
. lı ESKiŞEHiR iKTiSADi VE TiCARi iLiMLER AKADEMiSi 

T; Ct 

-. 
'~ 

'i ) 

, .. ,~: '> ~ 
.')• 

·, 
; 

~ ···:_:~:~:··;]Ttsl 

İnşaat Taahhlit İşletmelerinde 
Muhasebe Sistemi_ 

( Doçentlik Tezy 
T; c. 

ANAt"; tU O ti\ V E~ S iT_ E S l 
Mı:.:~ ;:.a k~ ı ;,;7~·ittt;:::sa 

Dr. Yilmaz BENLiGiRAY 
Muhasebe Kürsüsü Öğretim Görevlisi 

Eskişehir -1980 

&wıd()~"- "'n!->~;·': - ' 
:!!!OC"~-~- .... 

i: 
:2"·1-

/ ' 
1 



İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ 
• • • • V O • • e O O • • O O • e e • • • O e • • e e - • • e • • • e • • • O e • e O O e • • • • • • 

ı 

B İ R İ N c İ B Ö L Ü M 

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİ 

VE ÇALIŞMA ORTA MI 

I. İnşaat Taahhüt İşlerinin Ana Ögeleri • • • • o • • o • • • • 3 

ı. İnşaat. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • 5 

2 • İnşaat s ahi b i •.••• o • ,. ••••••• a • • • • • • • • o • o • • • • • • 6 

3 .. İnşaat Müteahhidi. o ................ o. o......... 6 

II. İnşaat Taahhüt İşletmeleri •••.•..••.•••.••. ~····• 7 

1, Büyüklerine Göre Organizasyon Tipleri •• ·. o ••••• 

A. Küçük İşletmeler ve Organizasyonu .•••.••.••. 

B. Orta İşletmeler ve Organizasyonu •••••••..•• 

c. Büyük İşletmeler ve Organizasyonu •..••••••• 

2 .. Tipik Bir Organizasyon ••.••••..••••.••.•.•..•• 

o u 

9 

Ll 

13 

14 

III. İnşaat Taahhütlerinin Genel Düzeni •.•••••.••..••• .16 

1. İnşaat Taahhüdüyle İlgili Mevzuat ••••••••••••• 16> 

2. İnşaat Taahhütlerinde İzlenilen Süreç ••••••o·~ 17 

A .. Proje Hazırlığ:ı. •. •·• ............................... 18 

B. Keşif Bed~ linin Belirlenmesi ........... ., ••••• 19 

c. İlanın Yapılması ve İhale Belgelerinin 
. ' . . 2.0 I.nc:e1.e runes.rL. .... 8 e e G • e e e • e e • O O • 6 e • e e e • e e e e e e e _... .. e 

D. İhaleye Girebilme Koşullarının Yerine 
Getiri.llnres·i,~.--.--.... • ............... e ••• s •••••• ••••• 2.1. 

E. İnşaat Taahh~dü için Teklif Alınmas:ı. •••••••. 22 

F. Sözle.:şmenin Yapılması ve Kesin Teminat ••••• 23 



IV. 

-II -

İnşaat Taahhüt Türleri • • • • • • • • • • • • • • • • o o o • o o • • • • 24 

1. Bedelin Gerçekleşen Maliyete Göre Belirlenmesi 2~ 

A. Maliyet İlave Ücret Şeklinde İnşaat Taahhüdü 24 

B. Emanet Yöntemiyle İnşaat Taahhüdü........... 26: 

.. 27 2. Bedelin Oneeden Kara.rlaştırılması •••••••••••••• 

A. Götürü Bedel Üzerinden İnşaat Taahhüdü •••.• & 28 

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Konut İnşaatla-
rı ndaki Uygulama •.. o • ••• ıı ••••• o o •••••••• 

29 

b. Hakediş Hesaplanmasında Tamamlanma Yüzde-
si Esasl. o •••••••••••• ct o •• e •• o • cı ....... " o. 3.1. 

B. Birim Fiyat Üzerinden İnşaat Taahhüdü •••••• 32 

a. Anglo-Sakson Ülkelerinde Birim Fiyat 
Taahhütleri •••••••••••••••••••••.•••.••• 32 

b. Ülkemizde Birim Fiyat Üzerinden İnşaat 
Taahhüdü •••••••••••••••••••••••••••••••• 33 

İ K İ N c İ BÖLÜM 

1/l.UHASEBE SİSTEMİNİN GENEL YAPISININ BELİRLENMESİ 

I. Sistem Olarak Muhasebe ve Görevleri •••••.••• a..... 35 

1. Genel Açıklaına •••••••••••••,•••••••••••••••o•• 3.5 

2. İnşaat Taahhüt İşletmelerinde ~ruhasebe Sistemi-
nin Görevleri •••••••••••••••••• ~~i~•••····· •••• 37 

II. Muhasebe Karının Ölçümünde Yöntemler •••• ft••••••••• 39 

1. Tahakkuk (Esası) Yöntemi •••••••••••••••••••••· 

2. İşin Kısmen Bitimi Yöntemi ••••••.•.•••••••.•••• 

3. İşin Tam Bitimi Yöntemi •••••...•...•••••••••••• 

39 

4-2 

4.5 

4. İşin Kısmen Bi tiıni ve Tam Bitimi Yöntemlerinin 
Örnekli Kaı .... şılaştırması........................ 4-6 

5. Yöntem Seçiminde Ölçüt ler...................... 49 



- III -

III. Maliyet Sistemleri ••••••••••••••• ~ •• ~ ............... 51 

ı. İş Birimlerini Temel Alan Thhliyet Sistemi - Et-
kin Maliyet Sistemi ••••••••• ~ ••••••••••••.•••• 52 

A. Ayrıntılı Maliyet Tahmini ••• ~··········•·•·· 53 

B. Sistemin Çalışması ve Temel Belgeleri ••••••• 5,7 

58 a. İşçilik Dağıtım Raporu •••••••••••••••••••• 

b. Malzeme Teslim Alma ve Kullanma Raporu... 59 

C .. İş Maliyet Kartı ve Tahm.inlerle Karşılaştırma 60 

D. Sisteme Yapılan Eleştiriler ••••••••••••••••• 61 

. G2 2 ..• Iş Sınıflarını Temel Alan Maliyet Sistemi ••••.•• 

• 1 62 A. Maliyet Merkezleri Olarak Iş Sınıfları. o ••••• 

B. Maliyet Akışı.~ • o •• • ••••••• o. • • •••• • ......... • 65 
. 67 C. Iş Maliyet Kartı ve Kar,;nlaştırma •••••••••• .,. 

3. İnşaatın Bütününü Temel Alan Mal~yet Sistemi •••• 68 

IV. Hesap Planları ve Model Hesap Planı •••••••••••••••• 69 

I. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

M:A..LİYET ÖGELERİ VE :NlUHASEBESİ 

Ual·ze·me ·G:i. der leri·-. ........•....• ·· .................. . 30 

l., Malzeme Satın Alma Politikası .................... 31 

2. Satın Alına Süreci .................................. 83 

3. Teslim Alma İşlemi •• e •• ., •••••••••••• 6 •••• o 0'0. o~ o 35 

GS 4. Malzeme Giderlerinin Niuhasebeleştirilmesi. o ••••• 

A. Doğrudan İn.şaat Maliyetine Yükleme •.•••••••••• 88 

B. Şantiye Ambarından Geçirerek İnşaat Maliye-

tine YUkleme., •• ., ............................... 90 

c. Genel Malzeme Arnbarından Geçirerek İnşaat Ma-

liye tine Yükleme •••••••••••••• ~ .•••••.•.••• o. 91 



-IV-

II. İşçilik Gider leri. o o o 1) o • o • cı •• o ••••• o • o ., o e ., o •• o • o •• ., 94 

ı ı . 95 
e Persone in Işe Alınması •••••• • o ••••••••• •. ·• • •• o.· 

2. Çalış:ı...ları Zamanları Belirleme Süreci - Puvantaj. 97 

3o İşçilik Giderlerinin Nuhasebeleştirilmesi •••• o •• 99 

III. Taşaranlara Yap tır ı lan İş ler I'1aliye ti o •••••••• o • ••• ı o o 

L Taşaranlara İş Yaptırma Nedenleri ve Dikkat Edi-

IV. 

I. 

lecek Noktalar$ o o o 0 o o o o cı" o., •• o o 101 o o. o., o o o o o o. o o 1.\·olOO 

2. Taşaranlara Yaptırılan İşlerin ve Ödemelerin 

Niuhasebele.ştirilmesi •• o ••••••••• o ••• o o. o ••••• o •• 102. 

• V • ı os: DJ~~;er Gıder ler o o o o o o o -: • o o o ~ o • o 'O e o .. o o o o o o G o • cı e o o o o o () 

1. Diğer Direkt Giderler ••••••. ". d. o. o ••• o o o •••• .--.105 

A. Diğer Direkt Giderlere Örnekler •••••.• o •••••• ıo~ 

B. Diğer Direkt Gider leri n Mu ha se beştirilmesi ••• 108 

2. Endirekt Gider ler ••••••••••••. o o ••• o o ••••••••••• 109 

A I. t ·- ı. t ı . D V t V" L. ı . 110 • nşaa tlu ıye - er:ı..ne agı ı m _ onvem erı •••••. · · 

B. Endirekt Gider leri n Mu ha se be leş t iri lme si •••.• 113 

3. Genel Yönetim Gider __ eri •••••• ".o c. •••• e o ••••••••• 115 

A. İnşaat T:'Ialiye t lerine Dağı tma Konusunda Gö-

rü.ş ı er o • o • o e • o o o o • o • o • 4) • o o o c:ı • o • o o o o cı cı • e o o • o • 116 

B. Genel Yönetim Giderlerinin Tduhasebeleştiril-

me s i o • o o ~ e o o o • i& o e o o o o o o o • , e ,. o c o • tlo e o P.t •• o e o o o • ~l.l 7 

DÖRDÜNCÜ B Ö L Ü M 

EUHASEBE KAYITLARI, 

FİNANSAL TABLOLAR VE 1MLİYET RAPORU 

Toplu Muhasebe Kayıt ları •••••••••• e •••••••••••••• ~ 

ı. Bir ııek İnşaat Taahhüdünü İşin Bi timine Kadar 

L19 

İz le yen Mu ha se be Ka~\ı t ları ••••••• o •••••••• o • • • • 120 



-V-

A. İşin Kısmen Bitimi ve Tahakkuk Yönteminde .• 

Mu ha s e b e Kay ı t 1 ar ı .... c • • • • • • • o • • • o • • • o • • • • • • • 12 2 

B. İşin Tam Bitimi YönterrıJ.nde Muhasebe Kayıtları 126 

2. Model Hesap Planına Uygun Nfu.hasebe Kayıtları •••• 129 

A. İşin Kısmen Bitimi Yöntemi ve Tahakkuk Yön

teminde lıiluhasebe Kayıt ları •••..• , •••. o o. o •••• 129 

B. İ.şin Tam Bitimi Yönteminde Muhasebe Kayıtları 134 

II. Finansal Tablolar ve Tilaliyet Raporu •.•••••.••••••• ~ .133 

1. Finansal Tablolar ••.•••••••.•••.•••.•••••••••.•• .138 

A. İşin Kısmen Bitimi ve Tahakkuk Yönteminde ••. 

Finansal Tablolar ve Ekleri o ••••• o ••••••••••• 143 

B. İşin Tam Bitimi Yönteminde Finansal Tablolar 

ve Ek leri. o o o •• o 1) o • o o o o o • o •••• o o o o o o o o o o o. , o • 

2. II./Ialiyet Ra110rU.ocı.oooooeooooo?•••••oeooo••oo•••• 

A. Gene 1 Aç ı k lama .. eo o o o •••• o o •• o ••• ~ • o • o • o • o •• o 

B. Aylık Ualiyet Raporu ve Analizi ••••••••••••• 

B E ş İ N c İ BÖLÜM 

VERGİ KANUNLARI~IITZDA 

İNŞAAT VE ONARIM TAAHHÜT İŞLERİ TİCARİ KAZANCI 

147 

150 

150 

15.1 

I. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Taahhüt İşlerinde 

Ticari Kazancın Saptanması ••••••••••••••• o •••••••• 159 

1. 5421 Sayılı Eski Gelir Vergisi Kanununa Göre •• ~ 159 

2. 193 Sayılı Yeni Gelir Vergisi Kanununa Göre •••• 161 

A~ Ticari Kazancın Saptanmasında İzlenilen 

Yöntem.,. o o •• o~ o ............. ~ ••• o o fl: .. o o. o o o~ o.$ .162 

a. Amortismanların Dağıtımı ••••••••••••••••• 163 

165 b. Genel Yönetim Giderlerinin Dağıtımı •••••• 



II. 

III. 

-VI -

B. İşin Bitim Tarihi •••••••••••••••••••••••••.••. 168 

C. Saptanan Ticari Kazancın Bildirimde ve Vergi

lerıdirilmesinde Temel Alınabilecek Yöntemler 169 

a. Birinci Yöntem - Toplu Bildirim •••••••••••• 169 

b I. k . . Y.. t Y 1 1 D " t .l 70 • ıncı on em- ı ara agı ım •••••••..••• · 

Aynı Takvim Yılında Tamamlanan İnşaat ve Onarım 

Taahhüt İşlerinde Ticari Kazancın Saptanması •••••••• 172 
..ı..{' 

Kurumlar Vergisi Kanunda İnşaat ve Onarım ~raahhüt 
I. 1 · d "1 lT~ .ş erın en Sag anan Kurum Kazancı •.••••••••••••••••• · 

A L T I N C I B Ö L Ü M 
YUrııL·u-rı1AŞ l·-~-Ş'' . · 'Ti~.· ·n..;..c. R...,T ~\.. .J.. ~ _N ~H.,··- ~ L 

1.l .1. A. J2j ' 

lirLJHASEBE SİSTEMİ 

I. İşletmeyi Tanıtıcı Genel Bilgiler .................... 176 

II o İşletme:;ain Organizasyon Yapısı •••••••••••••••••••••• 177 

III. 

L Genel TdüdU:clük Organizasyonu •••••••••• ~ •••••••••• 177 

Jı78 2, Şantiye Organizasyonu •••••••••••••••••••••••••••• 

İ ş 1 e t me ni n J;Iı..ı_ ha s e b e S i s t e mi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• 179 

1. lVIerkez Iilu!: ... asebesi •••••••••••••••••••••••••••••••• 179 

A o T e me 1 İ ş ı e V ı er~ i o D • • o o o o o o o o o ~ c o o (1 o • e o o o e c o • o o o 1719.' 

B o Hesap Planı o o o o (J o o o c cı e • o o o o o o o • ~ e •• o o Q " • o o o o o o 
.181 

C " .. l .. .. 181 
.1 o Ka .. r J. n O ...... ç u mu o o C) Q o o " o IP • o o • • cı • o o • o o • • • • • • G o o .1) c o o 

a. İnşaat T;Ialiyeti ve Ögeleri •• o ••• o o •••••• o. o 
182 

b. İnş2at Hasılat:ı e o & o o o o c o o o o e • e o o o • o o o o cı o ~ o 

. ı bl ı 185 D o Fınans a Ta o ar • o • • • • • o • • • • • • • • • • • • o o • • • o • • " 

189 E. Ara Haporlar ve 1'.1aliyet Kontrolu ••••.••••••••• 

2. Şantiye VIuhasebesio ••••••••••••••••••••••••• ~.o .. 190 



/ 

-VII -

A. Para İ0lemlerinin İz 1 e n me s i ..... o ••••••• o ...... 
~ 

B .. Malzeme Giriş ve Çıkışlarının İzlenmesi ..... .. 

a.. IVIa lz e me Gir i ş leri •••••• o • o • o o •• o o o • o o o •••• 

i. Gonel Hüdürlükçe Gönderilen l'.:Ialzemelerin 

T o s 1 i m A 11 nma s ı •. o ...... o • o •• o .......... . 

