD. KARŞ. 212.07
---------------- ----------------------

212.07

(BU SON NH KAYDI, ÇEKLERLE İLGİLİ İBRAZ YASAĞI 7061 SAYILI
YASA İLE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDIĞI İÇİN, BU TARİHE
KADAR YAPILMAYACAKTIR.)
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II-C) BANKALAR VE BANKA KREDİLERİ :
Envanteri, defter kayıtları ile ilgili banka ekstreleri
karşılaştırılarak yapılır. Farklar, belgelere göre düzeltilir.
Yabancı para mevduatının değerlemesinde yine 31.12.2018
TCMB efektif alış kuru esas alınır. Oluşan olumlu farklar,
kambiyo karı, olumsuz farklar ise kambiyo zararı olarak
kayda alınır.
Yabancı paraya dayalı kredi hesaplarının değerlenmesinde
ise, 31.12.2018 TCMB döviz alış kuru esas alınır.
Değerleme sonucu oluşan borç azalması, kambiyo karları
hesabına alınır. DİKKAT : Değerleme sonrası oluşan
borç artışı ise, kambiyo zararı olarak değil, finansman
gideri olarak muhasebeleştirilir.
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Vadeli mevduatlarda, dönemsellik ilkesini göz önüne
alarak (VUK 281/1. ve 285/1. maddelerini
01.01.2004 itibariyle değiştiren
5228 sayılı
Yasanın 59/1b-c md. Uyarınca) dönem sonu
itibariyle mutlaka faiz gelir tahakkuku, banka
kredileri için de yine dönem sonu itibariyle faiz
gider tahakkuku yapılmalıdır. Eğer varsa Repo
işlemlerinin de vadeli mevduat sayıldığı, bunların
102 hesapta izlenmesi gerektiği, repo için de
31.12.2018 itibariyle faiz gelir tahakkuku
yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
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Örnek: 8
Vadeli mevduat için faiz gelir tahakkuku;
---------------- ---------------------181- GELİR TAHAKKUKLARI
642- FAİZ GELİRLERİ
---------------- ----------------------

XXXX
XXXX

Bu gelire ait stopaj tutarının mahsubu, faizin tahsil tarihine bağlıdır.
Eğer, söz konusu faiz beyanname verilmeden önce tahsil edilir ve
kesinti belgelenebilirse, mahsup 2018 yılı beyannamesinden, tahsilat
beyanname verildikten sonraki döneme kalırsa, mahsup 2019 yılı
beyannamesinden yapılabilecektir.

Banka kredileri için faiz gider tahakkuku;
---------------- ---------------------780- FİNANSMAN GİDERLERİ
381- GİDER TAHAKKUKLARI
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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Bu noktada bir konuya daha dikkat çekmek
gerekiyor.
780 Finansman Giderleri, sadece
“BORÇLANILAN” tutarlarla ilgili olarak doğan
faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderlerin
kaydedileceği hesaptır.
Ancak uygulamada, banka ekstrelerinde karşımıza
çıkan tüm havale, işletim ücreti, teminat mektubu
komisyonu gibi giderlerin de bu hesaba alındığı
görülmektedir.. Oysa bu giderler borçlanma ile
ilgili giderler değildir. Dolayısıyla da 780 hesaba
alınmaz.
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II-D) MENKUL DEĞERLER :
VUK 279. maddesinde sayılan menkul değerler
(Hisse senetleri, portföyünün en az % 51’i
Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse
senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma
belgeleri, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir
ortaklığı senetleri, geçici ilmühaberler) alış bedeli
ile değerlenir.
Bu sayılan menkul değerler dışında kalanlar ise,
borsa rayici ile değerlenir.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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II-E) TİCARİ ALACAKLAR ve KARŞILIKLAR :

İşletmenin ticari işlemlerinden doğan senetli ve
senetsiz alacakları bu (12 ve 22) gruplarda yer
alan hesaplarda gösterilir.
Bu gruplarda yer alan yabancı paraya dayalı tüm
alacaklar, 31.12.2018 TCMB döviz alış kuru ile
değerlendirilir.

SMMM Nusret KURDOĞLU
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İşletmenin ana faaliyet dalı çerçevesindeki senetsiz
ticari alacakları 120, yine ana faaliyet dalı
çerçevesindeki senetli ticari alacakları ise, vadelerine
göre 121 veya 221 hesapta yer alırlar.
İşletmenin ana faaliyet dalı dışında kalan ama ticari
nitelik taşıyan senetli ya da senetsiz alacakları ise,
127 hesapta yer alır. Örneğin; duran varlık satışından
doğan senetli ya da senetsiz alacaklar bu hesaba
kayıtlanır. (Özün önceliği kavramı)
Şüpheli hale gelmiş alacaklar “128- Şüpheli Ticari
Alacaklar” hesabına aktarılmalı ve bunlar için karşılık
ayrılmalıdır. Bu alacakların içerisinde KDV’nin de
olması bir sorun doğurmamaktadır. (Önceki
bölümlerde kayıt örnekleri verilmiştir.)
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II-F) DİĞER ALACAKLAR ve KARŞILIKLAR
İşletmenin ticari olmayan işlemleri sonucunda
aktifine giren ve 13 – 23 gruplarında izlenen
senetli ve senetsiz alacakları için de, reeskont ve
şüpheli alacak işlemleri yapılır.
Ancak, bu tür alacakların ticari olmaması,
doğuşunun gelirlerle ilgisi olmaması nedeniyle, bu
işlemlerden doğacak reeskont gider ve gelirlerinin
matrahla bağlantısı kesilmelidir.
Bu konuda da en uygun yöntem, yine Nazım
Hesaplar yöntemidir.
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II-G) STOKLAR:
İşletmenin bir yıllık süreç içerisinde paraya
çevirebileceğini, üretime sevk edeceğini ya da
tüketeceğini düşündüğü stoklar, 15 grubu
hesaplarında yer alır.
Buna karşın, tedbirli davranma sonucu bir yıllık
gereksinimden fazla satın alma veya üretme ya da
stok devir hızı düşüklüğü nedeniyle bir yıldan daha
fazla sürede elden çıkarılacağı veya kullanılacağı
düşünülen stoklar ise, “293- GELECEK YILLAR
İHTİYACI STOKLAR” hesabında izlenir. Bunlar,
dönemi geldiğinde 15 grubundaki ilgili hesaplara
aktarılır. (Yine DÖNEMSELLİK ve TAM
AÇIKLAMA kavramları)
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Çeşitli nedenlerle kullanılma veya hemen elden çıkarılma
olanağını yitiren stoklar ve MDV ise, “294- ELDEN
ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN
VARLIKLAR” hesabına aktarılır.
Stokların değerlemesi maliyet değeri ile yapılır. Yapılan fiili sayım
ile kaydi envanter karşılaştırılır. Fark görüldüğünde, olumsuz
farklar “197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI”
hesabına, olumlu farklar ise “397- SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI” hesabına kaydedilir. Farkların nedeni
bulunamazsa, kasa hesabında görülen farklarla aynı işleme tabi
tutulur.
Stoklarda bir değer düşüklüğü belirlendiğinde, karşılık ayrılır.
Ayrılacak karşılık tutarının belirlenmesi sırasında takdir
komisyonu kararı alınması halinde, oluşan karşılık gideri
matrahtan indirilir. Aksi halde, bu tutar Nazım Hesaplara da
kaydedilerek, karşılık giderinin matrahtan indirilmesi
önlenmelidir.
SMMM Nusret KURDOĞLU
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Örnek: 10
a) Takdir komisyonu kararı ya da başvurusu varsa
---------------- ---------------------654- KARŞILIK GİDERLERİ
XXX
158- STOK DEĞER DÜŞ.LÜĞÜ KARŞ.
---------------- ---------------------b) Takdir komisyonu kararı ya da başvuru yoksa
---------------- ---------------------654- KARŞILIK GİDERLERİ
XXX
158- STOK DEĞER DÜŞ.LÜĞÜ KARŞ.
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
XXX
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİDERLER
950 01 0? STOK DEĞ.DÜŞ.KARŞ.
951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ,
951 01- KAN. KABUL EDLM. GİD. KARŞILIĞI