11. Şantiycf~ölged.en Satın AlınEm Nalzerne-

191 

19:1 

191 

192 

lerin Teslim Alınması .. o o ••• o ... o. o o o... 192 

b. I·!Ialzome Çıkışları •.............. o •••• o •••• 193 

ı. Açık Alandan Üretime Malzeme Verilmesi 193 

11. KnıJnlı Ambardan Üretime I,1alzeme Veril-

mo s i . " o c o o •• ., o Q , o o o c o o o o • () o o c o ı:ı o D • tı o o • o 

C. İşçiliklerle İlgili İşlemler ...... o ••••• o o •••• 

194 

194 

D. Şantiyede Tutulan Yardımcı Hesaplar •• o •••• o o o 195 

E Ş t . I'~ h b · · D t · · 195 • an ıyo vlu as e es ının ene ımı •••••.••••• o •••• 

s ONUÇ • o o 9 :' o " o • o o ••• o c " c c • o Q •• o o • G & cı D o o ID ••• c o o o 1: • (1 o •• Cl Cl • o •• 

EKLER . .( .1-:-.15 ) • o •• o • o o • " o o o o • (J "" o •• tt o • o • e o o ••• o ~ o • • o • • " • • e •••• 

lCAYNAICLAR "• ••. o • " • " • o • " •• "' • o •• " ••••• o ••• , • o , ., , •••• " •• " •••• 

196: 

200 

227; 



GİRİŞ 

Ülkerniz ekonomisinde inşaat sektörü önemli bir yere sa

hiptir. 1978 yılında milli gelir içinde, % 6 lık bir paya sa-

hip olan bu sektörde yaratılan değer, cari liretici fiyatlarıy

la 66,5 rnilyarTLd"ola.yındadır(l). İnşaat alanın.ı. yapılan harca-
~ 

maların, ekonomideki tüm yatırımların içinde % 50'nin üzerin-

de bir paya sahip olması(2) 9 bu sektörün önemini açık olarakortnyn 

koymaktadır. Dördüncü Beş Yıllık Planda da, yurt aışı müteah

hitlik hizmetlerinde ülke döviz gelirlerini arttırıcı doğrul

tuda, özendirici ve çalışanlara güven verici düzenlernelerin 

yapılması öngörülmektedir(J). 

Görüldüğü üzere, bu sektörün faaliyetlerine etkinlik ka

zandıracak bilimsel çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu 

nedenle, 11 inşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminni 

çeşitli yönleriyle inceleyerek, söz konusu sektörde faaliyet 

gösteren işletmelere kendi alanımızda bir katkıda bulunmayı 

amaçladık. 

İnşaat sektörün:le yapılan yatırımların yaklaşık olarak 

% 75 'i, ev ve apar !~man şeklindeki konut alanına yapılmaktadır 

(4). Konut yapımlarında, inşaat taahhüt işletmeleri yanında, 

( 1) , Aylık Eko:!ffi~.lf Gös ~e;r~( ler 9 Maliye Bakanlığı-
Hazine Genel ~~üdürllgü Yayını, Temmuz-A0;ustos:l978), s.3. 

( 2) m C B b ı l ı D P T D"" d"' .. B Y 11 k K lk ı."'. aş aıcan. ıK ~ • o, __ QL. uncu eş Jı . .x:= ı_ , a _ ın~. 
Planı, 1979-1983, s.421G 

(3) T.C. Başbakanlık B.P.T, s.423. 
(4) , _Aylı~~onomik Göstergeler, s.21. 

1 
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yap-sat firmaları da yoğun şekilde faaliyet göstermektedir.,... 

ler. Ancak bizim bu çalışroarnıza, kendi hesaplarına konut ya

pıp satan firmalar girmemektedir. Diğer yandan amacımız, sa

dece konut değil tüm inşaat taahhüt türleriyle uğraşan inşa

at taahhüt işletmelerinde muhasebe sistemini ele almakt~re 

Açıklamalarımızda konut türünde inşaat taahhütlerinin ağır

lık taşıması, bunların tüm inşaatlar içindeki payının yük

sek o lması yarundu crr.ı..ekl~ndirree ve an la tım ko la~-lığJ,W:an 

ileri ~~lmektedir~ 

Her iŞletmede en önemli bilgi kaynağı olan nru.hasebe sis-\ 
\ 

te mi, kendisinden beklenen i .ş levlere göre 1 farklı yapılara ve \ 
çalışma şekline sahir olabilir. Bununla beraber, bir inşaat 

taahhüt işletmesin:ie muhasebe sisteminin en azından; proje 

maliyetlerinin ve bunlardan elde edilen karların veya zarar-

ların ayr_ı ayrı belirlenmesi:; muhasebenin temel kavram ve il-

kelerine uygun finansal tabloların düzenlenmesi; projeler için 

teklif verilirken yapılan maliyet tahminleri ile fiili mali-

yetlerin karşılaştırmasl, işlevlerini yerine getirmesi bekle-

\ 
"\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

) 

1 
1 

Bu belirtilen işlevlere~ vergiye matrah karın belirlenme- / 
,> 

nir. 
,' 

sini de eklemek yerinde olur. 

Biz bu çalışmamızda, yukarıda belirtilen amaçları yerine 

getirecek muhasebe sisteminin kurulması ve çalışması sırasında 

önem ta~ıyan moktalaı'ı mümkün olduğu..'1ca pragmatik bir yaklaşım-

la ve somut-rakamlı örneklerJe açıklamaya çalıştık. Bunun iç::n 

de her bölümde şu konuları işledik: 
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Bir:!:_:q_ci_ B2l.,iimd~: Değişik büyüklük ve organizasyon yapl

larına sahip inşaat taahhüt işletmeleri tanıtıldıktan sonra1 
inşaat taahhüt işleriyle ilgili mevzuat ve izlenilen süreç 

konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. Ayrıca uygulamada 

lmrşılaşılan inşaat taahhüt rtUrleri hakkında yapılan açıkla

malarla sonraki bölümlerae ele alınacak konuların anlaşılına

sına kolaylık sağlanmak istenmiştir. 

~~~ölümde: Muhasebe sisteminden beklenen temel iş~ 

levlerin yerine getirilebilmesi için inşaat taahhüt işlerine 

ilişkin muhasebe karının ölçüm yöntemleri ile maliyet sistem

lerini genel değerlemeleri yapıldıktan sonra bazı seçimler ya

pılmış ve bu açıklamaların ışığı altında çalışmamızın bütümün

de esas alınmak üzere bir model hesap planı düzenlenmiştir. 

Üçünç_ü JlöJ~f!!L~: İnşaat taahhüt maliyetini oluşturan ma

liyet ögeleri tek tek, çeşitli yönleriyle; iç kontrol yönüne 

ağırlık verilerek incelendikten sonra muhasebe ve işletmeci

lik ilkelerine bağlı kalınarak, model hesap planımıza uygun 

olarak muhasebeleştirilmiştir. 

Dördüncü Bölümde: İkinci ve üçüncü bölümde anlatılanlar 

birbirleriyle ilgili bir şekilde toplu olarak muhasebe kayıt

larında bütünlüğe kavuşturulmuştur. Muhasebe sisteminden bek

lenen işlevlerin sonuçlandırılmasında en önemli araçlar olan 

finansal tablolar ve aylık maliyet raporu rakamlı olarak ör

neklendirilmiştir. 

BeşJLnc~B~lümd~: Daha önceki bölümlerde sadece muhasebe 

ve işletmecilik ilkeleri esas alınarak açıklanan inşaat taah-



/ 

- 4 -

hüt işlerinde vergiye matrnh olacak karın ne şekilde saptanu

cağı ve vergilendirileceği, vergi kanunlarımızın koyduğu hü

kümlere göre ele alınmıştır. Ayrıca daha önce onlatılanlarla 
vergi kanunlarımızın koyduğu esaslar arasında gerektiği yer

lerde ilgi kurulmuş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. 

1\..1 tı:qcı ve Son _B_ölümde_: Ülkemizin en önde gelen inşaat 

taahhüt işletmelerinden olan Kutlutaş İnşant vo·Ticaret Sana

yi Limited Şirketi'nin muhasebe sistemi genel olarak incelen
miştir. 



B İ R İ N C İ BÖLÜM 

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİ 
VE ÇALIŞMA ORTAMI 

I. İnşaat Taahhüt İşlerinin Ana Ögeleri 

Bir inşaat taahhüt işinde: Yapınu üzerinde anlaşmaya 

varılan~; inşaatı yaptıran iş sahibi; bu inşaatın 

yapımını üstlenen ~ahhit olmak üzere üç ana öge bulunur. 

l. ınşaat 

Medeni Kanunumuzun 652/1. maddesine göre inşaat: Arsa-

arazi üzerinde malzeme ve emek kullanımıyla inşa edilmi.;ı ve 

düzenlenmiş varlıl::lardır. Bu tanıma bağlı olarak 9 yasal açı

dan iki değişik inşaat türüyle karşılaşmaktayız: 

-Menkul (taşınır) inşaat: Geçici bir süre için başkası-

nın arsası üzerine yapılan kulübe, baraka ve şantiye binası 

gibi yapılardır(l). 

-Menkul olmayan (taşınmaz) inşaat: Arsa~arazi üzerinde 

sürekli kalmak üzere meydana getirilen, ekonomik değer taşı-

yan varlıklardır(2). 

Bu çalışmamızda inşaat terimi, taşınn~z inşaat anlamın-

da kullanılmaktadır. Bu gruba giren inşaatları, özellikleri 

(1) M.K. M:654. 
(2) Sadık AKTURMAÇ, .İnşaat Ifl2!_uku, (Ankara:Ayyılclız I\latbaası-

1975) s .. ı ı. 



ve yapımında gerekli uzmanlık ve teknik nedenler dolayısiyle 

şu üç ayrı bölümde toplamak mümkündür: 

1) Konutlar~ Ev, apartrrıan v.b .. 

2) Ticari, sınai, sosyal ve kültürel yapılar: İşyeri, 

fabrika binası ve ek tesisleri, otel 9 hastahane, 

okul, spor tesisleri v.b. 

3) Özel uzmanlık isteyen inşaatlar: Yol, köprü, baraj, 

liman, havaalanı v.b. 

2. İnşaat (İş) Sahibi 

Belirli bir inşaat işini, kararla,:ştırılan bedel karşı

lığında müteahhide yaptıran kişi veya kuruluşlardır, 

İnşaat sahipleri, özel kişiler 9 ticari-sınai işletme

ler ve kamu kuruluşları olabilir. 

3. İnşaat Müteahhidi 

Belirli bir bedel karşılığında, iş sahiplerinin inşaat

larının yapımını üstlenen gerçek ve tüzel kişilerdir. İş ha

yatında tek kişi işletmesi, kişi ortaklığı veya sermaye ortak

lığı şeklinde faaliyet gösterebilirler(3). 

İnşaat endüstrisinde teknik dUzeyin ve uzmanıaşmanın 

artması tarafların ilişkilerine yeni boyutlar getirmiştire 

Özellikle, fiziksel ve parasal olarak büyük olan ve ileri tek

nik bilgi isteyen inşaat türlerini (bUyük köprü, otoyol, baraj 

v.b*), birden çok müteahhit işletmenin biraraya gelerek, yapı-

(3) Bu çalışmamızda: I~uteahhit, müteahhit-işletme-firma, in
şaat işletmesi ve inşaat taahhüt işletmesi aynı anlamda 
kullanılmaktadır. 
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rrunı ortaklaşa üstlerneleri çok karşılaşılan bir uygulamadır. 

Ancak bu ortaklaşa üstlenmeden daha da çok görülen, in

şaat işinin tümünün bir müteahhit işletmece taahhüt edilmesi 

ve projenin bazı kısımlarının o konularda uzmanlaşmış ikinci 

derece müteahhitlere (taşaronlara) yaptırılmasıdır (4). 

II. İnşaat Taahhüt İşletmeleri 

Taahhüt yoluyla yapılan inşaatlar, bir anlamda sipariş 

üzerine yapılan bir üretim şeklidir. Ancak üretim, kurulu bir 

fabrikada olmayıp, iş sahibinin gösterdiği bir alan üzerinde 

olmaktadır. İnşaatların değişik alanlarda yapılma zorunluğu 

ve birinin diğerinden farklı olması, çeşitli üretim ve yöne

tim sorunları yaratır. Bu bakımdan işletme yöneticilerinin 

veya sahiplarinin özellikle şu konularda bir karara vararak 9 

uygulamaya koymaları gerekir ( 5): 

-Her türlü inşaat taahhüdüne girişmelimi; yoksa belirli 

bir alanda mı uzmanlaşmalı? 

- Bütün inşaat taahhütleri tek bir merkezden mi yönetil

meli; yoksa belirli bir bölgedeki taahhütler için ayrı bir 

şubemi kurulmalı? 

-Eğer ayrı şube açmaya karar verildiyse, makine ve teç

hizat merkezde bulunan makine parkından mı karşılanmalı, yok

sa şube için ayrı bir tahsise veya alıma mı gidilmeli? 

(4) Bu konu III. Bölümde "Taşaronlara Yaptırılan İşler Mali
yeti" başlığı altında ayrıntılı olarak işlenecektir .. 

( 5) Stuart HB'NDERSON, "De legating ~!Ia.nagemen t Respons i bi li ty 11 , 

Ed. E.F.L. Brech, Construction Manasement in Principle 
~pd ~r~~tice, ~LonaDn:Longman Group Limited -~971), 
s.20 • 
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Mıi teahhi t iş le tmenin üre time dönük faaliyet lerinin ise, 

şu dört safhadan oluştuğunu görmekteyiz: 

- İnşaatın yapımı için gerekli olan işçi, malzeme ve ma

kine-teçhizatı sağlamak, 

- Bu üretim faktörlerini inşaat alanına getirmek, 

- Sözleşme konusu inşaatın yapımını bu elemanlarla tamam-

lamak, 

- İnşaatın bitimi ile işçileri, artakalan malzemeleri ve 

makine-teçhizatı inşaat alanından geri çekmek. 

Bir inşaat taahhüt işletmesi yukarıda belirtilen faali

yetler dahil, bütün işlevlerini, kurulan bir organizasyon ya

pısı içinde yerine getirir. İyi düşünülmüş ve tutarlı bir or

ganizasyona sahip olunmaksızın, inşaat taahhüt işletmesinin 

işlevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirme olasılığı azalır. 

ı. Büyüklüklerine Göre Organizasyon Tipleri 

İşletmenin büyüklüğü, alınan işlerin büyüklüğü(6), alı-

nan işlerin teknik özellikleri, inşaat yerinin merkezde veya 

merkezden başka yerde oluşu gibi etkenler; organizasyon yapı

sını, görev alanların niteliklerini, sayılarını, yetki ve so-

rumluluklarını etkileyecektir. Bu nedenle çok değişik organi

zasyon yapılarıyla karşılaşmanuz doğaldır. 

İşletmenin bUyüklüğü, te şe b büs tarafından biraraya geti

rilen üretim araçlarının tümü( 7) olarak tanımlandığ;ına göre 

----------
( 6) 

(7) 

İşletme bUyüklüğü ile alınan işlerin büyüklüğü yakından 
i li ş ki li dir. 
Sl;la t KESKİNOOLU, Gene 1 İ§ le tF.,lG Ek9.!l.Q.!Iğsi Der_§]..e_EJ._ı._.,Q_i !i.J., 
(Istanbul: Hilal Matbaası - 19~ s.l28. 



"inşaat taahhüt işletmelerinin büyüklüğünü saptamaya olanak 

verecek ölçüler neler olabilirn sorusuyla karşılaşmaktayız. 

En uygun ölçülerin alınan işin değeri veya çalıştırılan işçi 

sayısı olabileceği düşünülebilir. Ancak paranın ieğişen değe

ri ve kullanılan teknoloji düzeyinin istihdam edilen işçi sa

yısını etkilemesi, bu ölçülerin de tutarlı olmalarını önleye

bilmektedir. Ayrıca, büyüklük kavramının inşaat endüstrisinin 

gelişme düzeyine göre değişmesi doğaldır. Bu nedenlerle aşağı

daki açıklamalarımızı yaparken, büyüklük konusun:ia sayısal öl-

çüler yerine, tanınmal ölçüleri benimsedik. 

Biz burada, inşaat taahhüt işletmelerinin organizasyon 

yapılarını daha çok, gördükleri işlevler ve muhasebe ile iliş

kileri yönünden tanıtmaya çalışacağız. Yapılan açıklamaların 

her inşaat işletmesinde aynen varolan durumlar olmadığını da 

hemen belirtmek yerinde olur. 

A. Küçük İşletmeler ve Organizasyonu 

Küçük işletmeler, genellikle tek kişi işletmeleri şek-

linde kurulurlar. Sermayelerinin az olması nedeniyle çok kü

çük taahhüt işlerine giren işletme sahibi (müteahhit), genel-

likle işin başında bulunur ve çok az yariımcı eleman ile dıa

ahhütlerini yerine getirir. Malzemelerin alımı, işçilerin işe 

devamlarınf'kontrolu, doğrudan müteahhit tarafından yürütülür. 

İşin başında bulunarak tüm işlemleri kendi denetler. Taahhüt 

işinin küçüklüğü nedeniyle muhasebeden çok fazla şey beklen-

mez. Bağımsız çalışan muhasebecinin görevi, genellikle, ver-

gi rnatrahını belirlemek üzere yasal defterleri tutmak, ücret 

• 
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bordrolarını düzenlemek, Sosyal Sigorta Mevzuatının gerekle-

rini yerine getirmek şeklinde olmaktadır. 

Yukarıda belirtile~iraz daha büyük taahhüt işleriyle 
uğraşan? ancak nitelik olarak yine de küçük diyebi!eceğimiz 

bir inşaat taahhüt işletmesinin organizasyon şeması (Şekil:l) 

deki gibi olabilir. 

[~~tear:_~~.J--- -·- .. - ·--- -- ----~~-;uhasebeci j 
~t\"f-·---

Şe ki 1: 1 

Organizasyon şeroasından da görüleceği gibi müteahhit, 

çeşitli görevler yüklenmiş çok sayıda ~staya nezaret eder. 

İnşaatla ilgili malzeme satın alımlarını kendi yapar. Usta

lardan biri, şantiyeye gelen malzeme ve diğer gereç leri tes

lim alır; imzaladığı teslim alma belgelerini in9aatı denetle

ıneye geldiğinde müteahhide verir. Çalışanların puvantaj işle

mi, doğrudan müteahhit tarafından yapılabileceği gibi bu gö

rev, us ta lardan birine bıraln labilir. Bu büyüklükteki bir 

taahhüt işletmesinde de muhasebeden beklenen görevler biraz 

önce tanıttığımız küçük işletmelerde olduğundan pek fark-

lı değildir. 
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B. Orta İşletmeler ve Organizasyonu 

Orta büyüklükteki bir inşaat taahhüt işletmesi karş~mı

za iki şekilde çıkmaktadır(8): 

1) Bir büyük to.ahhüt işi ile birkaç küçük işi birarada 

yürü tenler ~ 

2) Birkaç orta büyüklükteki taahhüt işini aynı anda yC-

rütenler. 

Birinci grupta yer alan işletmelerde (9) müteahhit 1 al

dığı iş lerden büyük olanının başında, kendi, baş nezare tçi 

(şantiye amiri) olarak görev yaparken; diğer küçük işlerin 

yönetimini ustalara bırakır(Şekil:2). Büyük inşaatta)müteah

hid.in yetki verdiği ustabaşı malzemeleri teslim a.:Ur; çalışan

ların puvantajını yapar ve bunlara ilişkin belgeleri kontrol 

için müteahhide verir. Bu büyüklükte iş yapan inşaat işletme-

lerinde, genellikle tamgün çalışan bir muhasebeci vardır. Gör

düğü işler, küçük inşaat işletmelerindekine benzer. Bununla 

beraberttamgün çalışması nedeniyle kendisinden muhasebe siste

mini geliştirmesi beklenir. 

(8) Williams E. 0001\iffiS, Construction AccolEltinKand Fiancial 
J~~ment, (NewYork: IvicGrew - lliTl Co - 1958)--8.47. ----

(9) Tek kişi ıiışletmesi şeklinde faaliyet göstermesi büyük ola
sılıktır. 
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MU.teahhit ıw h b : '--___,~--....J.---·--------------~ ıu ase ecı 

1t 

ar on ·ı 
\ l 

Usta ~ Usta 

l 
İşçiler ı İJler ı i İşçiler J 1 

l--- ------ ·--- -· - ...l. 
Kaynak: W.E Coombs 9 s.47. 

Ş eki 1: 2 

İkinci gruba giren taahhüt işletmelerinde(lO), her in-

şaata bir şa:.n;tiyeamiri veya onun ni teliklerini taşıyan usta

başıları (formenler) tayin edilir. Bu kişiler oldukça geniş 

yetki ve sorumluluklara sahiptirlero Bu nedenle belirli konu-
kendi larda başıarına kararlar alabilmeli ve maliyet bilincine sa-

hip olmalıdırlar( ll). İş konuları ve inşaat işletmesi bu öl-

çülere ulaştığında, miiteahhi.t veya yönetirole yetkili kişinin 9 

inşaatları gezerek sağlıyacağı bilgiler ve yapacağı denetim-

ler yeterli olmaz. Bazı muhasebe raporlarından yararlanma CE:t>ek

s'i:;:ıi.i:rti!- doğar ve mu has e be önem kazanır. Bu büyüklüğe ula.:;; an iş

letmeler, çalışma alanımıza l{onu olmaya başlarlar. 

(lO) 

(ll) 

Bu ölçülere ulaşıldığında, şirketleşme eğilimi doğar. 
Kişi şirketi veya sermaye şirketi şeklinde. 
j ~B. GOODLAN, Ac q <2}-1-n t ı.P.&.t.or C on s truc t i 9E..Jı~nage men_~: An 
.l.ııtrq§_~tjon, (Lonaon: Heınernann-1974), s.I . 
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c. Büyük İşletmeler ve Organizasyonu 

Alınan inşaat taahhüt işlerinin herbiri için ayrı orga~ 

nizasyon kurulması; bunların başına çok geniş yetkilere ve 

sorumluluklara sahip olan nproje müdürü" tayini zorunluğu 

doğduğunda, işletme 11 büyük11 niteliğini kazanmıştır. 

Alınan iş, fiziksel ve parasal olarak çok büyük ölçüle

re ulaş tığında( 12 )
1 

kurulacak organizasyon şe ması( Şe ki 1:3) te

kine benzer bir görünüm alacaktır(13). 

ı- -- - ··------- -- -*l;;rd j ~;~iti4!Yrü 
: ı 

. \. 

1 ~--------~-+------~----~ 
t 

Kaynak: W.E.Commbs. s.50. 

ı 
·' 

Taşaran
lar 

Şekil: 3 

ekçiler 
itfaiye 
"lk yardı 

Ustabaşı
lar~. Usta
lar, İşçil. 

İşçi 

İlişkileri 

Orta yönetim kademesinde çalışan kilit personel sayı

sı, inşaatta çalışacak işçi sayısına, muhasebenin merkezleşmiş 

(12) Bu büyüklükteki işlere örnek olarak: Otoyol ve baraj in
şaatları gösterilebilir. 

(13) William E. COOMBS. s.50. 
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veya merkezleşmemiş olmasına bağlı olarak deği.şiklikler gös

terebilir. Şemadaki kesik çizgiler, muhasebe veri ve bilgile

rinin proje müdürüne(l4) akışını göstermektedir. Maliyet mü

hendisleri bu bilgileri 9 ayrıca genel merkezdeki muhasebe de

partmanına göndererek, muhasebe kayıtlarının yapıl~ssını ve 

aylık raporların hazırlanmasını sağlarlar. 

2. Tipik Bir Organizasyon 

Konuya genel olarak in9aat taahhüt işletmelerinin bazı 

temel işlevlerini tanımak için baktığımızda, sözü edilen iş

letmenin en az üç del?'artmandan oluştuğunu görürüz(Şekil:4) 

( 15). 

ı WTEAffirri . ~ : -ı· 
':· -·_~ -----------. . .. ···ı 

Keşif -Tahmin ı 
Departmanı 

İnşaat 
Departmanı 

Muhasebe 