---------------- ----------------------
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Stoklarla ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer önemli
konu da, “157- DİĞER STOKLAR” hesabının
genellikle hatalı kullanımıdır.
Bir kısım işletmelerin, özellikle tüketim için topluca aldıkları
stok kalemlerini “150- İLK MADDE VE MALZEME”
hesabında izlemeleri gerekirken, “157” hesapta izledikleri
görülmektedir.
Oysa, “157” hesap, bir yıl içerisinde elden çıkarılacağı ya da
tüketileceği düşünülen defolu ürünler, yan ürünler, artık,
hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır. Bu tür
kalemlerin bir yıldan uzun süreçte elden çıkartılabileceği
düşünülüyorsa, bunlar, yukarıda da sözü geçen “294”
hesapta izlenmelidir.
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Stoklar grubunda diğer bir hatalı kullanım “159- Verilen
Sipariş Avansları” hesabında görülmektedir.
Bu hesap, “Yurt içi ya da dışından satın alınmak üzere
siparişe bağlanan STOKLARLA ilgili olarak yapılan avans
ödemelerinin” izlendiği hesaptır.
Ancak uygulamada, stoklarla ilgisi olsun olmasın verilen
çeşitli avansların (örn. Avukata verilen avans dahil) bu
hesaba kaydedildiği, ya da bilanço gününde borç bakiyesi
veren 320 hesap tutarlarının bu hesaba aktarıldığı
görülmektedir.
Oysa bu ödemelerin bir çoğunun “15” stoklar grubuna
alınacak kalemlerle ilgisi olmadığı açıktır.
Bu tür ödemeler “159” hesapta değil, “195- İş Avansları”
hesabında izlenmelidir.
Aynı durum alınacak MDV için verilen avansların
kaydedilmesi gereken
“259”
hesap için de geçerlidir.
SMMM
Nusret KURDOĞLU
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II-H) DÖNEMSELLİK KAVRAMI, 18 ve 28
GRUPLARI :
Bu gruplardaki hesaplar, dönemsellik kavramının
bilanço aktifindeki uygulama alanını oluştururlar.
Bu gruplarda yer alan hesaplardan, özellikle “180GELECEK AYLARA AİT GİDERLER” ve “280GELECEK YILLARA AİT GİDERLER”
hesaplarının uygulamada hatalı kullanıldığı
sıklıkla görülmektedir.
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“180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER”
hesabı, Dönen Varlıklar ana hesap grubunda yer
alan bir hesaptır. Hesabın açıklaması da çok nettir;
“Peşin ödenen (veya borçlanılan) ve cari dönem
içerisinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi
gereken, gelecek döneme ait giderleri” izlemek
için kullanılır.
2018 yılı için gelecek dönem, 2019 yılıdır. O
halde, 2018 yılında doğan, (ödenen veya
borçlanılan) ama 2019 yılında (işlemin
doğuşundan itibaren 12 ay içerisinde) giderleşecek
olan tutarlar, sadece “180” hesapta yer almalıdır.
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Buna karşın, 2018 yılında yaptırılan bir sigorta
poliçesinin 2019 yılına ait bölümünü, “180” hesap
yerine “280” hesapta izleyen işletmeler mevcuttur.
Oysa,
“280GELECEK
YILLARA AİT
GİDERLER” hesabının kullanım alanı çok
kısıtlıdır. Bu hesap çok az işletmede kullanılabilir.
Örneğin, ancak birkaç yıllık peşin kira ödemesi ya
da üretim işletmelerinin üç – dört yıllık periyodik
büyük bakım giderleri gibi yıllara dağıtılması
gereken ender olaylar için “280” hesap
kullanılabilir.
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Öte yandan, “180” hesaba alınarak, gelecek döneme
aktarılması gereken bazı giderlerin, uygulamada
“770” hesaba alınarak doğrudan giderleştirildiği
de görülmektedir.
Örneğin, her yılın aralık ayında satın alınan ve
onaylattırılan, ama aslında ertesi yıl kullanılacak
olan defterlere ait noter ve satın alma giderlerinin
“180” hesaba kaydedilmesi ve giderin ertesi yıla
aktarılması gerekirken, doğrudan “770” hesaba
alınarak, aynı yıla gider kaydedildiği
görülmektedir. Bu uygulama dönemsellik
kavramına aykırıdır, tüm giderler ait oldukları
(yararlanıldıkları) dönemde gider yazılmalıdır
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“300, 303, 309 ve 400 HESAPLARDA HATALI
KULLANIM..
300 hesap, kısa vadeli (1 yıla kadar) banka kredileri
içindir.
Şirket adına alınan kredi kartına ait borçların bazen
309 hesapta izlendiği görülmektedir. Oysa o da bir
banka kredisidir.
400 hesap 1 yıldan uzun vadeli banka kredileri
içindir. Tüm kredi önce bu hesaba yüklenir, sonr
vadesi 1 yıla kadar olan kısım 303 hesaba
aktarılarak ödemeler bu hesaptan yapılır. (Bu
aktarmanın nedeni açıktır, 4 ana hesap sınıfı hesaplarından
doğrudan ödeme yapılamaz.)
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Bir diğer hatalı kullanım örneği, “ödenmeyen (dönem
sonu itibariyle ödenmemiş) SGK primleri”
konusunda görülmektedir. (31.12 tarihinin rastladığı
gün hedeflenen amaca uygun olduğundan örnek 2015
yılına göre düzenlenmiştir.)
Aşağıdaki örnekte ödenmemiş olan Ekim ve Kasım 2015
SGK
primleri,
bazı
işletmelerde,
gününde
kaydedildiği gider hesabından çıkartılarak “180”
hesaba aktarılmakta, bu uygulama ile dönemsellik
kavramı
açıkça
yok
edilmektedir.
Yapılan
uygulamada, Ekim ve Kasım 2015 gideri, ekim ve
kasım 2015’de değil de, ödemenin yapıldığı örneğin,
Mayıs 2016’de giderleşmiş olmaktadır. Oysa, doğru
uygulama, gider kaydına hiç dokunmadan, matrah
hesaplamalarının yapılmasıdır.
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Konuyu, ödeme işlemini de içerecek biçimde daha
iyi açıklayabilmek için, aşağıdaki örneği geniş
kapsamda irdelemekte yarar vardır.
Örnek: 11
a) SGK priminin ödenmediği dönemdeki kayıtlar;

İşletmede, 31.12.2015 tarihli mizanda görünen 361
hesap bakiyesinin dağılımı aşağıdaki gibi olsun;
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Ekim 2015 SGK primi
Kasım2015 SGK primi
Aralık 2015 SGK Primi
Toplam

255.25
255.25
255.25
765,75

31.12.2015 itibariyle bu listeye bakıldığında, Ekim
ve Kasım 2015 prim tutarlarının ödeme vadesinin
geçtiği görülmektedir. (Çünkü 31.12.2015 günü
tatil gününe değil, iş gününe denk gelmektedir.
Tatil gününe denk gelseydi, Kasım priminin
ödeme günü 02 Ocak olacaktı, dolayısıyla bilanço
günü itibariyle henüz vadesi geçmemiş olacaktı. )
SMMM Nusret KURDOĞLU

288

ÇOKÇA YAPILAN BAZI HATALI UYGULAMALAR

Bu durumda, vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan
Ekim ve Kasım 2015 prim borcunun, 31.12.2015
tarihli bilançoda, tam açıklama kavramı uyarınca
361 hesap içerisinde değil, 368 hesapta yer alması
gerekir.
Bu aktarma işlemini yaparken de, daha önce
tahakkuk sırasında ilgili gider yerine yazılmış olan
bu tutarın, giderden silinmeksizin matrahtan
indirilmesini önlemek gerekmektedir. (Ve elbette
yine Nazım Hesaplar..)
SMMM Nusret KURDOĞLU
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Yapılması gereken kayıtlar aşağıdaki gibidir;
---------------- ---------------------361- ÖDN. SOSYAL GÜV. KES.
510.50
368-VD.GEÇ.ERT.TAKS.VER.VE DİĞ.YÜK.
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
510.50
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİD.
510.50
950 01 02- ÖDENM. SGK PR.
951- MATRAHA EKL. UNS. KARŞ.
951 01- K. KAB. ED. GİD. KARŞ.
---------------- ----------------------

510.50

510.50
510.50
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Öte yandan, ödenmemiş olan bu primlerin
31.12.2015 itibariyle oluşan gecikme zammı tutarı
da 42.37 TL olsun.
Bu tutarın da, dönemsellik kavramı gereği doğduğu
dönemin giderleri içerisinde, yabancı kaynaklara
ilişkin bilanço ilkeleri gereğince de, bilançoda
borçlar arasında yer alması gerekir.
Bunu sağlamak için de, aşağıdaki kayıt yeterlidir;
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---------------- ---------------------770- GENEL YÖNETİM GİD.
770 0? GECİKME ZAMMI GİD. 42.37
369- ÖDENECEK DİĞER YÜK.LER
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKL.UNSURLAR
950 01- KAN. K. EDLM. GİD.
42.37
950 01 0?- AMME A.GECİKME ZAMLARI
951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ.
951 01- KAN. K. ED. GİD. KRŞ.
42.37
---------------- ----------------------
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b) Ekim ve Kasım 2015 SGK priminin ödendiği
dönemdeki kayıtlar;
Ödemenin Şubat 2016 da yapıldığını ve toplam 65
TL de gecikme zammı ödendiğini varsayalım,
---------------- ---------------------368-VD.GEÇ.ERT.TAKS.VER.VE DİĞ.YÜK.
369- ÖDENECEK DİĞER YÜK.LER
770- GENEL YÖN. GİD.
100 / 102 KASA ya da BANKA
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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42.37
22.63
575.50
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Ekim ve Kasım 2015 SGK priminin ödendiği
dönemde tekrar giderleştirilmeden matrahtan
indirilmesi için;
---------------- ---------------------960- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNS.KARŞ.
960 02- MATR. İND. DİĞER UNS. KRŞ.
510.50
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR
961 02- MATR. İND. DİĞ. UNS.
510.50
961 02 0?- ÖNC.DNM.SGK PR.ÖDEMESİ

510.50
510.50
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Şubat 2016 da giderleşen gecikme zammı
için;
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01- KAN. KABUL EDLM. GİD.
22.63
950 01 0?- AMME A.GECİKME ZAMLARI
951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ.
951 01- KAN. K. ED. GİD. KARŞ.
22.63

22.63

22.63

---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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Sonuç olarak, 2015 yılında 950 – 951 Nazım Hesap
çifti kullanılarak, Ekim ve Kasım 2015 da doğan
giderin, yine Ekim ve Kasım 2015 da yani
doğduğu dönemde gider kaydedilmesi ama o
dönemde
ödenmediği
için
matrahtan
indirilmemesi sağlanmış, daha sonra bu primlerin
ödendiği Şubat 2016 döneminde ise, bu kez 960 –
961 Nazım Hesap çifti kullanılarak, primin
ödendiği dönemde gider kaydedilmeksizin
matrahtan indirilmesi sağlanmıştır.
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II-İ) DÖNEMSELLİK
GRUPLARI :

KAVRAMI,

38

–

48

“İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ama, gelecek

dönemlere ait olan gelirler ile, faaliyet dönemine ait
olup, kesinleşmesi gelecek dönemlerde yapılacak olan
giderler” bu gruplardaki hesaplarda yer alır.