Departmanı 

- Mühendisler 
-Teknisyenler 

( Tahminle görev
li) 

Şantiye amiri 
- Ustabaşılar 

İşçiler 

- Puvan:tör 
- Ambar memuru 
- Bekçi 

Kaynak: Yüksel Koç, s.52 

Şekil: 4 

1\,fti teahhi t veya müteahhit i.;;ı le tme, bir i lıaleye girmek 

istediğinde, o işe ilişkin projeler keşif departmanında görev 

( 14) 

( 15) 

Peter j. \VESTMORE, ~Bl~__i~_din~ Pr_ojec_t Costs: Aq~o~n~anc.y, 
Volume:83, N.955, 1V1arcn - 973, s.b2 "ProJe muduru, mı
mar ve mühendislerden oluşan bir proje ekibinin başkanı 
olup, inşaat maliyetini tahmin etmek ve işin finansal 
yönünü de finans müdürü ile planlama göreviyle sorumludur 11

• 

YUkJel KOÇ, ~~at Muh~~-~~i-Ders_J~yları, (Ankara-1972), 
s.52. 
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yapan teknik elemanlarca incelenir. İnşaatın keşif dosyasın-

da yer alan plan, proje ve teknik şartnarnelere uygun olarak 

yapılabilmesi için gerekli malzeme miktarı ve fiyatları be~ 

lirlenir; işçilik için tahminlerde bulunulur. Bu sayılan 

maliyet ögelerinin toplamına: Tahmini endirekt maliyet gider

leri i le genel y·öne tim giderleri ve uygun görülen kar ekle

nerek hazırlanan teklif raporu, müteahhide (veya yönetim ku

rulana) sunulur(l6). Bu işlemler sırasında muhasebe depart

manı ile yakın ilişki kurulur(l7). 

Şantiye amiri kendi yönetir.ri altında bulunan inşaat 

taahhüt işini, üzerinde anlaşmaya varılan teknik kalitede 

ve zamanda yapmakla sorumludur. Şantiye amiri, inşaat ala

nında baş yönetici durumunda olduğundan emri altında çalışan 

ustabaşıların görevlerini tayin eder. Ustabaşılar. da, kendi 

işçi gruplarının çalışma düzenini belirleyerek, inşaatı fii

len yürütürler. Ustabaşılar ayrıca; belirli dönemlerde iş 

sahibinden alınacak hakedişlerin hesaplanmasına yardımcı o-

labilir ler( 18). 

Puvantörler, inşaatteki işçilerin çalışma saatlerini 

ve çalıştık ları i.ş leri sap tar lar ve bu veri ler e dayanarak 

ücret bordresunu dlizenleyebilirler. Ücret bordrolarının ha
r 

zırlanma işi muhasebe depatmanına ait ise 9 daha önce tuttulc-

kayıt ları mu ha se be .le par trnanına i le tir ler( 19). 

( 16) Bu .konu II. Bölümde "Maliyet Sistemleri" başlığı altında 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

(17) Yüksel KOÇ, s.53. 
( 18) 

( 19) 

Alfred KAPLAN, "Bui lding C on trac t or s 11 , ~:q_sy-c lop eti,.a of 
Acco.Q_nt=L,n_g_,.§,J13_tE3I]!lJ Vo]:."llffi~.1, Edi tors William and Doris, 
(New Jersey: Prentice-Haii Ine., 1956), s.l37. 
Bu konu III .. Bölümde 11 İşçilik Giderleri" başlıGb altında 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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Ambar memuru, teslim edilen bütün malzemeleri sayarak, 

ölçerek teslim alır ve teslim alma belgelerini muhasebe de~ 

partınanına gönderir. Muhasebe departmanı da bunları sipari.ş 

emirleri ve satıcı faturaları ile karşılaştırarak kont~l 
eder ve gerekli kayıtları yapar(20). 

Muhasebe departmanında yapılacak işler~ muiıasebe sistemin

den beklenen işlevlere göre değişebilir. Bu konu çalışmamızın 

esasını oluşturacağından ileride ayrıntılı olarak işlenecektiro 

III. İnşaat Taahhütlerinin Genel Düzeni 

Taahhüt yoluyla yapılan inşaat işlerinin bir düzen 

içinde yürüyebilmesi için temelde çok farklı olnBsa bile, her 

ülkenin kendine özgü yasaları, yönetmelikleri ve teı:mmülleri 

vardır(21). 

1 .. İnşaat Taahf.ıl.idüyle İlgili Mevzuat 

Ülkemizde özel kesim içinde yer alan kişi ve işletmeler 

ile müteahhitlik işleri yapanların aralarında yapacakları söz-

leşmeye ilişkin ht.ikümler, Borçlar Kanunumuzun 355-371 maddele

rinde "istisna akdiıv başlığı altında toplanmıştır(22)'!'. Taraf

lar, bu hükümlerin ışığı altında, diledikleri şekilde inşaat 

(20) Bu konu III. Bölümde 1'11/Jalzeme Giderleri" başlığı altında 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

(21) AoB.D.,Kanada, İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu 
Ulkelerinin çoğunda inşaat taahhüt alanını düzenleyen 
yasalar, büyük benzerlik gösterir. Fazla bilgi için 
bakınız: Pauline COLLIER, Fundamentals of Contruction
Estimating an:-1 Cost t1c5untirig,- (New jerseyT:PreüTrce
Haii Ine., -1974), s. - • 

(22) B.K. m: 355 11 İstisna bir akittir ki, onunla bir taraf 
(müteahhit), diğer tarafın (iş s ahi bi) vermeyi taahhüt 
eylediği se.m:-en• mukabilinde bir şey imalini iltizam 
eder." 
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sözleşmesi yapabilirler. Yapılan sözleşmenin boşluk bıraktığl 

konularda ilgili hükümler uygulamayı yönl-endirecektir. 

İnşaat sahibi özel kesimin, inşaat taahhüdü alanında sa

hip olduğu serbesti, kamu kesiminde oldukç~ sınırlandırılmış 

hatta kesin kurallara bağlanmıştır, diyebiliriz. Genel, katma 

ve özel bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerle bunla

ra bağlı döner sermaye kuruluşları ve sermayesinin yarısından 

çoğu devlete ait olan kuruluşların inşaat ve önemli onarım iş

leri 2490 Sayılı Arttırma, Eksiltme ve İlıale Kanunu(23) ve Ba

yındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine(24) göre yapıl

maktadır(25). Bu kuruluşların yaptıkları inşaat taahhüt işle

rinde, önce bu özel ~ı.ükümler uygulanacaktır. Eğer bir boşluk 

bulunursa, Borçlar Kanununa başvurulaoaktır(26j. 

2. İnşaat Taahhü.tlerinde İzlenen Süreç 

Mü.teahhi tlere taahhüt yoluyla yaptırılacak inşaatlarda: 

Sözleşme öncesinde; sözleşmenin düzenlenmesinde; inşaat işinin 

yürütülmesi ve teslim aşamalarında belirli süreçler izlenir. 

Bu süreç ler d~,.: .. '::.ci:; uyulacak ku:ı: al lar, özel kesime ait 

inşaatlarda daha esnek, kamu kesimi i~şaatlarında daha kesin 

-----·-----
(23) Bkz: A.E.İ~K. m:l 
(24) Bu inşaatların ihale ve yapımı sırasında uyulması gereken 

başka ç~şitli genelgeler ve yönetmelikler de mevcuttu~: 
Devlet Ihaleleri Genelgeleri, Yapı - Tesis ve Onarım Işle
ri İhalelerine Katılma Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri 
Kontrol Yönetmeliği gibi. 

(25) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli.idareler
den bazıları, özel kanunlarla 2490 Sayılı A.E.I.K.'nun 
kapsamı dı,~ın::la bırakılmışlardır. Bu kuruluşların hangi
leri olduğu fOnusunda bkz: Ziya FIÇICIOGLU, Arttır_~, 
Eksiltme ve Ihale Kanunu, (Ankara:l974), s.l~. 

(26) Sadık AKTUR1~Ç, s.l2. 
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olmasına rağmen, genelde birbirlerinden pek farklı değildir~ 

Aşağıda inşaat taahhütlerinde izlenilen süreci, kanru. kesimin

de uyulan düzen ve kurallara ağırlık vererek açıklayacağız. 

Ancak bu açıklamalar genel hatlarıyla yapıldığından, uygulama

da az da olsa farklı durumlarla karşılaşmak olasıdır. Öte yan

dan dış ülkelerde yapılan taahhüt ilişkilerinde, genelde olma

sa bile, özelde farklı uygulamaların bulunması doğaldır(27). 

A. Proje Hazırlığı 

İnşaat taahhüt ilişkisinde ilk aşama, iş sahibinin yap

tırmay.ı düşündüğü inşaatla ilgili projenin(28)· hazırlanrr_as:adır. 

İş sahibi, varsa kendi kuruluşundaki ilgili elemanlara~ yok-

sa bu işlerde uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlara isteklerine 

uygun aavan projeleri 11 (29) çizdirir(30). Bunlar üzerinde ya

pılması istenilen değişiklerden sonra "uygulama projesi" el-

de edilir. 

Yapılacak inşaatın türüne göre bir inşaat projesinin 

bütünü, birçok alt projenin biraraya gelmesiyle oluşur. Örne

ğin bir konut projesinde: 

(27) Bu nedenle dış ülkelerde taahhüt işine gireceklerin ilgi
li yasa ve uygulamaları iyi bilmeleri gerekir. 

(28) Proje: Yapılacak inşaatın bütün teknik hesap ve planları
nı içeren belgelerdir. 

(29) Avan proje: Üzerinde d.eğişiklikler yapılabilecek ilk de
ne me proje si dir. 

(30) Bazan büyük ve teknik özellikler taşıyan inşaat işlerinin 
projelend.irilmesi, ihaleye gi:t;'ecek inşaat firmalarına bı
rakılır. Bkz: .. Şükrü KIZILOT, In~a'!t Iviuq.ase_9_esi, .v3,..yil~-}
,!ir~_me§.t.~ _Ol~~eru§., (Ankara: Olgaç Wıatbaacı lık.- 979 , 
s .3 (. 
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-Mimari proje, 

- Betonarme projesi, 

- Elektrik tesisatı projesi, 

- Sıhhi tesisat projesi, 

- Kalorifer projesi, 

bulunurÇJl). Her projenin içinde ayrıca teknik ve estetik 

özellikleri içeren 11 detay projeleri" de yer alır. 

B. Keşif Bedelinin Belirlenmesi 

Keşif bedeli, ihaleye çıkarılacak inşaatın müteahhit 

işletmelerce yapılacağı tahmin edilen maliyet ile öngörülen 

müteahhit karını da içeren bedeldir. Akılcı bir sözleşmenin 

yapılabilmesi için her kesimdeki iş sahiplerinin, ihale önce

si bu bedeli gerçekçi olarak belirlemeleri çok önemlidir. 

Bu bedelin belirlenmesinde, izlenen yöntemler farklı 

olabilir. İnşaatın teknik özellikleri ve ekonomik koşullar 

bu bedelin belirlenmesinde en önemli rol oynayan e tkenlerdir. 

Bayındırlık Bakanlığının kontrolu altındaki inşaatlarda 

keşnf bedeli, genel projeyi oluşturan her alt projede yer alan 

işlerin, 11 birim fiyat listesi"nde bulunan fiy-atlarla hesaplan-

masıyla belirlenir(32). 

c. İlanın Yapılması ve İlıale Belgelerinin incelenmesi 

İnşaat işinin ilgililere duyurulmasında, özel kesimi bağ

layan hiçbir kural yoktur. Kamu kesimine ait inşaat ve önemli 

(31) Bu bilgiler Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
si n Teknik Büro 11 sunun telmik e lemanlarından edinilmiş tir. 

(32) Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamanın "Ülkemizde Birim 
Fiyat Üzerinden İnşaat Taahhüdü" ba,şlığı altında yapılma
sı uygun görülmüştür. 



onarım işlerinin ilanı, belirli kurallara ba.ğlanmıştır(33). 

Gazetelerde yapılan ilanlar veya başka iletişim araç

ları yoluyla inşaat işinden haberdar olan müteahhitler, iha

le belgelerini içeren dosyayı incelerler(34). 

Bu dosyanın içeriği, inşaat sahibinin özel ve kamu ke

simi olmalarına göre değişebilir. Ancak dosyanın, ayrıntılı 

teknik, finansal ve yasal bilgileri içeren belgeleri bulundur

ması, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları azaltabileceği gibi 

müteahhit işletmenin doğru bedel tahmini yapmasına yardımcı 

olur. 

İhalelerin birim fiyat esasına göre yapıldığı Bayındır

lık Bakanlığının kontrolundal-;:i inşaatların, ihale belgeleri 

dosyas ında: 

- İnşaatla ilgili tüm projeler, 

- Genel teknik şartname, 

-Birim fiyat tarifleri, 

-Birim fiyatları tarifleri eki fiyat listesi(35), 

- İlgili yıla ait rayiç cetveli, 

- Kapalı zarf yöntemi ile eksiltme şartnamesi, 

- Sözleşme tasarısı, 

bulunur(36). 

(33) Bkz: AoEaİ.K5 m: 7-14 
(34) Uygulamada bu dosya iş sahibince ya para ile ilgililere 

satılmakta yada incelemeye açık tutulmaktadır. 
(35) Listede yer alan fiyatlar, her yıl ekonomik koşullara gö

re yeniden belirlenmektedir. 
(36) Bu bilgiler, E.İ.T.İ.A. inşaatlarını yürü.ten 19 Teknik Büro" 

sunun teknik elemanlarından sağlanmıştır. 
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İlıale belgelerini inceleyen müteahhit veya bu konu ile 

ilgili departmanın teknik elemanları, ayrıntılı çalışma ile 

teklif edeceği be de li hesap larla:r., 

D. İhaleye Girebilme Koşullarının Yerine Getirilmesi 

İnşaat sahipleri, ihaleye girmek isteyen müteahhit iş

letmelerin işi sonuçlandırabileceklerinden emin olmak veya 

en azından bir dereceye kadar garanti altına almak isterler. 

Bunun için ihaleye girecek müteahhitlerden bazı belgeler ve 

teminatlar istenir. 

İhaleye-eksiltmeye girecek müteahhit işletmenin, iş sa

hibinden "yeterlik belgesi 11 (37) alabilmesi için çeşitli bilgi

leri içeren belgeleri vermesi gerekir. Bu belgeler, kamu ke

simi inşaatlarında şunlardır(38): 

- Müteahhitlik karnesi, 

-Yapı araçları bildirisi, 

- Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi olanaklarını açık-

layan mali durum bildiriai, 

-Teknik personel bildirisi, 

-Son iki yılda bitiriliDiş ve dilekçenin veriliş tarihin-

de adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri 

belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi. 

2490 Sayılı A.E.İ.K. hükümlerine göre yaptırılan inşaat

larda ihaleye katılmak isteyen müteahhitler, inşaatın keşif 

------------------
(37) "Eksiltmeye girme belgesi" je denilmektedir. 
(38) Yapı, Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetme

liği' m:3. 
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bedeli üzerinden belirli tutarlarda geçici teminat yatırır

lar (39). Termnat olarak kabul edilebilecek kıymetler ilgili 

kanunda 90rr~ca belirtilmiştir(40). 

Özel kesime ait inşaatların taahhüt yoluyla yaptırılma

sında 11 yeterlik belgesiıı ve "geçicii. teminat" konulat8a, benzer 

yol ve esaslar izlenir. 

E. İnşaat Taahhüdü İçin Teklif Alınması 

İhaleye çıkarılan inşaat işi için şu yöntemlerden biri 

ile teklif alınır(41): 

1) Kapalı zarf yöntemi, 

2) Açık eksiltme yöntemi, 

3) Pazarlık yön~emi~ 

4) Fiyat ve öneri isteme yöntemi, 

5) Yarışına yöntemi~ 

Bunların içinde en çok kullanılan (özellikle kamu kesi-

rrdnde) kapalı zarf yöntemidir. Bu yönteme göre inşaat sahibi-

ne verilen teklif moktubunda: 

- Şartnamenin ve eklerinin tamamen okunup kabul edildi

ği yazılır. 

- Teklif olunan fiyatlar veya eksiltme oranları rakam 

ve yazıyla belirtilir. 

- Hazırlanan teklif mektubu imzalanır. 

-~~---

09) Bkz: A.E.İ.K. m:l6 
~O) Bkz: A.E.İ.K. m:l7 
~1) İlk üç yöntem için bkz: A.E.İ.K. m: 31-40. Son iki yöntem 

ise özellikle uzmanıısa ve deneyime dayanan büyük inşaat 
işlerinin ihalesinde izlenir. 
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Genel olarak inşaat? en düşük bedelle yapmayı taahhüt 

eden müteahhide ihale olunur. Ancak özel kesimde, müteahhit 

işletmelerin şöhretleri, finansal gLi.çleri ve sorumluluk an-

layışları inşaatın ihalesinde rol oynayabilir. Hatta açılan 

zarflar içindeki teklifler üzerinde iş sahibi, müteahhitle 

tekrar pazarlığa girebilir veya tekliflerden hiçbirini yeter

li bulmayarak ihale yapmayabilir. 

F. Sözleşmenin Yapılması ve Kesin Temi~at 

İnşaat taahhüt sözleşmesinin yazılı olroosı için yasal 

bir zorunluluk yoktur(42). Bununla beraber inşaat taahhüt 

ilişkisinin, hemde tüm ayrıntılarını içerecek şekilde yazı

lı olması her iki tarafın da yararınadıro 

Ta.J:'afların karşılıklı olarak imzalayıp kabullendikleri 

söz leş me de( 43) · 

-Yapılacak işin açık bir tanımı yapılmalıdır. Bu tanım