Örneğin, 2018 yılında 3 yıllık peşin kira tahsilatı yapılması
halinde, 2018 yılına ait olan gelir, 2018 yılında gelir
tablosundaki ilgili hesaba aktarılır, ilk bir yıllık süreç
içerisindeki 2019 yılına ait olan bölüm, “380- GELECEK
AYLARA AİT GELİRLER” hesabına, 13. Aydan sonraki
döneme sarkan bölüm ise, “480- GELECEK YILLARA
AİT GELİRLER” hesabına alınır.
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Bu
grupta
yer
alan
“381GİDER
TAHAKKUKLARI” hesabına, önceki bölümlerde
faiz gelir tahakkukları nedeniyle değinilmiştir.
Buna ek olarak, dönem sonunda oluşan bazı
giderlerin cari dönem gider kayıtlarına girmesi
açısından dikkat edilmesi gereken (ve aslında
hatalı uygulanan) bazı noktalar daha vardır;
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Örneğin, Aralık 2018 telefon faturaları Ocak 2019 de
gelmekte ve ödenmektedir.
Eğer, telefon sabit telefon ise, Türk Telekom A.Ş. bu
faturaları
31.12.2018
tarihi
itibariyle
düzenlemektedir. Bu tür faturaların 2018 yılında
giderleşmesi sırasında, alacaklı hesap, bir
işletmeden hizmet satın alınması karşılığı olması
ve fatura tarihinin 31.12.2018 olması nedeniyle,
“320- SATICILAR” hesabı olmalıdır.
KDV indirimi de Aralık 2018 da yapılmalıdır.
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Buna karşın, Aralık 2018 dönemine ait olup, Ocak
2019 da ödenmesi gereken bir cep telefonuna ait
faturanın düzenlenme tarihi genellikle Ocak 2019
içerisinde olmaktadır.
Bu durumda ise, bu faturanın sadece gider
bölümünün 2018 e ait olan kısmı gün hesabı ile,
“381- GİDER TAHAKKUKLARI” hesabının
alacağı karşılığında ilgili gider hesabında kayda
alınmalı, “320” hesap burada kullanılmamalıdır.
KDV indirimi de, faturanın düzenlendiği
dönemde, yani Ocak 2019 da yapılmalıdır.
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II-J) DÖNEMSELLİK KAVRAMI, GELİR
TABLOSU ve YABANCI KAYNAKLARA
İLİŞKİN İLKELER, KIDEM TAZMİNAT
KARŞILIKLARI :
Yabancı Kaynaklara İlişkin Bilanço İlkeleri
uyarınca, bilanço tarihi itibariyle işletmenin var
olan, doğmuş olan tüm borçları tespit edilmeli
ve mutlaka bilançoda gösterilmelidir.
Gelir tablosu ilkeleri ve özellikle dönemsellik
kavramına göre, işletmenin dönem içerisinde
doğan tüm giderleri tespit edilmeli ve dönem
giderleri içerisinde yer almalıdır.
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Bu kavram ve ilkeler ışığında bakıldığında,
işletmelerin dönem sonu itibariyle oluşan kıdem
tazminat karşılık gideri tutarlarının da mutlaka
hesaplanması, bir yandan bilançoda UVYK olarak
borçların içerisinde yer alması, öte yandan da
dönem
giderlerine
kaydedilmiş
olması
gerekmektedir.
Bu arada, söz konusu kıdem tazminatı karşılık
giderlerinin KKEG olarak işlem görmesi için, 950
01 0? – 951 01 0? Nazım Hesap çiftine de
kaydedilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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Öte yandan, 2018 yılında ilk kez kıdem tazminat
karşılığı ayıran işletmeler, dönemsellik kavramı
uyarınca 2018 yılına düşen kıdem tazminatı
karşılığını cari dönem giderlerine kaydederken,
2018 yılı öncesi dönemlere düşen (31.12.2017 tarihi
itibariyle doğmuş olması gereken) karşılık tutarını
da “681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve
ZARARLARI” hesabına almalıdırlar.
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Örnek: 12
a) İlk kez 2018 yılında kıdem tazminat karşılığı
ayıran bir işletmede 31.12.2017 itibariyle 1.500
TL ve 31.12.2018 itibariyle de 2.000 TL kıdem
tazminat karşılık tutarı hesaplanmış olsun.
Bu tutarlara bakıldığında, toplam 2.000 TL
tutarındaki karşılığın 1.500 TL lık kısmının 2018
yılı öncesinde, 500 TL lık kısmının da 2018
yılında doğduğu görülmektedir. (Personelin genel
yönetim hizmetlerinde çalıştığı varsayılmıştır.)
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Buna göre;
---------------- ---------------------770- GENEL YÖNETİM GİD.
500
770 0?- KID.TAZM.KARŞ.GİD.
500
681- ÖNC. DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 1.500
472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
---------------- ---------------------950- MATR. EKL. UNSURLAR
2.000
950 01- KAN. K. EDLM. GİD. 2.000
950 01 10- KID.TAZ.KARŞ. GİD.
951- MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ.
951 01- KAN. K. ED. GİD. KRŞ. 2.000
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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b) Önceki dönemlerde de karşılık ayırmış olan bir
işletmede, 2018 yılı için yine 500 TL karşılık
hesaplandığında yapılacak kayıt daha sadedir;
---------------- ---------------------770- GENEL YÖNETİM GİD.
770 0?- KID.TAZM.KARŞ.GİD.
500
472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
---------------- ---------------------950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01- KAN. K. ED. GİDERLER
500
950 01 10- KID.TAZ.KARŞ. GİD.
951- MATRAHA EKL. UNS. KARŞ.
951 01- KAN. K. ED.. GİD. KRŞ. 500
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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c) 472 hesapta, 2018 yılından 1.500 TL birikmiş
kıdem tazminatı devreden bir personelin 2019
yılında ayrılması hali;
ca) Ayrılan personelin ayrılma tarihi itibariyle
1.700 TL tazminata hak kazanması;
Öncelikle, önceki dönemde ayrılan karşılık tutarı ödemeye
hazırlık olmak üzere, 472 hesaptan 372 hesaba aktarılır. Bu
arada önceki dönemde giderleştirilmiş ama matrahtan
indirilmemiş olan bu tutarın, ödeme döneminde
giderleştirilmeden matrahtan indirilmesi için gerekli
önlem alınır; (Bu aktarmanın nedeni açıktır, 4 ana hesap
sınıfı hesaplarından doğrudan ödeme yapılamaz.)
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---------------- ---------------------472- KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI
1.500
372- KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI
---------------- ---------------------960- MATRAHTAN İND. UNS.KARŞ.
1.500
960 02- MATR. İND. DİĞ. UNS. KRŞ.
1.500
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR
961 02- MATR. İND. DİĞ. UNS.
1.500
961 02 0?- ÖNC.DNM.KID.TAZ.DAN ÖDEMELER

1.500

1.500

---------------- ----------------------
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Sonra 2019 yılında oluşan kıdem tazminatı (artık bu
karşılık değildir) giderleştirilir. Bu işlem ödeme
için yapılacağından, giderleşme sonucu matrah
azalmasının önlenmesi gereği (yani KKEG işlemi
yapmanın gereği) yoktur.
---------------- ---------------------770- GENEL YÖNETİM GİD.
770 0?- KID.TAZMİNATI GİD.
200
372- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