da ilgili proje, şartname ve diğer belgelere atıf yapılnBlı-

dır. 

- Toplam bedel ve bu b0delin ödeme esasları açık şekil-

de belirtilmelidir. 

- Bunların dı.şında tarafların her türlü hak ve yükümlü

lükleri, yasalara bırakılmaksızın karar la.ş tır ı lmalıdır. 

Sözleşme imzalanarak ilişki kurulurken kesin teminat da 

yatırılır(44). 

(42) Sadık AKTURTh~Ç, s.18. 

( 43) Henry Heaton BAILY t E},J2..~_çj._al~-~-~)t9...9..9Jd.11.tJ •. n.g_.,S_y_at..e..n.ı.a, Second 
Editon, (NewYork: Jo1ın Wiley and Sons Inc.-1957) s.8,9. 

(44) Bkz: A.E.İ.Ka m: 18-19. 
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IV. İnşaat Taahhüt Türleri 

İnşaat taahhütleri veya diğer bir deyişle inşaat taah-

hüt sözleşmeleri de ülkeieki yasaların ve teamüllerin etki-

sindedir. Bu bakımdan iş hayatında çok değişik taahhüt tUr

leri ile karşılaşılabilir. Bu durum taahhüt türlerinin hem 

gruplandır ı lmasında, hem de aç:ıJ<::tanmas ında güç lükler yara t-

maktadır. Bununla birlikte tarafların anlaştıkları bedel ve 

bu bedelin ödenme şeklindeki özellikler yönünden inşaat ta

ahhütlerini sınıflandırmak uygun bir yoldur. 

ı. Bedelin Gerçekleşen Maliyete Göre Belirlenmesi 

~~--~Ur taahhüt sözleşmelerinde müteahhit, inşaat işini, 

proje ve şartnarnede gösteri le n ni te lik te yapmayı ve fiili 

olarak gerçekleşen maliyete göre de bir ücret-bedel almayı 

kabul eder( 45). 

Bu şekilde yapılan inşaat; sözleşmelerinde inşaat sahi

bi, iş bitineeye kadar toplam maliyetin ne olacağını bilme

diğinden iş riskinin büyük çoğuuluğunu yüklenmiş olur. 

Bu taahhüt türünLin Anglo-Sakson ülke lerinde ve U.lkemiz

de uygulanma şeklini aşağı.la ayrı başlıklar altında açıklaya

cağız. 

A. Maliyet İlave Ücret (Cost-Plus) Şeklinde İnşaat Taahht.idü 

Oluşan maliyet üzerinden müteahhitlik ücretini (fee) be

lirlenmesi esasına dayanan inşaat taahhüt türlerine Anglo-Sakson 

(45) B.K. m: 366 "Evvelce kararlaştırılmamış veya takribi bir 
surette kararlaştırılmamış olan bedel, yapılan şeyin 
kıyme tine ve müteahhidin masrafına göre tayin edilir''. 
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ülkelerinde çokça rastlanır. Bu yaklaşınun değişik uygulamala

rı vardır( 46): 

1) Ivia.liyet + maliyetin sabit bir yüzdesi~ 

2) Maliyet + sabit ücret gibi. 

Yukarıda formüle edilen taahhüt tiplerinde bazı değişik

likler yapı labilir. Örneğin ınUteahhidin hak kazanacağı ücret, 

oluşan maliyetin belirli sınırları içinde sabit olabilir. An

cak maliyetlerin bu tutarları aşması halinde ücrette de azal

ma öngörülebilir. Maliyetin daha düşük olarak gerçekleşmesi 

halinde ise ücrette bir çoğalma yapılabilir. 

Bu tip anlaşmalarda, maliyet kavramının açık şekilde 

sözleşmede tanımlanması zorunludur. Uygulamada maliyet kavra~ 

mı içine alınan kalemler, genellikle inşaata doğrudan yüklene

bilen ve trola,y iz.lenebilen şu harcamalar olmaktadır~47): 

- --~~!_z;_~~~----~~-~e~-~~E i ! .. __ _ 

- ~~ç~-!~~ ücret}~!.:'~ 

- İnşaat makina ve teçhizatın kullanım bedelleri (kira-

lık ise kira bedeli, değilse amortisman ve işletme 

giderleri toplanu), 

- İş alE:ı~~!l~~- yapı lan şantiye binası . V o b. 

Müteahhide ücret olarak verilen tutar, daha çok dalaylı 

nitelikte olan ve üzerinde iş sahibinin veya onun kontrol ele

manlarının denetleyeınediği maliyet giderleri ve müteahhit karı 

içindir. 

(46) Leonard LEVINE, Accounting for Building Contractors, 
Han~book 9f ~ccou~~l!~thods, Second Edi~ion, Editor: 
J:'K.Lasser, "l:HewJersey:D.Van Nostrand Co. ~nc.-1961), s.l60. 

(47) Pauline COLLIER, s.6. 



- 29 -

Sözleşmede tanımlanmış belirli maliyetler oluştukça, 

periyodik olarak, iş sahibi tarafından ödenir. İş sahibince 

kontrol edilemeyen maliyet giderleri ile kardan oluşan ticret 

-bedel, genellikle izlenebilen fiili maliyetlerin ödenmesi sı

rasında bunlarla orantılı olarak ödenir. Bazan ücretler~ tak

sitler halinde, işin spesifik tamamlanma aşamaları ile iliş

kili olarak ödenir(48). 

Bu tür taahhütlerde müteahhit, ücret bordrolarının su-

retlerini, malzeme alım faturalarının bir listesini ve mali-

yetle ilgili diğer belgeleri veya suretlerini iş sahibine ve-

rir. 

Yukarıda anlatılan taahhüt türünUn, iJlkemizJ.e kaliteye 

önem veren ve maliyet riskinden çekinmeyen özel kesimin inşaat 

işlerinde uygulanması mümkündür. Anlaşılacağı gibi burada kar

şılıklı güven yanında, müteahhidin belge ve hesaplarının iş 

sahibince ciddi-dikkatli şekilde denetiriii zorunludur. 

BG Emanet Yöntemiyle İnşaat Taahhüdü 

Yukarıda anlatılan "maliyet ilave ücret" şeklindeki 

inşaat taahhüdüne çok benzer uygulama, ülkemizde 11 er:nanet yön-

temiy le inşaa tıı adıyla tanımlanmaktadır ( 49). 

Bu tür yönteme göre yaptırılan inşaatlarda gereken mal

zeme ve işçilik, iş sahibi tarafından sağlanır ve bedelleri 

ödenir(50). Bazan da bedeli ve ücretleri iş sabihince ödenmek 

( 48) 

(49) 

(50) 

Örneğin, temel hafriyatının yapılmasında, temel inşaatı
nın bitirilmesi v.b. aşamalarda. 
Bu yöntemin kamu k~simindeki uygulamasına yön veren hüküm
ler için bkz: A.E.I.K. m:50. 
Bayram ŞENTÜRK~ !!ışaat Muhasebesi, (Ankara:l960) s.2. 
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üzere malzeme ve işçi liğin mU teahhi t tarafından sağlandığı 

olur. 

Emanet yöntemiyle inşaatta müteahhidin yaptığı iş, ge-

nellikle sahip olduğu makina ve teçhizatla yanında çalıştır

dığı teknik elemanlardan yararlanarak, işin yapılmasını sağ

lamak olmaktadır. IVfıiteahhide verilecek ücret, maliyetin bir 

yüzdesi şeklinde belirle ne bileceği gibi yapılan i,şin hacmi ve

ya alanı da ücret ödemesinde esas alınabilir(51). 

Bu yöntemle yapılan inşaatın maliyetini veren muhasebe 

kayıtları işveren nezdinde tutulur(52). Müteahhit tarafından 

tutulan kayıtların inşaat m~.haseeesi yönünden önemli bir özel-

liği yoktur(53). 

Yapılan inşaat sözleşmesinde bedelin önceden belirlen

diği iki taahhüt türü vardır: 

1) Götürü bedel üzerinden inşaat taahhüdü, 

Bu taahhütlerde ortak nokta, ödenecek bedelin her iki 

tarafça önceden bilinmesi olurken, farklılıkları ise keşif 

(51) Suat DAR~IIAN, .:.p_atbiki__::ri,.caret IVJu_haJ3_ebes=!_, Maliye Bakanlı
ğı Gelirler GeneTMüdürlügü Yayınları 9 (Ankara:Güneş Mat
baacılık A.A.ş.-1971), sGlJJ. 

(52) İş sahibinin buradaki amac~, sabit kıymetin amortismana 
tabi tutulacak maliyetini saptamaktır. 

(53) İşi üstlenen müteahhit veya taşaron1 muhasebe defterlerin
de harcamalarını gider, alınan bedelleri gelir olarak kay
dedecektir. 



·~. 

- 2'8 -

bedelinin ve b.akedi,ş tutarlarının hesaplanmasında izlenilen 

yöntemdir. 

Götürü bedel üzerinden inşaat taahhüdünde müteahhit, 

söz konusu inşaatı, şartnarnede belirtilen kalitedeki malzeme 

ve işçi li kle belirli bir be de 1 i le yapmayı kabul eder( 54) .. Bu 

taahhüt türünde inşaat fiili maliyeti ile anlaşmaya varılan 

bedel arasındaki fark, müteahhidin karını veya zararını oluş-

turacaktır. 

Bu tür sözleşme ile iş sahibi, ekonomik ve teknik koşul-

lar dalayısile ortaya çıkabilecek maliyet artışları riskinden 

korunmuş olmaktadıro Bu nedenle teklifte bulunacak müteahhidin 

maliyet tahminleri ve beklediği kar konusunda çok dikkatli ol-

ması gerekmektedir. 

Götürü bedel üzerinden taahhütte müteahhidin temel göre

vi, inşaatı belirlenen süre içinde istenilen kalitedeki mal-

zeme ve işçilikle y~parak, teslim etmek olurken9 iş sahibinin 

görevi ise1 sözü edilen süre sonunda inşaatı teslim alarak, 

bedeli müteahhide ödemek olmaktadır. Bu nedenle de bu taahhüt 

türü, konut inşaatlarında 11 anahtar teslimi 11 olarak adlandırıl

maktadır. 

Küçük inşaatlarda taahhüt bedelinin ödenmesini inşaatın 

teslimine kadar ertelemek~ müteahhidi finansal yönden zorlama-

----------------
(54) B.K. m:365 11 Götürü pazarlık edilmiş ise 9 müteahhit yapıla

cak şeyi kararlaştırılan fiyata yapınaya~mecburdur. Yapıla
cak şey tahmin edilen miktardan fazla say ve masrafı mucip 
olsa bile müteahhit bedelin arttırılınasını isteyemez ••• 11 
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yabilir. Encak büyük inşaatlarda m.üteahhidin finansal gücü ge

nellikle inşaatın bitirilmesine kadar beklemesine olanak ver

mez. Ayrıca bankaJardan kredi sağlamanın güç ve pahalı olma-

sı, iş sahibinin yapılan işin miktarı ile orantılı olarak mü

teahhide ödemelerde bulunması şeklinde bir uygulamanın dağ

masına neden olmuştur(55), 

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Konut İnşaatlarındaki 

Uygulama 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kururouna tabi işçilerin 

kurdukları yapı kooperatifleri aracılığıyla yaptıracakları 

sosyal konutlar, götürü bedel (anahtar teslimi) esasına gö

re ihale edilirler. İnşaat taahhüt süreci, genel olarak da

ha önce açıkladığımız şekilde olmaktadır. İnşaatın bütünü 

için ke~if bedeli belirlenmekte; ihaleye çıkarılmakta ve söz

leşme yapılmaktadır. Burada bizim üzerinde durmak istediğimiz 

asıl konu, yapılan işin miktarının ve değerinin hesaplanw2sın-

da izlenilen yöntemdir. 

Bu yön te mi rakamlı bir örnekle açıklayalım: Nfıi teahhi t 

işletme, konut kredisi alan bir yapı kooperatifinin inşaatı 

için Sosyal Sigortalar Kurumu ile götürü bedel esasına göre 

sözleşme yapmıştır(56). Açıklaroamıza yön verecek bilgiler şöy

ledir: 

(55) Ayrıca işe başlamadan önce belirli bir tutarda avans 
verilebilmekte ve bazı malzemelerin inşaat alanına ge
tirilmesi halinde sonradan hakedişlerden mahsup edilmek 
üzere "i hz arat ödeme leri" denilen ödemeler de yapılabi 1-
mektedir. Bu uygulama ileride anlatacağıroız birim fiyat 
üzerinden in.?aat taahhüdünde de görülmektedir. 

(56) Sosyal Sigortalar Kurumu yapacağı hakediş-istihkak ödeme
leri nedeniyle sözleşmede taraf olmaktadıro 



- 30 -

İnşaat: Bodrum + zemin + üç kat tipinde olup, 40 da

ireden oluşmaktadır. 

- İnşaatın keşif-ihale bedeli 18.000.000,- TL. dır(57). 

- Hakediş(58) ödemelerine esas olacak çeşitli işlerin, 

tüm inşaata oranlarının şöyle olduğu sözleşmede belir-

tilmiştir(59): 

Y~pılacak İşler Tüm İnşaata 
i.+Jı S =!_n ll). ar ı L~ -~~üz '!~s_:b_. 

ı. Temel 5 

2. Bo drum 5 

3. Zemin 7,5 

4. Birinci kat 7,5 

5. İkinci kat 7,5 

6. Üçüncü kat 7,5 

7. Çatı 4 

8. Doğrama 10 

9. İç sıva 5 

ıo. Dış sıva 2 

ll. Badana-boya 3 
't 

12. Kaplama 9 

(57) Muteahhidin keşif bedeli üzerinden herhangi bir eksiltme 
yapmadığını varsayıyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumu Konut 
kredisinin sigortalı başına 450.000.- TL. olması ve bu 
tutarın yeterli olmaması nedeniyle uygulamada müteahhit 
ile kooperatif arasında ayrıca bir fark sözleşmesi yapıl
dığı görülmektedir. 

(58) Hakediş(istihkak), müteahhidin yaptığı işe karşılık hak 
kazandığı bedel olup bu durum 11 hakediş raporu" ile belge
lendirilir. 

( 59) Sosyal Sigortalar Kururrnmun tip sözleşmesind.e değ~şik tip 
konut inşaatları için bu oranlar gösterilmiştir. Ornekte
ki veriler, sözü edilen tip sözleşmeden alınmıştır. 

(57/1) Bu çalışmaı:-no. tamamlaruna aşamasJ'1da (.1980 yJlJr:ı.da) ~~:os
yal Sieortalar Kurumu konut kredisi : 600.000,-TL.yo. 
Çlkarll.anştJr. 
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13. Elektirik tesisatı 

14. Sıhhi tesisat 

15. Emlak alım vergisi(60) 

16. Diğer iş ler 

5 

lO 

4 

8 

% 100 

Müteahhit, inşaat ilerledikçe, belirli zamanlarda yap

tiği işlerin bedelini ister. Bu talep üzerine inşaat sahibi

nin (Sosya,ı. Sigortalar Kurumunun) teknik elemanı-kontrol mü-

hend.isi 1 yapılan işin miktarını hesap lar. Yapılan iş ler in kar

şılığı olan bedel, yukarıdaki listede yer alan oranlardan(61) 

,yararlanılarak hakediş raporunda gösterilir. Bu tutardan gere-

ken kesintiler(62) yapıldıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu 

tarafından müteahhide ödenir. 

Örneğimizde müteahhit, hakediş talebinde bulunduğunda 

inşaatın 1) temel, 2) bodrum ve 3) zemin katlarının yapımını 

bitirdiği belirlenirse, tüm inşaatın (0,05 + 0,05 + 0,075 = 

0,175) ini bitirmiş olacağından, hakedececi tutar (18.000s000 X 

0,175 = 3.150.000.- TL.) olacaktır. 

Götürü bedel esasına göre yapılan sözle,şroelerde, inşaatın 

belirli aşamalarının tüm inşaatın yüzde kaçı olduğu, önceden 

( 60) Sosyal Sigortalar Kurumu, emlak alım vergisini roüteahhi t
çe ödeneceğini esas alır. Ancak uygulamada müteahhit, bu 
tutarı anla.şma yoluyla kooperatife d.evretmektedir. 

(61) Bu tabloda yer ala1:4 yapılacak işler ve tUm inşaata yüz
desi, kontral roühehdisince daha da ayrıntılı şekilde 
ele alınmaktadır. Örneğin bodrum inşaatının % 5 lik ora
nı~ şu alt birimlerden oluşmaktadır: Kalıp 0.0025, demir 
0.0250, beton 0.0125, duvar 0.0100 gibie 

(62) Daha önceden verilen avans, ödenen ihzarat varsa bunlar 
kesilir. Yıllara yaygın inşaatlarda hakediş ödemelerden 
% 2 vergi stopajı yapılır. 
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kararlaştırılmayabilir. Bu jurumda iş sahibinin teknik elema

nı, inşaatın yüzde kaçının yapılrnıç olduğunu hesaplar ve müte-

ahhit de onaylarsa hakedL;ı tutarı, bu yüzdeye göre bulunur. 

Yukarıda örne[:ini verdiğimiz konut inşaatını bu esasa 

göre üstlenen müteahhidin, hakediş talebi ile iş sahibine baş

vurduğunu ve iş sr:hibinin teknik elemanın yapılan kısmın tüm 

inşaata oranını % 50 olarak hesapladığını kabul edelim. Müte

ahhide ödenecek tutar: ıs.ooo.ooo X 0.50 = 9aOOO.OOO,- TL. dır. 

Daha önce müteahhit, inşaatın% 30 unu tamamlayarak 18.000.000 X 

0-30 = 5.400.000.- TL. almış olsaydı; şimdi alabileceği hake

diş tutarı 9~000.000 - 5.400.000 = 3.600.000.- TL. olacaktı. 

B. Birim Fiyat U,erinden İnşaat Taahhüdü 

Birim fiyat üzerinden inşaat taahhütlerinin Anglo-Sakson 

ülkeleri ile ülkemizdeki uygulaması az da olsa farklılık gös

termektedir. 

a. Anglo-Sakson Ülkelerinde Birim Fiyat Taahhütleri 

Bu taahhüt şekli ABD. ve Kanada'da sadece yüksek mali

yetli inşaatlarda (baraj, otoyal gibi) uygulanmaktadır(63). 

İngiltere'de, yapılacak inşaatın teknik ayrıntılarını hesap

lama ve ölçmede uzmanlaşmış miktar sürveyanlığı (quanti ty 

surveyor) mesleği geliştiği için konut ve diğer bina inşaatla-

rında da yaygın şekilde uygulanmaktadır(64). 

(63) Henry Heaton BAILY, s.9. 
(64) Malcolm HISTOP, "The Industry and Profession 11 , Ed: E.F.L. 