200
200

---------------- ---------------------Bu işlemden sonra, “372” hesapta ödenmesi gereken
karşılık birikmiş durumdadır. Gerekli kesintiler
yapılarak, ödeme “372” hesaptan yapılır.
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cb) Personelin kıdem tazminatı almaya hak kazanmadan
ayrılması hali;
Böyle bir durumda, tazminat almadan ayrılan personel için
önceki dönemlerde ayrılmış ve 472 hesapta birikmiş olan
1.500 TL, artık ödenmeyeceğine göre, işletme için bir gelir
oluşacaktır. Bir başka deyişle, var olan bir borç ortadan
kalkmış durumdadır.
Bu 1.500 TL tutarlı karşılık, önceki dönemde ayrılırken
giderleştirilmiş, ancak gider kaydı yapılırken, Nazım
Hesaplar (950 – 951 hesaplar) yardımı ile, giderleşen bu
tutarların matrahtan indirilmesi önlenmişti.
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Bu kez, ödenmeyeceği belli olan ve işletme için gelir
oluşturan bu tutarın gelire alınması, ancak bu
gelirin matraha eklenmesi (bu kez 960 – 961
hesaplar kullanılarak) önlenmelidir.
---------------- ---------------------472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
1.500
679- DİĞER O.DIŞI GELİR VE KARLAR
1.500
---------------- ---------------------960- MATR. İND. UNS.KARŞ.
1.500
960 01- MATR. İND. GELİRL. KARŞ. 1.500
961- MATR. İND. UNSURLAR
1.500
961 01- MATR. İND. GELİRLER 1.500
961 02 0?- ÖNC.DNM.KID.TAZ.DAN İPTALLER
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II – K) SGK HAZİNE KATKISI (LARI)
Bilindiği gibi, sistemde birden fazla “HAZİNE
KATKISI” uygulaması vardır.
*5510 sayılı Yasa’nın 81. Maddesine 5763 s.y. ile
eklenen kalıcı katkılar,
*Aynı Yasaya 6661 s.y. ile eklenen Geçici 68. Madde
(2016 yılına mahsus) ile getirilen geçici katkılar..
* 4447 s. Yasaya 6111 s. Yasa ile eklenen Geçici 10.
Maddede yer alan geçici katkılar..
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BU TUTARLAR İŞLETME İÇİN BİR İNDİRİM
MİDİR? YOKSA BİR GELİR Mİ?
DÜĞÜM BU SORUNUN YANITINDA YER
ALMAKTADIR.
KAYITLAR DA BU SORUNUN YANITINA GÖRE
YAPILACAKTIR.
(KAYIT ÖRNEĞİ, 5510 S.K. 81. MADDESİNDEKİ
KALICI KATKI ÜZERİNDEN VERİLMİŞTİR. )
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İlk yasal düzenleme, 5510 sayılı Kanun’un 81.
maddesine, 5763 sayılı Kanunla eklenen bir fıkra
ile yapılmıştır. Anılan düzenleme aşağıdaki
gibidir;
“ı) (5763 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle
eklenmiştir.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre
malullük,
yaşlılık
ve
ölüm
sigortaları
primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık
kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
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İşveren
hissesine
ait
primlerin
Hazinece
karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca
aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,
sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin
sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal
süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması
şarttır.”
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Yukarıdaki
fıkra
irdelendiğinde,
bu
uygulamanın bir indirim değil, kesin bir
gelir unsuru olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bir başka deyişle, işletmenin bir borcu, bir
üçüncü kişi tarafından (Bu olayda Hazine)
aracaklıya (SGK) ödeniyor ve bu ödeme
işletmeden istenmiyorsa, bu olay işletme
için bir GELİR yaratır.
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SGK koşullara uyulduğu zaman bu alacağından
hiçbir şekilde vaz geçmemekte, herhangi bir
indirim yapmamaktadır. Yasada belirlenen
koşullara uyan işletmeler adına Hazine, SGK’na
bu tutarı ödeyecektir. O halde, Bu bir devlet
katkısıdır.
Katkının sadece belli koşullara uyan işletmelere
uygulanacağı, bu koşullara uymayanlara bu
katkının yapılmayacağı açıktır. Kısaca, bu tutar,
herkese tanınan genel bir indirim değil, hak
edenler için bir GELİR kalemidir.
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Bu sonuca göre, ortaya çıkan bu tutar, ilgili gider
hesabının alacağına bir indirim olarak
kaydedilmeyecektir.
Bu tutar bir gelir olduğuna göre, ilgili gelir hesabına
alınacaktır.
Bu gelir hesabının hangisi olduğuna birazdan karar
vereceğiz. Ama daha önce kayıt zamanlaması
konusunun çözülmesi gerekmektedir.
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Bu noktada karşımıza çıkan 2. soru, bu gelirin
hangi tarihte kayda alınacağıdır.
Bu konuda bizlere ışık tutacak iki önemli yol
gösterici, (yine) DÖNEMSELLİK KAVRAMI
ve TAHAKKUK ESASI dır.
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Tekrarlamakta yarar var;
Ticari kazancın tespitinde “dönemsellik kavramı” ve
bu kavramın içeriğinden çıkan “tahakkuk esası”
önemli iki temel direktir. Tahakkuk esasına göre,
gelir ve giderin işleme alınması için kesinleşmiş
olması, yani gelir ve gideri doğuran işlemin
tamamlanmış olması, tutarın da belirlenmiş olması
gerekir.
Dönemsellik kavramına göre de, bu oluşan gelir ya
da giderin ilgili olduğu, ait olduğu, kesinleştiği
döneme kaydı gerekir.
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Bu kuralı olayımıza uyguladığımızda,
düzenlenen ücret bordroları, ait olduğu yani
giderin doğduğu dönemde hazine katkısı
göz önüne alınmaksızın olduğu gibi gider
ve borç hesaplarına alınmalı, brüt değerlerle
giderin tahakkuku yapılmalıdır. Çünkü bu
gider, bordronun ait olduğu dönemde (ayda)
doğmuş, tahakkuk etmiştir.
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Daha önce irdelediğimiz SGK örneğinden
anımsayalım; Ekim 2015 bordrosunda oluşan
gider, brüt tutarı ve işveren payları dahil tümüyle
Ekim 2015 döneminde doğmuştur, ancak o
dönemin giderine ya da maliyetine alınabilir. Bu
giderin matrahtan indirilip indirilmemesi, doğduğu
dönemin gideri olma niteliğini değiştirmez.
O gider doğduğu dönemde gidere alınır, prim
ödenmediği takdirde matraha etkisi Nazım Hesap
kullanımı ile arındırılır.
Ödendiği dönemde de gider yazılmaksızın matrahtan
indirilir.
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Daha sonra, gerekli koşullar yerine getirilip hazine
katkısı elde edildiğinde de, bu kez elde edilen
gelirin kaydı yapılacaktır. Bunun da doğuş
dönemi, Kasım 2015 dönemidir.
Zira, ortaya çıkan gelir, Ekim 2015 priminin
vadesinde ödenmesi ile (başka prim borcu
olmamak kaydıyla) Kasım 2015 de doğmuştur.
Haliyle, gelir kaydı da Kasım 2015 de
yapılacaktır.
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Yanıtlanması gereken 3. soru, bu gelir kaleminin hangi
hesaba alınacağı sorusudur.
Uygulamada hatalı yöntemlere rastlanılmaktadır.
İlgili gider hesabına alacak kaydedenler, “Bütün satışlar,
gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt
tutarları üzerinden gösterilirler ve hiçbir satış, gelir
ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile
tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir
tablosu kapsamından çıkartılamaz.” biçimdeki Gelir
Tablosu İlkelerinin amaç kuralına ve
DÖNEMSELLİK KAVRAMINA ters düşmektedirler.
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Oysa, ilgili gider ya da maliyet hesabına
alacak kaydı ile, bu gelir tutarı gelir
tablosunda mahsup yoluyla kapsam dışı
kalmaktadır. Kısaca, hazine katkısı, bir gelir
kalemi olarak değil, HATALI BİR
UYGULAMAYLA, bir indirim kalemi
olarak ele alınmış olmaktadır.
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İkinci aykırılık, işlem zamanı açısından doğmaktadır.
Bordronun gider veya maliyet olarak kayda
alındığı dönemde, henüz gelirin (ya da bazılarının
hatalı yorumuna göre indirimin) doğup
doğmayacağı bile belli değildir, koşullar
oluşmamıştır.
Gelir bir sonraki ay içerisinde ödeme yapma (ve
diğer koşulların da var olması) kaydıyla
oluşacaktır. O halde, bu gelir tutarı bordronun
tahakkukunun yapıldığı ayda değil, bir sonraki
ayda (ve elbette eğer gelir doğarsa) işleme
alınmalıdır.
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O halde ne yapılmalıdır. Bu (indirim değil)
gelir kalemi hangi hesaba alınmalıdır?
Bu konuda bu kez MSUGT ekinde yer alan
TDHP içeriğinde yer alan açıklamalara
bakmak gerek.
“602- Diğer Gelirler” hesabı ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir;
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“602 – DİĞER GELİRLER: İşletmenin
korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet
politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan
işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya
faaliyet zararını 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.”
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Buna göre, bu gelir, hazinece yapılan bir katkı, bir
teşvik unsuru olduğuna göre, koşullar gerçekleşip
gelir oluştuğunda kullanılacak hesap, “602” hesap
olacaktır.
Şimdi de konuyu rakamsal örnekle ele alıp, (ilk
örneğimiz belli bir amaçla 2015 yılından
verilmişti, şimdi günümüze dönelim) ve önce
Ekim 2018 bordrosunun gider tahakkuk kaydını
yapalım;
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31.10.2018 BORDRO TAHAKKUK KAYDI;
770 0?. ESAS ÜCRETLER
770 0? SGK İŞV.PAYI
770 0? İŞS.PR. İŞV.PAYI
360 0? AGİ (ÖDN.MUHT.) *****
335 0? ÖDN. ÜCRETLER
360 0? ÖDN. MUHT.
360 0? ÖDN. DAMGA V
361 0? ÖDN. SGK PR.
361 0? ÖDN. İŞZ.PR.
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2.554,80
498,18
51,08
212,18
2.042,70
325,72
15,32
855,86
76,64
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Görüldüğü gibi bu kayıtta, doğabilecek
gelir unsuru henüz dikkate alınmamış,
SGK prim tutarı olduğu gibi kayda
alınmıştır.
Çünkü gelir, Ekim 2018 de henüz
doğmamıştır. Eğer koşullar oluşursa,
gelir Kasım 2018 de doğacak ve o
dönemde kayda alınacaktır.
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Prim Kasım 2018 de ödendiğinde;
361 0? ÖDN. SGK PR.
102 0? .... BANKASI

728,12
728,12

Bu kayıttan sonra, 361 hesapta 127,74 TL bakiye kalmıştır ki,
bu tutar, hazine katkısı tutarıdır, gelirin hak kazanılarak
elde edildiği (primin ödendiği) tarihte “602” hesaba
aktarılarak “361” hesap kapatılacaktır.
361 0? ÖDN. SGK PR.
127,74
602 0? SGK HAZİNE KATKISI

127,74

Böylece 361 hesaptaki tüm borç tasfiye edilmiş, işlem
tamamlanmış ve her yönüyle dönemsellik kurallarına
uyulmuştur.
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Bu arada, yukarıda sözü edilen 5510 sayılı Kanun’un
81. maddesine, 5763 sayılı Kanunla eklenen
fıkrada bir önemli kural daha mevcuttur.
Buna göre; “Hazinece karşılanan prim tutarları gelir
ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”
Aynı hüküm, 6111 sayılı Yasayla eklenen 4447 sayılı
“işsizlik Sigortası Kanunu”nun Geçici 10.
Maddesinde de vardır.
Ancak, 6661 s.Yasa ile 5510 s. Yasaya eklenen
Geçici 68. Maddede böyle bir düzenleme yoktur.
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Bu kural, dönem içi işlemlerde bir sorun
doğurmamaktadır. Çünkü, oluşan gelir ve gider
tutarları
birbirini
götürmekte,
sonucu
etkilememektedir.
Örneğimizde, hazine katkısı tutarı Ekim 2018
döneminde gider, Kasım 2018 de de gelir
oluşturmuş, sonuçta bu kalemlerin gelir veya
kurumlar vergisi matrahındaki etkileri birbirini
götürmüştür.
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Ama yıl sonunda durum değişmektedir. Yukarıdaki
örneği Aralık 2018 için düşünürsek, gider kaydı
Aralık 2018 de, hazine katkısı doğduğunda gelir
kaydı ise Ocak 2019 da yapılacak, bu gelir ve
gider kaydının, (aynı dönem içinde olmaması
nedeniyle) birbirini götürmesi söz konusu
olmayacaktır.
Yasa hükmü uyarınca, örneğimizdeki 127,74 TL. lık
tutar, 2018 yılı için matrahtan indirilmemesi
gereken bir gider, 2019 yılı için de matraha
eklenmemesi gereken bir gelir unsurudur.
SMMM Nusret KURDOĞLU

335

ÇOKÇA YAPILAN BAZI HATALI UYGULAMALAR

Ocak 2019 da bu işletme için iki olasılık vardır. Ya
primi vadesinde 728,12 TL olarak ödeyecek,
127,74 TL. hazine Katkısına hak kazanacaktır, ya
da vadesinde ödeme yapamayacak, hazine
katkısını kazanma hakkını yitirdiğinden, parası
olduğunda primi gecikme zammı hariç 855,86 TL
olarak ödeyecektir. Yapılacak muhasebe kayıtları
da bu olasılıklara göre farklı olacaktır.
Şimdi her iki durumu da inceleyerek yapılacak
kayıtları irdeleyelim.
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PRİMİN
VADESİNDE
ÖDENMESİYLE
HAZİNE KATKISINA HAK KAZANILMASI
HALİ (Sadece SGK primleri göz önüne alınmış,
diğer unsurlar ihmal edilmiştir.)
Ödemenin yapıldığı Ocak 2019 kaydı;
361 0? ÖDN. SGK PR.
728,12
102 0? .. BANKASI
728,12
Bu kayıttan sonra, 361 hesapta 127,74 TL bakiye
kalmıştır ki, bu tutar, hazine katkısı tutarıdır,
gelirin hak kazanılarak elde edildiği (primin
ödendiği) tarihte “602” hesaba aktarılarak
“361” hesap kapatılacaktır.
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361 0? ÖDN. SGK PR.
127,74
602 0? SGK HAZİNE KATKISI127,74

Böylece 361 hesaptaki tüm borç tasfiye edilmiş,
işlem tamamlanmıştır.
Ancak, yukarıda belirtilen yasa hükmüne göre,
hazine katkısına hak kazananlar için, Aralık 2018
bordro tahakkuk maddesinde gider, Ocak 2019 da
da gelir kaydı yapılmış olan % 5 lik kısım, gelir ve
kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde
göz önüne alınamaz.
O halde ne yapmalıyız?
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Öncelikle Aralık 2018 de bordro tahakkukunu
yaparken, o anda durum (katkıya hak
kazanılıp kazanılmayacağı) henüz belli
olmadığından, 127,74 TL tutarlı kısım için
(geçici olarak) Nazım Hesap kullanılmalı,
bu
tutarın
matrahtan
indirilmesi
önlenmelidir.
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31.12.2018
950 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR
950 01 KKEG
950 01 0? SGK HAZ.KATKI OLASI PAYI
127,74
951 MATRAHA EKLENECEK UNS. KARŞ.
951 01 KKEG KARŞILIĞI
127,74

Bu kayıt, eğer katkı almaya hak kazanılırsa, 12/2018
dönemi katkı payı kadar gider tutarının matrahtan
indirilmesini önleyecektir.
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Bu kaydın geçici olarak nitelenmesinin sebebi ne
gelince; eğer katkı alma hakkı yitirilirse (prim
vadesinde ödenemezse) – ki bu durum Ocak 2019
da belli olacaktır, geriye dönüp bu son maddenin
iptali gerekecektir. (Aşağıda bu olasılık da ayrıca
işlenecektir.)
Prim vadesinde ödenip, katkı payına hak kazanıldığı
takdirde de, Ocak 2019 da elde edilen 12/2018
katkı payının 2019 yılı matrahına eklenmesini de
önlemek gerekmektedir.
Bunu sağlamak için de, yine altın anahtar, Nazım
Hesap kullanılmalıdır;
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31.01.2019
960 MATRAHTAN İND. UNS.KARŞ.
127,74
960 01 MATRAHTAN İND. GELİRLER KRŞ
961 MATRAHTAN İND. UNSURLAR
961 01 MATRAHTAN İND. GELİRLER
961 01 0? SGK HAZ.KAT.P.

127,74

Bu son kayıtla da, Aralık 2018 de bordro tahakkuku sırasında
giderleştirdiğimiz ancak
Nazım Hesap kullanarak
matrahtan indirmediğimiz hazine katkısı tutarının, 2019
yılında gelir hesaplarına alındığı halde matraha
eklenmemesi sağlanmış olacaktır.
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PRİMİN
VADESİNDE
ÖDENMEMESİ
NEDENİYLE HAZİNE KATKISINA HAK
KAZANILAMAMASI HALİ (Sadece SGK
primleri göz önüne alınmış, diğer unsurlar ihmal
edilmiştir.)
İşletmenin, Aralık 2018 SGK primini vadesinde
ödeyememesi durumunda, hazine katkısı hakkı
yitirileceğinden, Ocak 2019 da zaten gelir
kaydedilecek bir durum kalmamış olacaktır.
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Ancak, bu durum ortaya çıktığında (ki bu durum
Ocak 2019 sonunda ortaya çıkacaktır, o tarihte de
Aralık 2018 kayıtları kapanmamış durumdadır.)
Aralık 2018 kayıtlarına geri dönülüp, 31.12.2018
de düşülen Nazım Hesap kaydının
iptali
gerekecektir. Çünkü, artık tahakkuk eden prim
tutarının tamamı, hazine katkısı hakkının
yitirilmesi nedeniyle 2018 için geçerli gider
durumuna geçecektir. (Gelir ya da Kurumlar
Vergisi Beyannamesi verme dönemine kadar
ödenmeme durumu hariç.) Böyle bir durum
doğduğunda ödenmemiş primin tamamı KKEG
olarak dikkate alınmalıdır.)
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Bu arada yukarıda bordro tahakkuk kaydı
örneğinde yer alan “AGİ” tutarını 136
hesaba
kaydedenler
olduğu
da
görülmektedir.
136 hesap, işletmenin ticari olmayan bazı
alacaklarının izlendiği hesaptır.
Ama AGİ, işletmenin bir alacağı değildir. Bu
nedenle 136 hesapta izlenemez.
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III) YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ
Önceki bölümlerde “Tam Açıklama ve Dönemsellik”
kavramlarına değinirken, 360 ve 361 hesaplarda
dönem sonu itibariyle vadesi geçtiği halde
ödenmemiş borç olamayacağını, bu tutarların 368
hesaba aktarılması gerektiğini irdelemiştik.
Yapılandırma ile ilgili işlemlerde de aynı kavramlar
devreye girecektir.
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III-1) Eski borçların yapılandırılması..
Yapılandırma takvimine göre, eğer taksitlendirme
süresi, işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıllık
süreç içerisinde kalıyorsa, 360, 361 ve 368
hesaplardaki borçlanma karşılığında, taksit
tutarları kadar (takip kolaylığı açısından her taksit
için ayrı alt hesap açmakta yarar vardır) 368 hesap
alacaklandırılır.
Taksitlendirme süresinin işlem tarihinden itibaren bir
yılı aştığı durumlarda ise, 13. Aydan itibaren
ödenecek taksitler için 438 hesap alacaklandırılır.
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Anılan alacak tutarları içinde hesaplanan eklentiler
de yer alacağından, borçlandırılan ana para tutarı
ile taksitler toplamı arasındaki fark, 689 hesaba
borç kaydedilir, aynı tutar 950 01 ve 951 01
Nazım Hesaplara da alınır.
Dönem sonuna gelindiğinde ise, 438 hesapta yer alan
taksitlerden 1 yıllık süreç içerisine girenler,
bilanço bağlanmadan önce 368 hesaba aktarılır.
SMMM Nusret KURDOĞLU