Brech, Construction ~~~age~ept in ?rinciple ~nd Practice, 
(London: Longman Group LimiT8cl-1971) s~ I26. 
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Sözü edilen taahhüt türünde. iş sahibi, ihaleye konu ola-

cak inşaatı, teknik niteliklerine göre iş sınıflarına bölmekte 

ve her iş sınıfında kaç birimlik iş yapılması gerektiğini ön

ceden hesaplayarak, müteahhit işletmelerin bilgilerine hazır 

bulundurmaktadır. Örneğin bir otoyal inşaatı: Hafriyat 9 kana

lizasyon yapımı, taş döşeme 9 beton dökme, asvaltlama şekilnde 

iş sınıflarına bölünmekte ve her iş sınıfında yapılması gere-

ken iş miktarı 2 ••• m, 9 •• m , ••• m3 şeklinde belirtilmektediro 

Müteahhit işletmeler, bu iş birimleri ve iş sınıflarını ken::ii

leri serbestçe fiyatlandırarak, teklif yaproakta::iırlar. 

Hakediş ödemeleri de bu iş birimlerine ve iş sınıfları

nın tamamlanan miktar veya derecelerine göre yapılmaktadır. 

b. Ülkemizde Birim Fiyat Üzerinden İnşaat Taahhüdü 

Ülkemizde birim fiyat üzerinden inşaat taahhüdü, yapım 

kontrolu Bayındırlık Bakanlığına bağlı kamu kesimi inşa.atla-

rında uygulanmaktadır. 

Bu inşaatlarda iş sınıflarının yerini alt projeler al-

makta, her alt projeje yapımı öngörülen iş birimleri, birim 

fiyat cetvelinden yararlanarak Bakanlığa bağlı telmik eleman

larca fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyatların toplamı, inşaatın 

bütünü için keşif bedelini vermektedir. 

İlıale dosyasında yer alan bu dökümlU bilgileri ve fiyat-

ları müteahhit inceliyerek teklifini hazırlar; uygun gördüğü 

oranda keşif bedeli üzerinden eksiltme yapar; yapılan eksilt-

me yüzdesi her birim işe aynı oranda olmak üzere ayrı ayrı 

uygulanır. 
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Müteahb.it işletme b.akediş talep ettiğinde yapılan işin 

miktarı Bayındırlık Bakanlığının kontrol mühendislerince öl

çülür. Sözleşmedeki eksiltme yüzdesi de dikkate alınarak yapı

lan işin değeri birim fiyat lar üzerinden belirlenir; hakediş 

raporu hazırlanır ve müteahhide ödeme yapılır. 

Uygulamada birim fiyat cetvelindeki sıra (poz no) ile 

hazırlanan bir fiyatıandırma örneğini biz, inşaatın belirli 

bir aşaması (iş sınıfı) olan çatı kısmı için yeni::len düzenle

yerek, aşağıda veriyoruz (65); 

100 m2 lik Beton Çatı Yapırın Fiyatlandırnı..a Örneği: 
-·--·---ıl ___ i .. _____ ._ .. , ___ . ,-·----+ 

BİRİM FİYAT 1 
• No/Poz No Yapılan işin cinsi ı Miktar Ölçü! Birim Tutar 

21.011 

16 .. 044 
19.050/ ı 

21.26 ı 

19.069 

18.211 

18.231 

Düz yüzeyli betonar 
me kalıplar 
B-223 Beton denı..ir!i 

5 cm cam yünü i le 
ısı tecrit 

1~: -~ ı-~~:::~4 ~:~~:::o 
100 m2 84.10 8o4l0~-

Beton üzerine kad
roulu çatı 
Üç kat ruberoit 
ile buhar tutucu 

110 

110 

Marsilya tipi kire- 110 
nı..itle cat~ örtüsü 
Marsilya t:·~pi kire- lO 
mi tle mahya 

TOPLAM 

·:ra. blo: 1 

m2 516 ~ 41 56~805,10 

2 197563 m 

2 195.50 m 

m 58.,29 

--· .. : •.•. , .. \Jc..;,. 

15 2. 5 15, ıo.;;.~.· 

--------
(65) Bu örneklendirm.e, E.İ.T.İ.A. 11 Teknik BLiro"su teknik eleman

larınca 1979 birim fiyatları esas alınarak düzenlenmiştir. 



İKİNCİ B Ö L Ü M 

MUHASEBE SİSTEMİNİN GENEL YAPISININ BELİRLENMESİ 

I. Sistem Olarak Muhasebe ve Görevleri 

Muhasebe her işletmede ana sayısal bilgi sistemidir. Bu 

sistemin sağladığı bilgilerden ilgili tarc:"flar çeqitli alan

larda yararlanırlar. İnşaat taahhüt işleriyle uğraşan işlet

meler için de muhasebe aynı olanakları sağlayabilir. 

1. Genel Açıklama 

Muhasebe ekonomik kaynakların yönetimiyle ilgilenir. 

En üretken kaynaklar işle'cmelerce sahip olunduğundan veya 

kontrol edild.iğinien muhasebe, onların sorunlarınian doğan 

çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalmasına karşılık, bu so-

runları çözümleyerek yararlı olabilme fırsatına da sahip bu-

lunmaktadır. Yönetimin bu kaynakları etkin bir biçimde kont~ 

rol edebilmek ve yönetebilmek için gereksinim duyacağı kap

samlı ve güvenilir bilgilerin büyük çoğunluğu muhasebe tara

fından sağlanır( 1). l.Vfuhase be aynı zamanda yöne tirnin, iş le tme 

dışıniaki hissedarl~ra, kred~törlere, ievlete ve diğer kişi 

ve kurumlara sunmakla sorumlu olduğu raporlar için gh.t't~ka1nim duy-

duğu verileri sağlar. Sözü edilen kişi ve kurumlar yönetimin ve 

işletme sisteminin başarısını değerlernede muhasebe raporlaPını 

--------·-·---
( 1) İsmail ÖZASLAN, l~~uhaSEl.~.§..:r_ıi!!,_,Tejmi~J~-~, (İstanbul:Hüs

nütabiat Matbaası - 1972), s.B-=9." 
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esas alırlar(2). 

Muhasebe sistemi, muhasebenin yukarıda belirtilen görev

lerini gerçekleştirebilecek şekilde dtizenlenmelidir. Bu neden-

l~de, bu görevleri·- ayrıntılı olarak belirlemek, mu-

hasebe sistemini kurarken yerine getirilmesi gereken ön koşul

lardandır(3). Bir mimar
1 
bir projeyi çizmeden önce, nasıl iş 

s ahi bi i le görüşerek gereksinme leri ve i s tekleri hakkında bil

gi alıyorsa, işletmenin muhasebe sistemi~Jcuracak kişinin de 

aynı şekilde davranması gerekir. İşletme sahibi veya vöneti-

cilerinin sistemden bekledikleri özel isteklerini görüşerek 

belirlemeli, işletme dışında bulunan kişi ve kurumların gerek-

sinme duyab!ilecekleri bi lgi ler in no ler o l8.bi lecegini, tahmin 

etmeye çalı.şmalıdır. 

Muhasebe verilerinden yararlanan işletme yöneticileri 

ile yönetim dışında kalan kişi ve kurumların bilgi gereksin

meleri bazan çatışabilir 'le hepsini tatmin etmek mümkün olma-

yabilir. Böyle bir durumda, hangi grubun veya hangi isteklerin 

ön planda tutul~qsı gerektiği konusunda çok titiz bir değer

leme yaparak karara var ı lması gerekir( 4) o 

İşlet me nin yönetimi dış ında kalanların finansal bi lgi 

gereksinmeleri genellikle yıllık raporlarla karşılanmaktadır(5),., 

(2) 

(3) 

Sabahaddin SERToGLU, Envanter_U2~~Jlamaları ve Muha~e Ra
.'2.Q!_larının Y...Ql'.1ll!!Jd, ( Aı::ıka:ı.:a_:, Kal i te Mat baası-1976T, s. 222. 
Jale SIHAY, Orhan SEVILENGUL, Genel Muhasebe Prensi~leri 
ve_J:[xgulaması, (Ankara: Ankara~Basım ve-· en IT'e-vi-Y97 "'),-s. 2. 

Fevzi SÜRMELİ, Finansal Bil_gi s_~Ell_lli v~.J'Lal~_t Muhasebesi 
A~Js te_P,!;i_U_ggıQ..ama~=i, (Eskişehir :E. I. T. I .A .Basımevi-l97SJ, 
Se9:Je 

( 4) Wallace M. CARRITHERS; Erne st H. V'rEINWURM:; Business Informa
tion and !iccou:qyj.n~.Ş..ı.ştems, (Ohio~Charles Eo rrıerril Pubiish
ing Co.-l~s.32 • 

( 5) Yıllık rapor ların içeri[~i konusunda geniş bi lgi için bkz: 
Ferruh ÇÖMLEKÇİ, Yımll.J.....~ ~::.9-l?Ao:ı: ... \7'.53_.X_~.tır_~~.A.Pali_J;i, (Ankara: 
Sevinç Matbaası-1971 s .. l9-32~ 
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Bu yıllık raporlarda yer alan finansal tabloların içeriği, dü

zeni, hazırlanmasında uyulan muhasebenin te me 1 kavramları ve 

genel kabul görmüş ilkeleri, muhasebenin yapısını ve çalışma

sını etkileyen önemli etkenlerdir. Halka açık olmayan işlet

melerde, dış yatırımcılara sunulacak bilgiler önemini kaybet

se bile onların dışında kalan kişi ve kurumların bilgi gerek

sinlerinin karşılanması gerekir(6). 

Muhasebe sistemi, dış raporlamanın yanında işletme yö

neticilerinin 11 iç bilgi" gereksinmelerini karşılamalı, işlet

me faaliyetlerini Hölçme ve kontrol etme" olanaklarını sağla

malıdır( 7). Bu nedenle sistemi etkilemeleri._,. kaçınılmaz olan: 

- Üretilen mamulun teknik nitelikleri ve üretim süreci, 

- Hedeflenun amaçlar, bu amaçların gerçekleştirilmbil

mesi için izlenen politikalar ve politikaları etkile

yebilecek iç ve dış etkenler, 

-İşletmenin organizasyon yapısı, görevlilerin yetki ve 

sorumlulukları ile işletme için bilgi akışı, 

konularında ciddi incelemeler yapılması zorunludur(S). 

2. İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin 

Muhasebe sistemi ve görevleri konusunda genel olarak ya-

pı lan açıklamalaru. inşaat taahhüt iş l.e tne leri muhasebesi için 

(6) İnşaat taahhüt işletmeleriyle ilgilenen çe,şitli kişi ve ku
rumların finansal bilgi gereksinmelerini, IV. Bölümde "Fi
nansal Tablolar" ba.şlığı altında spesifik olarak ele alacağız. 

(7) Sames B. BOWER9 Robert E. SCHLOSSER; Charles T. ZLATKOVİÇ, 
Financial Information S_y:stems-Theor.r. and Practice, (Boston: 
Allyn and BaconT:rl.C.-:.T9b9l ~ s.9=I"ı ---------· 

(8) j.Brooks HECrmRT9 Harry D& KERRIGAN, ~ccounting Syste~
Desi~n ang_]nst~latiQg, (NewYork: The Ronald ?ress Co.,l967) 
s.JS. 
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de geçerli olması do[;;aldır. Biz burada belirli büyüklüğe ula

şan inşaat taahhüt iş le tme lerinde muhasebenin temel görevle

rinin neler olması gerektiğini belirleyerek, çalışınarnazı bun

ların gerçekleştirilmesi yönlinde geli,ştirmek istiyoruz i 

Üzerierinde genellikle anlaşmaya varılan bu görevle~: 

-Projelerin maliyetlerinin ve bunlardan sağlanan kar

ların ayrı ayrı beliı"lenmesi, 

.... Projeler için teklif sırasında yaı ılan maliyet tahmin-

leri ile fiili maliyet karşılaştırılması, 

-Finansal tabloların düzenlenmesi, 

şeklinde sıralayabiliriz(9). Bu sıralanan görevlere, vergiye 

matrah olacak karın bulunmasının da eklenmesi zorunludur. ÇUn

kü vergi yasalarımızda inşaat işletmelerinin dönem karlarının 

ölçümünde uyulacak esaslar, her zaman muhasebe ilkeleriyle uz

laşınamaktadır. Vergi yasalarımızın inşaat taahhüt işleriyle 

ilgili hükümlerinin incelenmesi, çalışmamızın beşinci bölümü 

olarak ele alınacaktır. 

Yukarıda sıralanan görevlerin yerine getirilebilmesi 

için: 1) İnşaat taahhüt işlerine özgü muhasebe kŞrının ölçüm 

yöntemlerinin ve 2) Maliyet sistemlerinin incelenerek, uygun 

bulunanın işletmenin rnub.asebe sistenrinde uygulanmak üzere se·-

çiminin yapılması gerekmektedir. Yapı lacak bu seçimden, çeşit

li tablolar ve raporların hazırlanmasına olanak verecek hesap 

planının düzeni ve içeriği büyük ölçilde etkilenecektir. Bu 

(9) Alfred KAPLAN, s.l42-143; AICPA, Audits of Construction 
Constractors, (American Institute--ofCertified Pubıic-
Accoutants Ine~, NewYork-1965), s.43. 
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nedenle inşaat taahhüt işletmelerinde hesap planları, sözü 

edilen konuların işlenilmesinden sonra ele alınacaktır. 

II. Muhasebe Karının Ölçümünde Yöntemler 

İnşaat taahhüt işletmeleri muhasebesinde en büyük sorun~ 

işletme k~rının doğru ölçümü ve kaydı konusunda toplanmakta

dır(lO). Taahhüt edilen inşaatlr-ı.rın tamamle.nma sürelerinin 

genellikle bir lıesap dönemini a;}ması~ hasılatın ve buna bağ-.. 
lı olarak muhasebe karının (veya zararının) do~uşu ve ölçümü 

için çeşitli yöntemlerin uygulanmasına neden olmuştur. Bu yön

temleri Uç grupta to;)layabiliı:iz: 

1) Tahakkuk (esası) yöntemi, 

2) İşin kısmen bitimi yöntemi, 

3) İşin tam bitimi yöntemi. 

Muhasebe karının ölçümüne olanak sağlayan geleneksel 

tahakkuk esası, aynı hesap dönemi içinde başlayıp tamamlanan 

inşaat taahhütleri ile tamamlanması r~r hesap döneminden daha 

uzun sürEn inşaat taalıhütleri için ayırım gözetilmeksizin uygu-

lanabi lir( ll). 

Diğer iki yöntem, sadece inşaat süresi bir hesap dönemi-

ni aşan taahhütler için uygulanabilir. 

ı. Tahakkuk (Esası) Yöntemi 

rruhasebede kar, gerçekleşen (realize olan) hasılatla bu 

hasılatın sağlanması yolunda tükenmiş maliyetlerin karşılaş-

( 10) AICPA ~ s. 12. 

(ll) Harry w. WOLKSTEIN, A~~ounting.Me~~ods~~LCon)rols for 
~e ~q_,ns t~u9.. ~io_~_]E2._ı;ıs try, tNewJersey: Pren tice-Hall Ine.
J..";J78; J 4 • .],, 
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laştırılması (matching) sonucu, artakalan fazlalık olarak ka

bul edilir. Kısaca, "Kar= Hasılat- Giderler"(l2) şeklinde 

formüle edilebilir. 

Muhasebe karının, hasılat ve giderlerin karşılaştırıl-

ması yoluyla ölçümünde mü.mkün olduğunca ob~ektif ve kesin ola

bilmek için muhasebenin temel kavram ve ilkelerine uyulur. 

Özellikle ekonomistlerin eleştirilerine hedef olan bu ilkele

ri(l3): a) Maliyet ilkesi, b) Hasılatın doğuşund.a realizas-

yon ilkesi, c) Paranın değiçmez ölçü birimi olması ilkesi 

olarak, en aza indirgenebilir. 

Bu ilkelerin ışığı altında, tahakkuk yönteminde hasıla-

tın gerçekleşmesi (rcalizasyonu), uygulamada satış işlemine 

bağlanır. İn.şaat taahhüt işlerinde bu satış işlemi, yapılan 

işler karşılığında dUzenlenen faturalar veya taraflarca onay-

lanan hakediş raporu şeklind.e ortaya çıkar. Böylece hasılat 

belirlendikten sonra muhasebenin veya muhasebecinin görevi, 

oluşan maliyetleri içinde bulunulan ve gelecek hesap iönemle

riyle i lgi lendirerek dağıtmaktır. Cari has ı la ta tahsis edilen 

tüke~miş maliyetler, gider olarak gelir tablosunda yer alır

ken; gelecek dönemlere ertelenen değerler, aktif bir varlık 

( 12) 

( 13) 

Hasılat sağlama amacıyla üretilen'mal ve hizmetler için 
önce maliyetlerin oluşması nedeniyle bu denklemin, "Kar= 
Hasılat - Maliyetler" şeklinde gösterilmesi sıkça karşı
laşılan bir du.·:umduro p.j_z de bazı yerlerde maliyet teri
mini, gider terimine tercih edeceğiz. 

B~z: Yı lmaz BEHLtGİ~Y, "Ekono_~dEL_'i@._j\'luha...§._~-b-~~ İ§ le tme 
K<:g:.!.::..Ge~iri") Egi.T.IoA. Dergisi, Cilt: XV, Haziran-1979, 
s.38-4b. 
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olarak bilançoda yer alacaktır(l4). 

,.. 
Tahakkuk yöntemine göre muhasebe k$-rının ölçümünü dü-

zenleyen ilke ve uygulamaları şöyle özetleyebiliriz(l5): 

1) Hasılat, hakediş raporuna bağlan:iığ,ında veya fatura 

edil:iiğin::le gerçeklesımiştir ve o anda kaydedilmeli

dir. 

2) Maliyet ve giderler olu.gtuğu anda kayıtlara geçiril

melidir. 

3) Faaliyet sonucunun (kar ve zararın) belirlenmesinde 

dönemin gerçekleşmiş hasılatıyla, ilgili maliyet ve 

giderler karşılaştırılmalıdır. 

4) Doğabilecegi büyük ölçüde kesinleşen zararlar için 

yeterli karşılık ayrılmalıdır. 

~ 

Öz alarak açıklanan tahakkuk yönteminin) bir hesap dönemı 

içinde tamamlanan inşaat taahhütlerine uygulan~qsı pek güçlük 

yara tm.az. Fa turalanmamı·? has ı la t kalmayaca.{:ın:ian has ı la t ve 

giderlerin karşıla.:?tırılması muhasebenin rutin işlemleri ha-

line gelir. 

Ancak inşaat süresi bir hesap dönemini aştığında 1 dönem 

sonlarında hake:iiş raporuna bağlanmayan veya faturası kesil-

meyen, yapılmış iş bulunabilir. Tahakkuk yöntemini uygulayan 

işletmenin bu işler için yaptığı maliyetleri belirleyerek bi