349

ÇOKÇA YAPILAN BAZI HATALI UYGULAMALAR

Örnek;
360 ..... xxx
361 ..... xxx
368 ..... xxx
689 ..... xxx
950 01 xxx
(Sadece SGK Pr.için)
.................. 368 ............ xxx
.................. 438 ............ xxx
.................. 951 01 ....... xxx
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Bu arada SGK yapılandırmalarında, ödenen
taksitler içerisindeki prim aslı tutarı için
960-961 Nazım Hesapların kullanılması
unutulmamalıdır.
Bu tutarlar ödendiği dönemde
giderleştirilmeksizin matrahtan
indirilmelidir.
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III-2) Arttırımlar ve stok – kasa – ch
düzeltmeleri;
İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda
yer alan stok, kasa ve/veya ch tutarlarının
kayıttan çıkartılacak kısmı, ve hesaplanan
vergi tutarı 689 hesaba aktarılır, aynı anda
da oluşan giderin matrahtan indirilmemesi
için Nazım Hesap kaydı yapılır.
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MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLOLAR İLKELERİ
ve ÇOKÇA YAPILAN BAZI HATALI UYGULAMALAR

Her ne kadar, ilgili tebliğde bazı oransal dengelerin
bozulmaması için 689 hesap yerine “Geçici Hesap”
adı altında bir 296 no.lu hesap icat edilmişse de,
anılan yasada böyle bir hüküm yoktur, olmamalıdır
da..
Çünkü, 296 hesabın yer aldığı “29” grubu, “Diğer Duran
Varlıklar” adını taşır. Oysa, bu hesaba yazılması
önerilen tutarların, duran varlık niteliği taşımadığı
açıktır. Ve sonrasında (KONUNUN ASIL ÖNEMLİ
YÖNÜ) bu hesabın nasıl tasfiye edileceği de belli
değildir.
Muhasebe dünyası için temel geçerli kural, muhasebe
sistemi kurallarıdır. Ve önerilen 296 hesap uygulaması
bu kurallarla taban tabana zıttır.
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IV) YANSITMA İŞLEMLERİ
TÜM BU İŞLEMLERİ TAMAMLAYIP,
KONTROLLERİNİ DE YAPTIKTAN VE 6 VE 7
GRUP HESAPLARINA ALINACAK BAŞKACA
BİR GELİR YA DA GİDER UNSURU
KALMADIĞINDAN EMİN OLDUKTAN
SONRA, SIRA ARTIK YANSITMA
İŞLEMLERİNİ YAPMAYA VE FİNANSAL
TABLOLARI OLUŞTURMAYA GELMİŞ
DEMEKTİR.
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• Yansıtma işlemi aslında çok basit, ancak dikkat
edilmesi gereken bir işlemdir. Eğer yıl içerisinde
zaman zaman mali tablo alınmışsa, yansıtma
işlemlerinin bir kısmı da yıl içinde yapılmış
demektir. Bu durumda, yıl sonunda 7 grubu
hesaplarında
kalan
farklar
yansıtılacaktır.
Yansıtma işlemi bittiğinde 7 grubundaki gider
hesaplarıyla yansıtma hesaplarının bakiyelerinin
eşit olması gerekir. Eşitlik yoksa, o hesabın
yansıtmasında bir hata ya da eksik var demektir.
Yansıtma işlemi tamamlandıktan sonra, bakiyeleri
eşit olan ana hesap ve yansıtma hesabı ters
çevrilerek karşılıklı kapatılır.
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Örnek: 13
a)
Yansıtma örnekleri;
---------------- ---------------------151- YARI MAMULLER
XXX
711- DİREKT İLK MD.VE MLZ.YANS.HS.
721- DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANS.HS.
731- GENEL ÜRETİM GİD. YANS. HS.
---------------- ----------------------

XXX
XXX
XXX

(Üretim işletmelerinde)
622- SATILAN HİZMET MALİYETİ
XXX
741- HİZMET ÜRETİM MLYT. YANS.HS. XXX

(Normal hizmet üreten işletmelerde veya dönem
içinde başlayıp biten inşaat taahhüt işlerinde)
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---------------- ---------------------170- A İNŞAATI MALİYETLERİ
XXX
171- B İNŞAATI MALİYETLERİ
XXX
172- C İNŞAATI MALİYETLERİ
XXX
741- HİZMET ÜRETİM MLYT. YANS.HS. XXX

(Yıllara yaygın inşaat işi yapan işletmelerde
devam eden taahhütler için..)
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---------------- ---------------------631- PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ
XXX
761- PAZ. SAT. VE DAĞ.GİD. YANS. HS.
XXX
---------------- ---------------------632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
XXX
771- GENEL YÖN. GİD. YANS. HS.
XXX
---------------- ---------------------660- KISA VADELİ BORÇL. GİD.
XXX
661- UZUN VADELİ BORÇL. GİD.
XXX
781- FİNANSMAN GİN. YANS.HS.
XXX
---------------- ---------------------(Bu son yansıtmayı sağlıklı yapabilmek için 780 hesap altında Kısa ve
Uzun vade ayrımının baştan yapılmasında yarar vardır.)
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b)
Yansıtma Sonrası 7 Grubu Hesaplarının
Karşılıklı Kapatılması;
Bu aşamada, gider hesaplarıyla yansıtma hesaplarının,
örneğin 710 hesapla 711 hesabın ya da 770 hesapla 771
hesabın bakiyelerinin eşit olması gerekir. Eşitlik olmaması,
yansıtma işlemlerinde bir hata olduğunu gösterir.
Karşılıklı kapatma işlemi aşağıda toplu olarak yapılmıştır.
Ama, bazı işletmelerimizde, gider hesapları çok sayıda alt
hesap da içerdiğinden, bu karşılıklı kapatma işleminin ayrı
ayrı fişlerde yapılması daha uygundur.
SMMM Nusret KURDOĞLU

359

YANSITMA İŞLEMLERİ
---------------- ---------------------711- DİREKT İLK MD.VE MLZ.YANS.HS.
721- DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANS.HS.
731- GENEL ÜRETİM GİD. YANS. HS.XXX
741- HİZMET ÜRETİM MLYT. YANS.HS.
761- PAZ. SAT. VE DAĞ.GİD. YANS. HS.
771- GENEL YÖN. GİD. YANS. HS.
781- FİNANSMAN GİN. YANS.HS.
710- DİREKT İLK MD. VE MLZ. GİD.
720- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
760- PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ
770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
780- FİNANSMAN GİDERLERİ
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU

XXX
XXX
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XXX
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Bu işlemden sonra, 7 grubu hesapları bütünüyle
kapatılmış durumdadır, geriye bilanço hesapları
dışında sadece 6 grubu hesapları kalmıştır.
Bu aşamada, 600 – 689 hesaplar arası bir mizan
alındığında, mizanın borç – alacak sütunlarındaki
fark dönem ticari kar veya zararını ortaya
çıkartacaktır.
Mizan alınıp, ticari kar tutarı belirlenip son
kontrolleri yapıldıktan sonra, 6 grubundaki tüm
gelir ve gider hesaplarının 690 hesaba
devredilmesiyle, 6 grubu hesapları da vergi
karşılığı ayrılması dışında kapatılmış olacaktır.
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Bilanço usulüne tabi şahıs işletmelerinde, bu
aşamada mali tablolar hemen alınabilir. Çünkü,
şahıs işletmelerinde işletme kişiliğinin vergisi
yoktur. Vergi işletme karından hesaplanan
matrahın değil, şahıslara düşen kar payının ve
o şahsa ait diğer gelirlerin toplamının
vergisidir, bu nedenle şahıs işletmelerinin
bilançosunda vergi karşılığı ayrılmaz.
Kurumlarda ise, vergi, doğrudan işletme kişiliğine
ait olup, işletme dönem karından hesaplanan
matrahın vergisidir, işletmenin bir borcunu
oluşturur. Bu nedenle de hesaplanıp, mali
tablolarda açıkça gösterilmesi gerekir.
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Sözü edilen 600- 689 hesaplar arası mizan ticari kar
ya da zarar tutarını verecektir. Bu tutardan
matraha ulaşmak, eğer dönem içerisinde matrahı
etkileyecek bilgiler düzenli olarak Nazım
Hesaplara alındıysa, son derece basittir.
Bulunan ticari kar (690 hesap bakiyesi) üzerine
dönem içerisinde 950 hesapta biriken tutarlar
(yıllara yaygın inşaat işi yapan işletmelerde devam
eden taahhüt işlerine ilişkin tutarlar hariç)
eklenmeli, 961 hesapta birikenler de indirilmelidir.
Bu işlemden sonra, varsa yatırım indirimi v.b.
indirimler hariç, matrah ortaya çıkacaktır.
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Örnek: 14
Ticari Kar (ya da zarar) “690 hesap bakiyesi”
XXXXX
Matraha Eklenecek Unsurlar “950 hesap bakiyesi” +
XXXXX
Toplam
XXXXX
Matrahtan İndirilecek Unsurlar “961 hesap bakiyesi” XXXXX
Dönem Matrahı (Yat. İnd. V.b. ind.öncesi)
XXXXX

Matrah belirlendikten sonra artık bir fonksiyonu
kalmayan “950 – 951” ve “960 – 961” Nazım
Hesaplar, ters çevrilerek kapatılmalıdır. Bu
hesaplar bilançoda (yıllara yaygın inşaat ve
onarım işi yapan işletmelerin devreden
taahhütlerine ait olanlar hariç) yer almazlar.
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V) VERGİ KARŞILIKLARI
Matrah
belirlendikten
sonra,
(sadece)
kurumlarda mali tabloların düzenlenmesinden
önceki son adım, dönem karı vergi ve yasal
yükümlülük karşılıklarının ayrılması aşamasıdır.
Bulunan matraha göre, vergi tutarı hesaplanır.
Bu tutar için karşılık ayrılması işleminde
gerekli muhasebe kayıtları, çeşitli olasılıklara
göre aşağıda örneklenmiştir.
(% 22 oranı geçici bir süre için getirildiğinden
işlemler yine % 20 oranı üzerinden yapılmıştır.)
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V-A) HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ
KARŞILIK TUTARININ TİCARİ KAR
TUTARINI AŞMAMASI HALİ;
Örnek: 15
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar,
matrah ve hesaplanan vergi karşılığı aşağıdaki
gibi olsun;
(193 hesapta da 200.000 TL
ödenmiş geçici vergi olduğunu kabul edelim.)
(Eğer 193 hesapta ödenmemiş bir vergi tutarı
varsa bu tutar ters kayıtla kapatılmalıdır.)
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690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI .............................
950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR................+

400.000
800.000

961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR........(Matrahtan indirilecek gelirler ve
önceki dönem giderleşen ancak matrahtan
indirilmeyen, bu dönem gelirleşen tutarlar)

100.000

MATRAH
% 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
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---------1.100.000
220.000
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Buna göre yapılacak kayıtlar;
---------------- ---------------------691- DNM.KARI VR. VE DİĞ.YS.YÜK.KRŞ.
220.000
691 01- DNM.KARI KUR.VER. KARŞ.
220.000
370- DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.
220.000
370 01- DNM.KARI KUR.VER. KARŞ. 220.000
---------------- ---------------------690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI
400.000
691- DNM.KARI VR. VE DİĞ.YS.YÜK.KARŞ.
220.000
691 01- DNM.KARI KUR.VERGİSİ KARŞILIĞI 220.000
692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
180.000
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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---------------- ---------------------692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
180.000
590- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
180.000
---------------- ----------------------

Ve peşin ödenen vergi tutarının 371 hesaba aktarılması (Bu
aktarmada, 370 hesapta oluşan tutarın aşılmaması şarttır.
Fazla kısım, dönem sonu bilançosunda 193 hesapta
bırakılır. Ertesi yıl nisan ayında beyanname verildiğinde
136 hesaba aktarılır.)
---------------- ---------------------371- DNM.KARININ PŞ.ÖD.VR.VE DİĞ.YÜK. 200.000
193- PEŞİN ÖDN. VERGİLER VE FONL.
200.000
---------------- ---------------------SMMM Nusret KURDOĞLU
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V-B) HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ
KARŞILIK TUTARININ TİCARİ KAR
TUTARINI AŞMASI HALİ;
Örnek: 16
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar,
matrah ve hesaplanan vergi karşılığı aşağıdaki
gibi olsun;
(193 hesapta da 200.000 TL
ödenmiş geçici vergi olduğunu kabul edelim.)
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690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI ...............................
950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR...................+
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR............(Matrahtan indirilecek gelirler ve
önceki dönem giderleşen ancak matrahtan
indirilmeyen, bu dönem gelirleşen tutarlar)
MATRAH
% 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

200.000
1.200.000
100.000

---------1.300.000
260.000

Bu örnekte görüldüğü gibi, dönem karı 200.000 TL olduğu halde, matraha
göre hesaplanan vergi karşılığı 260.000 TL ile kar tutarından büyük bir
tutara ulaşmıştır. Bu durumda, vergi öncesi kar oluştuğu halde, vergi
sonrasında zarar ortaya çıkmaktadır.
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Buna göre yapılacak kayıtlar;
---------------- ---------------------691- DN.KARI VR. VE DĞ.YAS.YÜK.KRŞ.
260.000
691 01- DNM.KARI KUR.VER. KARŞ. 260.000
370- DNM.KARI VR. VE DĞ.YAS.YÜK.KARŞ. 260.000.
---------------- ---------------------690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI
200.000
692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
60.000
691- DNM.KARI VR. VE DĞ.YAS.YÜK.KARŞ. 260.000
691 01- DNM.KARI KUR.VER. KARŞ. 260.000
---------------- ----------------------
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---------------- ---------------------591- DÖNEM NET ZARARI
60.000
692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

60.000

---------------- ---------------------371- DNM.KARININ PŞ.ÖD.V.VE DĞ.YÜK. 200.000
193- PEŞİN ÖDN. VERGİLER VE FONLAR
200.000
---------------- ----------------------
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Oluşan bu zararın tamamı vergi nedeniyle
oluştuğundan beyannamede görülmeyecektir.
Ama bilançoda zarar olarak devredecektir.
Bu zarar, bir sonraki dönemin vergi matrahından
mahsup edilmeyecek bir zarardır. Ancak, gelecek
dönemde vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra 570
hesapta ortaklara dağıtılacak bir kar kalanı varsa,
bu kalandan önce devreden ve matrahtan
indirilemeyen zarar tutarı indirilecek, sonra kalan
karın dağılımı yapılacaktır.
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V-C) TİCARİ ZARAR DOĞDUĞU HALDE,
AYNI ZAMANDA MATRAH OLUŞMASI
HALİ;
Örnek: 17
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar
ve hesaplanan vergi karşılığı aşağıdaki gibi olsun;
(193 hesapta da 120.000 TL ödenmiş geçici
vergi olduğunu kabul edelim.)
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690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI .................................
(400.000)
950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR.....................+ 1.200.000
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR..............(Matrahtan indirilecek gelirler ve
önceki dönem giderleşen ancak matrahtan
indirilmeyen, bu dönem gelirleşen tutarlar)
MATRAH
% 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

100.000

---------700.000
140.000

Bu örnekte görüldüğü gibi, 400.000 TL dönem zararı olduğu halde, ayrıca
140.000 TL vergi karşılığı oluşmuştur. Bu durumda, vergi öncesi
zarar, vergi sonrasında daha da büyüyecektir.
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Buna göre yapılacak kayıtlar;
---------------- ---------------------691- DNM.KARI VR.VE DĞ.YS.YÜK.KARŞ.
140.000
691 01- DNM.KARI KUR.V.KARŞ.
140.000
370- DNM.KARI VR.VE DĞ.YS.YÜK.KARŞ.
140.000
370 01- DNM.KARI KUR.V. KARŞ. 140.000
---------------- ---------------------692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
540.000
690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI
400.000
691- DNM.KARI VR. VE DĞ.YS.YÜK.KRŞ.
140.000
691 01- DNM.KARI KUR.V.KARŞ. 140.000
---------------- ----------------------
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---------------- ---------------------591- DÖNEM NET ZARARI
540.000
692- DÖNEM NET KARI VEYA ZR.
540.000
---------------- ---------------------371- DNM.KARININ PŞ.ÖD.VR.VE DĞ.YÜK. 120.000
193- PEŞİN ÖDN. VERGİLER VE FONLAR
120.000
---------------- ----------------------

Oluşan bu zarara rağmen Matraha Eklenecek
Unsurlar nedeniyle matrah ve vergi oluşmuştur.
Zarar beyannamede görülmeyecektir. Ama
bilançoda zarar olarak devredecektir.
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Bu zarar da, bir sonraki dönemin vergi matrahından
mahsup edilmeyecek bir zarardır.
Ancak, gelecek dönemlerde vergi karşılıkları
ayrıldıktan sonra 570 hesapta ortaklara dağıtılacak
bir kar kalanı varsa, bu kalandan önce devreden ve
matrahtan indirilemeyen zarar tutarı indirilecek,
sonra kalan karın dağılımı yapılacaktır.
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V-D) TİCARİ ZARAR DOĞMASI VE MATRAH
OLUŞMAMASI HALİ;
Örnek: 18
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar
(zarar), matrah ve hesaplanan vergi karşılığı
aşağıdaki gibi olsun; (193 hesapta geçici vergi
olmadığı kabul edilsin.)
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690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI ................................
950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR...................+
961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR............(Matrahtan indirilecek gelirler ve
önceki dönem giderleşen ancak matrahtan
indirilmeyen, bu dönem gelirleşen tutarlar)
MATRAH (ZARAR)