lançoda aktif bir varlık olarak göstermesi gerekir(l6). 

( 14) Özgül CEMALCILAR, Genel Muhasebe-Teori ve ~U.ı:gı.:ı)aiil§.:, (Ankara: 
Ka li te Mat b aa s ı g f97"br;·s·:Jıo-:-- ------

(15) Wi1lia1ftl Es COOMBS, s.27. 
(16) Elden S. HEJ:JDj_l:IKSEN, ~,.Ç_90U:t?-~tti!J?~.-TJ~eorı:, (İllinois: Richard 

D. Irwin Inc.-1973), So252. 
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2. İşin Kısmen Bitimi Yöntemi 

Aşağıia esaslarını açıklayacağımız işin kısmen bitimi 

yönternit özelliklee;3~~f~ göre üstlenilen inşaat taahhütlerin

de yapılan işler karşılığı alınan hakedişlerin veya kesilen 

faturaların çoğu kez işin tamamlanma derecesiyle tam ilişki

li olrnaması 1 bu neienlede gerçek hasılatı vermemesi dolayısi

le geliştirilımştir(17). 

İşin kısmen bitimi yönteminde, inşaat ilerleiikçe hası

latın, dalayısile kar veya zararın doğduğu kabul e:iilir(l8). 

Gerçekleşen (realize olan) hasılat tutarının belirlenmesinie 

inşaatın tamamına göre, yapılan kısmın tahmini yüzdesi esas 

olur. Bu tamamlanma lerecesi için en genel gösterge, o tari-

he kadar oluşan maliyetlerini toplam tahmini maliyetlere olan 

yüzdesidir. İnşaatın ilk aşamalarında toplam tahmini maliyet, 

fiili olarak gerçekleşen top lam maliyet ler o larak kabul edi

lebilir. Ancak inşaat ilerledikçe toplam tah.mini maliyetler 

de, iş deneyimlerinden yararlanarak ve fiyat değişmelerinin 

etkileri gözönünde tutularak, gerekiyorsa, düzeltme yapılma-

lı iır( 19). 

Bu yönteme ilişkin açıklamalar formüle edilerek örnek

lendirildiğinde daha. da açıklığa kavuşacaktır. 

(17) WılliamE. COOMBS, s.28,; AICPA, s.12. 
( 18) Paul GRADY, Inventor.L of Generall.Y Acceptec!.. Ac_c_ounting 

Pr_!pcipleEL.._F_SJ];'_Business Ent~r.,.E!'ises, (NewYork: American 
Institute of Certi?ied Puolic Accountants Inc.-1965), 
s.96. William A. PATON; Robert L. DixON, Muhasebenin 
Temelleri, Çev:Mustafa A. AYSAN, (İstanbul: Duran Ofset 
Basımevi- 1963) s.540. 

( 19) Paul D. LUCAS, Accountin~ Guide for Construction Constractor, 
(Newjersoy: Prentice-1ra1 Inc.-1973), s.16. ---- -
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(l) İnşaat~n ilk aşamalar~nda: 

Tamamlanma Bugüne kadar oluşan n~liyetler 
yüzdesi = ~-----~-----·--------------·----------~-

Toplam tahmini maliyet 

(2) İnşaat ilerledikçe: 

Tamamlanma Bugüne kadar oluşan maliyet 
yüzdesi = ------"--------- -- . -----

Bugüne kadar oluşan maliyetler + 

Tamamlanma için ek tahmini maliyet 

Örnek: 500.000.- TL. l~k bir inşaat taahhüdünün teklif 

verilirken hasaplanan toplam tahmini maliyetinin 400.000.- TL. 

olduğunu varsayal~mo 

Bugüne kadar oluşan maliyetler 300.000~- TL. olsa ve in

şaat~n önceden öngörüldüğü gibi 400.000.- TL.ya tamamlanabile

ceği bekleniyorsa: 

Tamamlanma 
yüzdesi 

Realize olan 

300.000 = -.;;;.....~---- = 0.75 tiro 
400.000) 

has~lat = Taahhüt tutar~ x Tamamlan~q yüzdesi 

500.000 x Oo75 = 375.000.- TL. d~r. 

" Kar = Has~lat - Maliyet 

375.000 - 300.000 = 75.000,- TL. d~r. 

Yukarıda aç~klanan inşaatın tamamlanma yüzdesinin hesa

b~ndaı özellikle in.şaatın i~k zamanlarında şantiye alanJ..nda 

stoklanan ve henüz kullanılmamış malzemeler 11 Bugüne kadar olu

şan maliye tn e eklenmeme li dir ( 20). Aksi halde, tamamlanma yüzdesi 

(20) Paul GRADY, So96. 
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ve ona bağlı olarak hesaplanan dönem karı yanıltıcı olur. 

Tamamlanma yüzdesinin hesabında, güvenilir olması koşu

luyla başka ölçüler de kullanılabilir. Bir duvar örme işinde 

kullanılan tuğla veya benzeri blokların sayısı, bir hafriyat 

işinde kazılan toprağın metreküp olarak miktarı v.b. teknik 

ölçüler, örnek olarak verilebilir. Ayrıca mühendislik rnesle

ğinin kendine özgü teknik hesaplamalarına dayanan ölçümleri 

de tamamlanma yüzdesini belirlemede esas olabilir(21). Bunun-

la beraber muhasebeci, bu yöntemlerle bulunan tamamlanma yUz-

delerini, inşaatın toplam tahmini maliyetiyle yakın ilişkisi

ni görmeden benimsememelidir(22). 

Bu yöntemin Listünli3kleri öz olarak şu noktalarda topla-

maktadır(23): 

- Taahhütlerin tamamlanmasını bekleyerek, hasılatın ve 
,. 

kar:ı.n yalnız bir hesap döneminie top lanması yerine, 

ilgili hesap dönemlerinde kalmasını sağlar. 

- İşin tamamlanması için gerekli ek maliyetleri sürek

li tahmin etme zorunluğu bulunduğunian, yönetimin dik

katini sürekli ~ş üzerinde tutare 

; Bu üstünlüklerine karşılık, yöntemin inşaatın nihai top-

lam maliyetlerinin tahmini üzerine kurulmuş olması en büyük 

sakıncasıdır. Uzun dönemli in,;ıaat taahhütlerinde maliyet tah-

(21) AICPA, s.l5. 
•_(22) Paul D. LUCAS, s.16. 

(.23) Paul GRADY, s. 97.; İktis~di Devlet Teşekküllerini Yeni
den Düzenleme Komisyonu( IDTYDK), I3]uqş_g_f?.P~~n TEllJl~_i__Ka,v
ra_mları ye cıe_~ Kabul _G_9Fmü~ l~haf? .. e...Pe _Pr~_:J;.:pJeri -
Gelir (Kar ve Zarar), ikinci kitap, T.C. Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, (İstanbul: Milli 
Eğitim Basımevi 1970), s.29. 

·.,, 
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mininin çeşit li e tkenler le sa~i; lık lı o lmaması halinde, yılla

ra dağıtılan kar gerçekçi ol.mayaca.ktır(24). 

3. İşin Tam Bitimi Yöntemi 

İşin tam bitimi yönteminde inşaat taahhüdünün bütünüy

le veya önemli ölçü3.e tamamlanması halinde, hasılatın ve ka
rın doğacağı kabul edilir(25). Bu görüşe uygun olarak, taah-

hütle ilgili inşaat :oaliyetleri ve hakediş raporları veya ke

silen fatura tutarları birik'~irilmekte ve karşılaştırma yapıl

m.amakta(26) yani Kar ve Zarar Hesabına devredilrnerııektedir. 

Bir inşaat taahhü.dünün tamamlanması için gerekli ek ma

liyetin önemsiz bir tutarda olması halinde, önemli ölçUde ta

mamlanma olayı gerçekleşmiş kabul e :ii lir( 27). Önemli ölçüde 

tamamlanmış olmanın, taahhüdün yerine getirilmiş olarak kabul 

edilmesinin nedeni, çok küçük işler ve maliyetler nedeniyle 

karın daha sonraki döneme ertelenmesini önlemek içindir. 

İşin tam bitirr,i yönteminde, taahhüt konusu iş bitiril

meden hasılatın doğu,şu kabul edilmernekle beraber aynı taah-

hütle ilgili muhtemel zararlar için gereken kar.şılık ayrıla-

bilmektedir( 28). 

(24) Bu yöntemin fayda ve sakıncaları için daha ayrıntılı 
bilgi için bkz~ Edward B. WILCOx, .Qoi].l,lli_tinr Mj tP-o<!§. 
of Ac q~o_up t i.E_g_f c:r __ Ç o:q.§J_:s_,ı::_c~t_i._çı_g_~Ç_?.!Ü.:J:'_uc.J..2!:.§_ 9 W i li a:m 
E. Coombs, Construction Accounting and Financial 
Managemen t iç:: .. ıciG) s o 407-469 .. 

(25) Paul GRADY, s.97o9 İDTYDK, s.JO. 

( 26) Yöntemin muhasebe karını ölçümüne olan yaklaşımı nedeniy
le hasılat olaı"'ak kabul edilmemektedir. 

(27) Gelir Vergisi Kanunumuzda farklı oları 11 işin bitimi tari
hi11 V. Bölümde ele alınacaktır. 

( 28) Paul GRADY, s. 97"; İDTYDK, s .JO. 
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İşin tam bitimi yönteminin Li.stLinlük ve sakıncaları şöy-

le özetlenebilir(29); 

Üstünlükleri: Bu yöntemde 9 faaliyet sonucu taahhüdün ta

mamlanmasından sonra belirlendiği için objektiflik sağlanmış

tır. İşin kısmen bitimi yöntenrinde karşılaşılan tahmini mali

yet değişmeleri ve diğer muhtemel zararların 1rarattıkları so-

runlar yoktur. 

Sakınoaları: Bir taahtit i0inin bir~en çok hesap döne-

mine yayı lması halinde, inşaat ın bit irnine kadar araia kalan 

hesap dönemlerine ait ba;:,ıarıyı ( perfor:nansı) gös termemesidir. 

Bu bakımdan bu yöntem 5 karın dönemler itibariyle dLi.zensiz bir 

şekilde ölçümüne ne:ien olmaktadır. 

4. İşin Kısmen Bitimi ve 'ram Bitim:i. Yöntemlerinin Örnekli 

Karşılaştırması 

A 

Uzun dönemli inşaatla.:::'da ka::::'ın belirlenmesinde uygula-

nabilen sözli edilen son iki yöntemle ilgili olarak verilecek 

rakamlı örnek, karşıla.ştırma olanağı ve yöntem seçimi için 

yararlı ölçütler sa{';layacat:tır. 

Örnekle ilgili bazı bilgiler~ Uç yıl içinde bitirile

cek inşaatın yapırın için lOoOOOoOOO,- TL. lık teklif verilmiş 

ve sözleşme imzalanır...ıştır. Müteahhit i.]letmenin bu inşaat ta-

ahhüdü için orijino.~- ::'.'3.liyot t?.L-ırr-iı;-i_ 7 .500n000~- TL. dır. An-

cak inşaatın fiili r~liyeti S.OOOoOOO,- TL olarak gerçekleş

miştir. Üç yıl süresince olu.şan yıllık maliyet ve yıllar iti

bariyle toplam tahmini ITsliyetler (Tablo:2) de gösterilmiştir. 

(29) Paul GRADY, s.98.; İDTYDK, s.Jl. 
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~· - wJ ·-----·~--------··---------·-1 

: ı l 1 ; __ ..QE~ekle~?_~]l KE ----~·-· 

C j TTophlah::ıt ! YOlulşlaınk 1 ~o~~~m-~~ İşin kısmenj. İşin tam l 
1 aa u ll ı r _._a __ . .u.nı b't' .. b't' .. 
. ' Tutarı_ .. ~Taliy_::ler Maliye ot ~"-ı-=~~n. ---~_:~on.ı 

. ı j;o·.ooo.ooo lı.5oo.ooo f~.5oo.ooo j 5oo.ooo o 

2 ııo.ooo.ooo 4.J5o.ooo 7.soooooo ı.ı5o.c~o o 

JT:::am. ~:;~::~;[~:~~~_:_:tl:~:::~_: __ -~i~~:: i_:_::~ 
Tablo: 2 

(Tablo:2) de görüldüğü gibi işin tam bitimi yönteminde 9 

ı. ve 2. yıllarda inşaatın devam etmesi nejeniyle doğan kar 

bulunmamaktadır. J. yılda inşaatın tamaml&nru&sJ.yla fiili mali

yet belirlenmiş ve bu işten sağlanan kesin kar rakamı da he-

saplanarak kayıtlara geçirilmiştir. 

İşin kısmen bitimi yönteminde, i.:;ıin tauamlanma yüzde

sine göre her yıl (Tablo:2) de gösterilen tutarlardaki karın 

doğduğu kabul edilmektedir. 

Sonuçta, her iki yönteme göre de hesaplanan kar rakamı 

2.000.000,- TL. olmasına karşılık bu tut2rın yıllara dağılımı 

farklıdır. 

(Tablo:2) de işin kısmen bitimi yöntemi sutununda .ver 
.... 

alan kar rakamının hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılmaış-

tır: 
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b.JJ)~ 

Toplam taahhüt tutarı 

Toplam tahmini maliyet 

"'' Toplam tahmini kar 

Tamamlanma yüzdesi: 

~1.500.000 : 7.500.000 = 0.20 

Gerçekleşen kar 

2. Yıl --------
Toplam taahhüt tutarı 

Toplam tahmini maliyet 

Toplam tahmini kar 

Tamamlanma yüzdesi~ 

(1.500.00 + 4.350.000) 7.800.000= 0.75 

Bugüne kadar gerçekleşen kar 

" ı. vılda gerçekleşen kar 

2. yılda gerçeklegen kar 

)-!_,Yıl 

Toplam taahhüt tutarı 

Toplam fiili maliyet 

Biten işin toplam karı 

Önceki yıllardan doğan karlar: 

ı. Yı 1 için 

2. Yıl için 

500.000,-

1~150.000,-

J. Yılda gerçekleşen kar 

lo.ooo.ooo,

~L7. 5_oo_!.9oo, -:: > 
2.500.000,-

X 0.20 
-~--..........,.._. 

ıo.ooo.ooo,

_(._]...!-,s_o_p_~g_oo_,_-:)_ 

2o2Ü0oÜÜÜ~-

2E._ ____ . o • 7 5 __ 

1.650.000,

~---- ( 5 00. OQ.9J..::l 

- ı. 1_?0.000,-

1o.ooo.ooo,

_j__2_. ooo. o_p_Q.ı.-) 

2.000.000,-

-~3:..;;::.5Q...OOO,-
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Bu hesaplamalardan görüleceği üzere, tamamlanma yüzde

sinin ve gerçekleşen karın hesabında, inşaatın tahmini mali

yeti esas olmaktadır. Bu nedenle~ örneğimizde, yıllar itiba

riyle alınan hakedişlere ilişkin tutarların verilmesine gerek 

:iuyulmamıştır. Eğer bu inşaat için alınan veya tahakkuk eden 

hakediş tutarları sırasıyla ı. yıl: 2.000.000,-TL., 2. yıl: 

5.500.000,-TL., 3.yıl: 3.500.000,-TL. olsaydı, tahakkuk yön

teminde de, işin kısmen bitimi yönteminde bulanan h:ar rakam

larına ulaşılacaktır. 

İşin kısmen bitimi yöntemi ile tahakkuk yöntemlerinde 

inşaatın yapım sUresince yıllar itibariyle aynı kar rakamla

rının Elde edilebilmesi: 

- Maliyet tahminlerinde sapma olmamasına, 

- Tamamlanma derecesinin altında veya üstünde hakediş 

ödemesi yapılmamış olmasına, 

bağlıdır. 

5< Yöntem Seçiminde Ölçütler 

Tamamlanması bir hesap dönemini aşan inşaat taahhütle

rinde muhasebe karının ölçümünde, işin ve işletmenin yapısı

nın özelliklerine göre, ııişin kısmen bitimi yöntemin veya 

11 işin tam bit imi yön te mi n daha uygun o labilir. 

Kısa dönemli inşaat taahhütlerinin, tüm işlerin için

deki payı yüksek ise geriye kalan uzun dönemli inşaatlara işin 

kısmen bi tim yöntemini uygulamaya pek gerek yoktur. Çünkü. han

gi yöntem seçilirse, seçilsin işletmenin karı oldukça düzenli 
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bir şekilde yansıtılacaktır(JO). 

Bazı inşaat taahhütlerinde maliyeti ve karı etkileyen 

çeşitli konularda belirsizlikler ve riskler bulunur. Olumsuz 

hava~ toprak, su gibi .J.oğal koşullar; çevre halkının düşman-

ca tepki ve lavranışları;ı o inşaat konusunda yeterince tec-

J.."'lib6 s.2hibi olmama; güvenilmez işçi-işveren ilişkileri ve sU-

re k li fiyat değişme leri gibi nedenler) belirsiz lik ve riskle-

ri çağaltarak uzun dönemli j_nşaatlard.a i:;ıin kısmen bitimi 

yönteminin uygulanmasını olanaksız duruma sokabilir. Ayrıca 

i.ş sahibi ile müteahhit i.:gletme arasındaki anlaşmazlık halin-

d f ,. t (ı" ) '1 . '1 • 1 e e'· :ı.ye sonucu _{ar veya zarar , rı1c--ıncemenın nıaaı 1.cara-

rına bağlı bulunmaktadır o Yukarıd.a belirtilen yönlerden :ri. sk 

ve belirsiz lik ta.;ııyan iş ler için işin tam bitimi yöne timini 

uygulamak tedbirlilik olacaktır. 

İşin kısmen bitimi yönteminin uygulanabilmesi için iyi 

düzenlenmiş bir mui:ıasebe sistemine sahip olunması ve her :iö-

nem oluşan in.şaat maliyetleri ile hasılatın etkin bir biçim

de iç denetiminin yapılabilmesi gerekir(Jl). İşletmenin mu

hasebe sisterr.d~ yui.carıda be 1.irtilen yönlerden zayıflıklar 

taşıdığı takdirde taahhüdün nitelikleri, işin kısmen bitim 

yönteminin uygulanabilmesine olanak verse bile, tercih işin 

tam bi tirni lehine olınalı,J.ır. 

Bu açıklamalardan şu durum ortaya çıkmaktadır: Tame.mlan-

ma süresi bir hesap dönemini aşan inşaat taahhüt lerinin rnali-

ye t lerini e tki liyecek konularda, risk ve belirsiz lik durumlc· ·:ı, 

(30) Edward B. WILCOX, s.469o 

(31) Edward B. WILCOX, s.469. 
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yoksa veya önemli değilse, muhasebe sistenrinin de elvermesi 

halinde işin kısmen bi tim yönteminin uygulanması uygundur ve 

üstUnlUl~leri sakıncalarına Listün gelecel:tir. Özellikle karın 

doğru ölçümü ve kazanç gücü. göstergeleriniı::ı. önemli olduğu du-

rumlar için bu tercih do~ru olacaktır. 

İktisadi Devlet Te.:;ıekkli.llerini Yeniden Düzenleme Komis

yonu Mali İşler ve IVIuhasebe Eornisyonu Grubunun yöntem seçimi 

için görüşü. şöyle:iir(32)~ "İnşaat işleriyle uğraşan İktisadi 

Devlet Teşekkülleri için a.şasıdaki kaide uy-gulanmalıdır: 

Uzun vaJeli sözleşmelerin tamamlanması için 3erekli gi

derler ve tamamlanrr .. ::;ı. derecesi doğru olarak tahmin ve tesbit 