---------(300.000)

% 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

YOK
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200.000
100.000
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Buna göre yapılacak kayıtlar;
---------------- ---------------------692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
400.000
690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI
400.000
---------------- ---------------------591- DÖNEM NET ZARARI
400.000
692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
400.000
---------------- ----------------------

Oluşan bu ticari zararın tamamı bilançoda 591 hesapta
(400.000 TL olarak) görülecektir. Ancak beyannamede bu
400.000 TL
zarar,
300.000 TL olarak ertesi yıla
devredilecektir. Dolayısıyla bilançoda devreden zarar ile
beyannamede devreden zarar arasında bir fark oluşacaktır.
Kişilik kavramı uyarınca muhasebe yapıldığı ve tablo
düzenlendiği için bu son derece doğal bir sonuçtur.
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Oluşan bu iki tip (ticari zarar ve mali zarar) zarardan,
beyannamede hesaplanan 300.000 TL tutarındaki
zarar,
bir
sonraki
yılın
matrahından
indirilebilecektir.
Geriye kalan 100.000 TL zarar ise, matrahtan
indirilemeyecek zarardır.
Ancak, her iki kalem de sonuçta, gelecek
dönemlerde yılı sonunda kar doğması halinde o
yılın vergi karşılıklarının ayrılmasından sonra
kalan ve bir sonraki yıla devrederek 570 hesapta
yer alacak olan net kar tutarından mahsup edilerek
kapatılacaktır.
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Ve elbette bu aşamada, dönem sonunda
(sadece kurumlar vergisi ödevlilerinde)
ayrılan vergi karşılığı için sonraki dönemde
ilgili beyannamenin verilip tahakkukun
alındığı tarihte yapılması gereken işlemlere
de göz atmakta yarar var..
Bu noktada karşımıza üç olasılık çıkmaktadır;
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1) 370 hesapta yer alan Kurumlar Vergisi Karşılığı
ile 371 hesapta yer alan Peşin Ödenen Vergi tutarı
birbirine eşitse, (ödenecek Kurumlar Vergisi
yoksa) yapılacak işlem, beyannamenin verildiği
tarihte bu iki hesabın ters çevrilerek karşılıklı
kapatılmasıdır.
370- Dnm.Karı Vergi ve Yas.yük. Karş. xxx
371- Dnm. Karının Peş. Öd. Vrg.... xxx
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2) 370 hesapta yer alan Kurumlar Vergisi
Karşılığının 371 hesaptaki peşin ödenen vergi
tutarından fazla olması durumu;
Yine bu iki hesap karşılaştırılır, aradaki fark, 360Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına alacak
kaydedilir, ödeme bu hesaptan yapılır.
370- Dnm.Karı Vergi ve Yas.yük. Karş. xxx
371- Dnm. Karının Peş. Öd. Vrg.... xxx
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar .... xxx
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3) Önceki dönem sonunda, 193 hesapta biriken
tutarın, 370 hesapta ayrılan karşılıktan fazla
olması halinde, 193 hesaptan 371 hesaba aktarılan
tutar, 370 hesaptaki tutardan fazla olmamalıdır.
Arta kalan tutar, 193 hesapta yeni döneme
devreder, beyannamenin verildiği tarihte, artık
vergi dairesinden iade alınması gereken bir alacak
doğmuştur. 370 ve 371 hesap birbirine eşit
durumdadır.
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Bu durumda da, 370 ve 371 hesaplar karşılıklı
kapatılır, 193 hesapta kalan alacak tutarı ise,
136- Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının
altında açılacak “Vergi Dairesinden
Alacaklar” alt hesabına devredilir.

SMMM Nusret KURDOĞLU

388

VERGİ KARŞILIKLARI

Şahıs işletmelerinde ise 370 vergi karşılıkları hesabı
kullanılıp, vergi karşılığı ayrılmayacağından,
sadece 193 hesapta peşin ödenmiş vergiler
mevcuttur. Bu tutarlar, işletme kişiliği adına değil,
işletme sahip veya sahiplerinin adına ödenmiş
vergilerdir, bu nedenle de 193 hesapta biriken
tutar, beyannamenin veriliş tarihinde ilgili şahıs
cari hesaplarına aktarılarak kapatılır.
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VI) SON UYARILAR
(Bazı zorunlu tekrarlar affola..)

1) Bilindiği gibi 2004 yılı başından bu yana amortisman
sistemi değişmiştir. 2004 öncesinde alınan amortismana
tabi varlıklara eski sistemin uygulanmasına devam
edilecek, ama 01.01.2004 tarihinden itibaren edinilen
amortismana tabi varlıklar için yeni sistem uygulanacaktır.
Bu arada, istendiği zaman amortisman ayırmamak türünden
bir tercih, ayrılmamış amortismanların ayrılmış gibi kabul
edilmesi kuralı uyarınca artık söz konusu olmamalıdır. Bu
uygulama aynı zamanda dönemsellik ve tam açıklama
kavramlarının da ihlali anlamına gelecektir.
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2) Yukarıda sözü edilen “570- GEÇMİŞ YILLAR
KARLARI” hesabı, (KİT’ler hariç) bilançolarda
yer almaması gereken bir hesaptır.
Bu hesap, bir önceki dönemde vergi sonrası kar
kaldıysa, yeni dönemde dönem başında AÇILIŞ
KAYDI İLE doğar, bu hesaptan yedekler ayrılıp,
ortaklara kar dağıtımları yapıldıktan sonra eğer
kalan
varsa,
bu
kalan
tutarlar
“542OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER” hesabına aktarılır.
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3) Mali tablolar oluşturulduktan sonra, bu tabloların
“Muhasebenin Temel Kavramları”na ve “Temel Mali
Tablo İlkeleri”ne uygunluğu son kez kontrol
edilmelidir.
4) Başlangıçta geniş biçimde açıklandığı gibi, TTK 409. Md.

uyarınca, anonim ve limited şirketlerde faaliyet dönemini
izleyen 3. ay sonuna kadar Genel Kurul yapılması
zorunludur. Gerek bu genel kurullar gerekse Şubat ayında
verilecek Geçici Vergi beyanları için finansal tabloların
Ocak sonu itibariyle oluşması gerekir.
Bu arada eğer yıl içerisinde kar payı avansı dağıtılması
düşünülüyorsa, bu genel kurullarda “kar payı avansı
dağıtımına yönelik” karar alınması da unutulmamalıdır.
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5) Bu durumda her yıl Ocak ayı, envanter çalışmalarıyla
geçecek (geçmeli) demektir.
Yukarıda da değinildiği gibi, envanter defterinin nasıl
tutulacağı, VUK’nda mevcut hükümlerin yanı sıra
TTK 66. maddede de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
TTK 562. madde uyarınca da kuralına göre tutulmayan
ticari defterler için 4.000 TL İPC (2012 için geçerli
olan bu tutar 2017 yılı için 5.408, 2018 yılı için 6.190,
2019 yılı için de 7.658 TL. dir. ) getirilmiştir.
VUK’nda da 2018 için 5.700,00 , 2019 için 7.000,00 TL.
ÖUCZ ayrıca yürürlüktedir.
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Kısaca artık olay TTK’da da yaptırımsız değildir.
Bu nedenle eskiden bazılarınca yapıldığı gibi,
envanter defterine sadece açılış ve kapanış
bilançolarını yapıştırmakla yetinmemek
gerekmektedir.
Bu arada ocak ayında karar defterlerinin kapanış
onayı da unutulmamalıdır.
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6) TTK 358. madde hükmü uyarınca; “Pay sahipleri,
sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş
borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek
akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete
borçlanamaz.” Aynı yasak 395. Madde ile ortak
olmayan yöneticiler ve yakın çevre için de
getirilmiştir.
Bu kuralın uygulanmasında dikkatli olunması zaman
zaman şirket yetkililerinin uyarılması gerektiği
açıktır.
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7) TTK Md. 519/2-c ile getirilen “ Pay
sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı
ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel
kanuni yedek akçeye eklenir.”
hükmü uyarınca, 1. Temettü dağıtımının
zorunlu hale getirldiği unutulmamalıdır.
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8) TTK 376. Madde ile anonim şirketlerde Yönetim
Kurullarına ve limited şirketlerde Müdürlere
önemli bir görev yüklemiştir. Ancak, bu görevin
yerine getirilmesi, muhasebeden gelecek doğru
bilgilerle mümkündür.
Madde metnini tekrar anımsayalım;
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“3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu
a) Çağrı ve bildirim yükümü
MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni
yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle
karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu
hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü
iyileştirici önlemleri sunar.
(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız
kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan
genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde
şirket kendiliğinden sona erer.”
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