e::lilebiliyorsa igi .. .ı. Lısınen bitimi usulü uygulanmalıdır. Doğ-

ru tahnunler in yapı lmadı&,ı hallerde ise işin tam bitimi usu-

lü kullanılmalıdır. Uygulanan usul ise gelir tablosu dipno-

t;unda aç ıklanmalıdı:ı;o. ı; 

III .. Maliyet Sistemleri 

İnşaat taahhüt işletmelerinin yaptıkları i,şler bir an

lamda siparig üzerüıe sabit varlık Uretimidir. Üretimle uğ

raşan her tür i.;şletmede olduğu gibi inşaat taab'~üt işletme

lerinde de gereksinme duyulan maliyete ilişkin verileri sağ

layan bir maliyet sistemi bulunmalıdır. Bu sistem, kendinden 

beklenen işlevlere bai-~lı olarak deL;işik yapı ve çalışma şek-

line sahip olabilir. 

l'l1uhasebe karının ölçümünün teınelinde Kar= Hasılat -

N!aliye t denklemi bu.~unduğuncı. göre, en basit maliyet sis te mi, 

(32) İDTYDK, s.3L 
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yapımı biten inşaatların fiili toplam maliyetlerini bularak 

elde edilen karın hesaplanmasına ve dönem sonu finansal tab-

lolarının düzenlenmesine olanak vermelidir. 

Ancak, maliyet sisteminin yalnız fiili toplam maliyet-

ler in bulunmasıy la ye t inme me si ayrıca inşaat ın yapı mı süre ... 

since oluşan fiili maliyetlerle tahmini maliyetlerin (tek.,.. 

lifteki orijinal maliyetlerin) kar§ılaştırılmasına olanak 

sağlaması gerektiği i leri sürU lmekte :lir( 33). Hem fiili mali-

yetleri izleyecek hem de tahmini r~liyetlerle karşılaştırma 

olanağı sağlayacak farkl:l, maliyet sistemleri uygulanabilmek--

telir. 

ı. Iş Birimlerir:ı.i Temel Alan İ\Ialiyet Siste!1'.i - Etkin 

Maliyet Sistemi 

Etkin maliyet sistemi, inşaatJ.n 11 iş birimleri 11 nin mali-

yetlerini bulmayı ve bu birim maliyetlerin kontrolunu amaçlar. 

Maliyet kontrolu açısından sanayi işletmelerinde uygulanan 

tahmini maliyet y:.-5nteminin, inşaat endüstrisine uyarls~"e. 

çalışılan .şekli:lir d.eni lebilir. Etkin maliyet sis temin de tah-

mini s tandart lar o larak1 teklif verilirken iş birimleri baş ı

na malzeme, i.:ıçilL~ ve end.irekt maliyet giderleri için yapılan 

miktar ve fiyat ta ilminleri esas alınmaktad.ır( 34) .. 

İnşaat taahhüt işletmelerinde etkin maliyet sistemi kurul-

ması halinde(J5)~ 

( 3 3 ) james j.. A})~IAlf, C o s~t_j\..9_~un t ~!:?iL._( or a _C on st ruc t ~-op~, 
IVJanagement Accounting Revıew, (l\Iarcn:T918), s.4ö"·. . 
AICPA, s.4J.; Harry W. WOLKSTEIN, s.2J. 

(34) james j. ADRIAN, s.40. 

(35) Harry W. WOLKSTEİN, s.23. 
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- Herbir taahhüt işinin gelişmesini yakından izlemeye 

olanak vererek, i.şlerin etkin ve ekonomik olarak yü

rüyüp, yürüıı:ıe:iiği konusunda yöneticileri (veya sahip

leri) haberdar edeceği, 

- Fiili maliyetlerin, tahmini maliyetlerin altın:ic m:ı 

yoksa üstünde mi gerçekleJtiğini ortaya koyacağı, 

- İşletme yönetici lerine (veya sahiplerine) i leride 

doğacak yeni i~lerin nmlzeme ve işçilik miktarları~ 

nın tahmini için sağlam veriler sağlayacağı, böylece 

daha tutarlı ve doğru teklifler verilebileceği, 

ileri sürülmektediro 

A. Ayrıntılı T;Ta! .. iyet Tah:nini 

Maliyet sisterninin etkinliği, teklif sırasında yapılan 

hesaplama ve tahmin çalış~naları i le sıkı sıkıya i li ş ki li dir o 

Bu neienle hem teklife esas olacak, hem de maliyet sistemi-

nin çalışmasını etkileyecek tahmin çalı.şmalarını özet olarak 

ia olsa açıklamak gerekmekte::lir(36). 

İşletmenin tahmin işiyle uğraşan teknik elemanları, 

plan ve projelerden yararlanarak, inşaatı teknik özellikle-

rine göre 17 iş sınıflarınan ayırırlar. Bu sınıflar, inşaatın 

türüne göre değişebileceği gibi inşaat taahhüt işletmesinin 

teklif hazırlama yöntemine gör~de değişebilir(37). Bir bina 

·--------
(36) Ayrıntılı bilgi için bkz: Frank R. WALI\ER, ~cal 

!92.~-t_~g__§.n..cl._ ,9_o_ş__t_~<3.eJ?l.ElL.f_o_r C ons_tı:s.~~~, )Eignt 
Edi tion, (Chicago: Frank R. Walker Co. - 1978 , s .. -:ı-24; 

(37) Sözü edilen iş sınıflari hakkında de~işik örnekler "iş 
sınıflarını temel alan maliyet sistemin içinde verile
cektiro 
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inşaatı için iş sınıfıarına birkaç örnek/şunlar olabilir(JS): 

1) Alan temizliği, 

2) Hafriyat, 

3) Temel (beton plaka) atma, 
• 

4) Duvar örme, 

• • • • o o • • o o o ~ • • v ~ • • • e o 

• • o • • o • • • • o • o ~ • • o • • ~ o 

•. • • • o o o • • o o o 11 • cı o o. e • ' ~ 

Bundan sonra tıer iş sınıfında yapı lacak i .ş ler için baz 

olarak alınacak "iş birimleri" saptanır. Örneğin: 

2 - 1 m alan temizliği, 

- 1 n? hafriya t, 

- 1 m3 temel (beton plaka) atma, 

- 1 m3 duvar örme gibi. 

Bu belirtilen birimlerin tahmini maliyeti ile ilk ma-

liyeti oluşturan direkt malzeme ve direkt işçiliğe ait mik-

tar ve fiyat rakamları, fiili durumlarla karşıla,ştırılacak 

esasları (tahmini standartları) oluşturacağından çok dikkat~ 

li şekilde belirlenmelidir. 

Bunun için de tahmin işiyle görevli teknik eleman, her 

iş sınıfı için elde varolan veya kiralanması düşünülen araç 

ve gereçler; kullanılacak malzemenin kalitesi ve işçilerin 

niteliklerfl'd.gözününde tutQJak bir saatte (veya bir günde/ 8 

saatte) yapabilecek birim miktarını tahmin eder. 

( 38) Bu iş ~ın~_la:ı:~~ı;ı-~gereği kadar al t_j.ş Ei.l!l,~_fJ_an~ı_l~~ 
gidile iiTir. Ornegin lu var örme işinde 9 taş ve tugla ile 
örülecek yerler bulu~uyarsa, bu iki iglem birbirlerinden 
ayrılır. 
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Benzer işlenıler 9 nisbeten daha kolay olan malzeme mik-

tarının tahmini için de yapılır. Tuğla ::lu var örme örneğinde, 

tahmin edi lecek veya daha do;~~ru bir ifadeyle hesap lanacak 

miktar: 1 ri duvar örme işleminde kul lanı lacak tuğla sayıı.s:ı 
olacaktır. Bu hesaplama sırasında malzeme ka li tes i ve işçi .. 

liğin niteliğinden doğacak fire miktarı da dikkate alınır. 

Bunlan sonra istihdam edilecel: işçinin ücreti ve kul-

lanılacak malzemenin fiyat ları hakkın:la araş tırrrıalar yapı la

rak, ı;iş birimi 11 başına işçilik ve malzeme maliyetleri hesap-

lan ır. 

Bulunan birim maliyetler~ iş sınıflarında yer alan iş 

birimi miktarı i le varpılarak, sırasıy la: 

- Toplam tahmini malzeme maliyeti, 

- Toplam tahrrdni işçilik maliyeti, 

- Toplam (malzeme + i.;:çilik) tahmini maliyet, 

bulunur. 

İş birimi maliyetlerinin ve bunlara dayanarak iş sınıf-

larının tahmini maliyetlerinin hesaplanwBsı sırasında, endi-

rekt maliyet giderleri ile dönem gideri ni telj_git.ı.de olan ge

nel yönetim giderleri için şu iki yoldan biri seçilmektedir: 

1) Her birim işe ve dalayısile iş sınıfına belirli bir 

oranda pay verilmekte, 

2) İş birimlerine ve iş sınıflarına hiç pay verilmeye-

rek ayrıca toplam bir rakam olarab. tahmin edilmekte 

ve teklif r:ıaliyetine eklenmektedir. 
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Maliyet tahminine ilişkin bu çalışmalar toplu olarak 

(Tablo:0) dekine benzer bir 11 tahrnin belgesi 11 nde gösterilir. 

Örnek olarak verilen tahmin belgesinde yukarıda sözü edilen 

ikinci yol tercih edilmiştir. Yani, iş sınıfları maliyetleri

nin toplamına endirekt maliyet giderleri ve genel yönetim gi

derleri payları ayrı satırlarda toplam olarak eklenmiştir. 

ı-
l Proje Adı: • o O 0 0;0 G O 

' 
İnşaat BQ lgesi: j •••• 

i 
1 

TAHMİN BELGESİ 

Tahmin No: ••••• o •• 

Sayfa No : 
Tarih 

~---ö.z._e_t le yen ••••. ~. •-.!! . ..2--L-...,.--.-:-Fiya ~:ı,__~ yan. ·.!'-~-·--·. K?n tro.l.__Q_~.enLL.IJ_j 
1 ı 1 f?J.rJ.m ! BJ.rJ.m ;Toplam :BırJ.m Top lanı- ı 

1
. Aç~~la~--- .. --·--------L=~tar ~ 0-~-~~---! F~~a~-li:i~~=~-~~-~-t~~:ı!~=~:1l 

1 ' 1 . ı 1 ' ' 

. (A) İş Sınıfı i X i X i X , X 1 X i X j XX 1 
ı ı ! 1 ; ı ! i 

(B) 11 n j X X ) X l X ' X i X ! XX ·ı 

(C)" n X X i X . X X X !xx 1 

i~~ :: :: ~ ~ ı ~ ~ ~ ~ ' ~ 1 

(F) a n X ·X 1 X X X X XX 

• 
1 

1 
ı 

o 

• 

ı 

(E!c) İş Sınıfı ~X 1 X ı X i X i X 1 X 1 XX 

:~~~my~::::~~ :·- ı t--ı-----r--+---t!-l 
Kar . ı ı l i ı 1 xx ı 

Teddif Bedeli ı- - : 1 ı-r-----~---b--1 
L_________ __J_ ______ _!_ ___ ı ı ___ L ______________ .. __ . -~-ı 

Kaynak: Frank R. Walker, s.l7. 

Tablo:3 
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B. Sistemin ÇalışrrıBsı ve Temel Belgeleri . ' . 

E tkin maliye 'c si s te mini n öze 1 lif, i 9 yalnız in.şaa tın tap-

lam maliyetini vermekle yetinmeyerek, ayrıca: 

Her iş sınıfında (alan temizliği, hafriyat, temel at-

ma, duvar örme v~b.) oluşan fiili maliyetleri verme-

si, 

Her iş sınıfında yapı mı gerçekle.;ıen iş ler in birim 

ma. 1 iye t 1 er i n i ( 1 m 2 
:: ~ an te nı:, z 1 i ği . 1 mJ te me 1 haf

riyatı, 1 mJ temel atma i.şlemi, 1 ri duvar örme 

v, b) vermesi, 

Her iş biriminde ve iş sınıfında kullanılan malzeme 

ve işçilik ,.a.liyeth;rini ver·ırıcsi, 

- Her iş birimin.:le ve iş sınıfını:~~- kullanılan malzeme 

miktarını ve işçilik saatini vermesi, 

öngörUlmektedir(J9). 

Bu koşul ların gerçekleşmesi haliırle tahmini maliyet ler-

le, fiili maliyetler aras.ırı(;.a meydana gelecek far}~ların a,şa-

~ıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dalayısile ortaya çıktı

~ı belirlenebilecektir(40): 

- İşçilik ücretlerinde ve/veya malzeme fiyatlarında mey

dana gelen Jeğişmelerden, 

- İşçilerin ve ustabaşıların ~lü.şük prodiiktivitelerinden, 

- Büyük ölçüde değL?en i•] koşullarıı:;.:lan (malzeme yoklu-

ğu, hava bozuklut;u, grev, in.:;ıaatın teknik özelliği v.b. 

nedenlerden) • 

(39) Frank R. WALKER, s.98. 

( 40) Harry W. YTOLKSTEİN, s. 24 o 



- 5ff -

Yalnız iş birinlerinin maliyetlerini bulmakla yetinil-

mesi halinde, sistenrin çalışması nisbeten basitleşirse de, 

meydana ge le bi lecek sapmaların yukarıda saydı[tınuz nejenler

den hangisi dalayısile ortaya çıktığı konusunda kesin bir 

bilgi sağlanamayacaktır(41). 

Muhasebe makinalarının da kullanılmasını gerektiren 

bu maliyet sisteminin inşaat taahhüt işletmelerinde kurul

ması ve çalıştırılması için ABD'nde, bu alanda uzmanlaşan 

firmalardan yara.r'lanı lnıaktadır( 42). 

Sistemin yuke.rıda say-ılan i,?;;levlGri yerine getirebil-

mesi için çok iyi düşünülmüş ve düzenlenmiş belgeler ve ra-

por lar si s te mi r,erek mektedir. S is te mde 9 iz birimlerinin 
~ -..._./ ~ 

ve iş sınıfların::n maliyetlerinin belirlenmesi ve kontrolu 

için a.şağıda aç ıkls,yacağımı z iki rapor l öze 1 önem taşımakta

dır. Bu belgelerin iç düzeni~ işletmelere c;öre küçük farklı

lıklar gösterebilir. 

a. İşçilik Dağıtım Raporu 

(E:k': 1) de bir örneğiııi verdiğimiz 11 işçilik d.ağı tım ra
v 

poru", pu\ntör tarafından hazırlanabilecee;i gibi puantörün 

tuttuğu devam kartlarından yararlanmak suretiyle muhasebe 

departmanında da düzenlenebilir. 

Günlük veya b.aftalık olarak hazırlanan bu belge, her 

iş sınıfı ve iş biriw.i için olu.şan işçilik maliyetleri hakkınaa 

(42) Charles R. HADLEY COivTJ?ANY-8ystem Service Deportmant, 
Contractor's Job Cost Svstem, (William Eo Coombs, 
Con-struction.Acc-oun'"Cfng an._Fiancial 1!anagemen t içinde), 
s.437. 

Ct~ı) ~~k P..\j/.4-t-k.~/ ..,.~8 

/ 
/ 
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ayrıntılı bilgiler sa(:;lar ve çeşitli analizler yapmaya olanak 

verir. 

Yine bu belgeden yararlanılarak, muhasebe defterlerin-

de ilgili hesaplara işçilik giderlerine ilişkin kayıtlar ya

pılır. İstenirse~ puvantaj kartları yerine bu rapordan yarar-

lanılarak ücret boriroları da düzenlenebilir. 

b. Malzeme Teslim Alma ve Kullanma Raporu 

Etkin maliyet sistemi~ her iş sınıfında ve iş birimin-

de kullanı lan malzemenin nD. k tar ve değerinin bilinmesini ge

rektirir. Bu amaçla her iş sınıfının yönetimiyle ilgili us

tabaş ı ( formen), o gün içinde kullandığı malzeme leri n mik ta-

rını rmıhasebe J.epartmanına basılı bir teslim alma formunu dol-

durarak bilmirir. Bu uygulama ustabaşıya birçok iş yüklemesi-

ne karşılık/genellikle malzeme kullanım DriktBrını vermemekte

dir ( 43). 

Daha pratik bir uygulama şekli~ mcı.lzemeler şantiye ala-

nında teslim alındığında durumu rmıhasebeye bildirmektir. Mu-

hasebeye departnanı da şantiye alanından gelen teslim alma 

belgesi ve alım fa turasında yer alan rnalzeme le:;:•i miktar ve 

değer olarak kullanılacağı iş sınıfı hesaplarına kaydeder. 

Bununla bera.ber 9 yöneticiler ve muhasebe departmanı irul-

lanılan malzerneyle ilgili belc;elorin günllik olarak sunulması-

nı isterlerse, şantiye amiri (Ek:2) de görülendekine benzer 

bir belge ile teslim alınan ve kullanılan malzemeyle ilgili 

bilgileri muhasebe Jepartmanına gönderir. Bu belgede yer alan 

(43) Frank Ro WAL~BR, s.53. 
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bilgilerden yararlanılarak, muhasebe defterlerinde ilgili 

hesaplara malzeme giderlerine ilişkin kayıtlar yapılır. 

C. İş Maliyet Kartı ve Tahminlerle Karşılaştırma 

ıvİş maliyet kartı", büyük defterde yer alan 11 inşaat 

maliyetleri 11 ana hesabının 9 yardımcı hesabı işlevini görmek 

üzere her inşaat için açılarak maliyetlerin izlenildiği bir 

belgedir. Yukarıda açıkladığımız "işçilik ::iağıtım raporu" ve 

11 malzeme teslim alma ve kullanma raporu11 nd.a yer alan veriler 9 

muhasebe defterlerine kaydedilirken iş maliyet kartına da iş

lenerek birim maliyetler belirlenir ve varsa sapmalar bulunur. 

Her işletme, herbir inşaatın toplam maliyetini oluştv

ran ögeleri, ayrıntılı ve teklif maliyetleriyle karşılaştıra

bilecek şekilde, kendilerine özgü bir iş nınliyet kartı geliş

tirebilir. Etkin maliyet sisteminde, bu kartın içinde: 

-İş sınıflarının fiili maliyetleri, 

- Fiili olarak yapılan iş birimleri miktarı, 

- Fiili iş birim maliyetleri, 

yer alır. 

Bu kartta ayrıca, işçilik ve malzemelerin miktar ve ma

liyetleri, iş sınıfları ve iş birimleri itibariyle ayrı ayrı 

gösteri lebilir. 

Belirtilen tüm bu veriler, daha önce hazırlanan ve (Tab

lo:J) de örneklendirilen tahmin belgesinde yer alan verilerle 

karşılaştırılarak, analizler yapılır. 
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D. Sisteme YapJ.lan Ele.ştiriler 

İnşaatı iş birimlerine kadar bölen ve birim waliyetle-

ri bulma yanında maliyet ögelerinin (işçilik, malzeme, endi

rek maliyet giderleri) teklif tahminlerinden farklı oluşacak 

miktar ve fiyat sapmalarının kontrolunu da amaçlayan bu sis

tem, ileri Ulkelerde de çok büyüj~;.. i:.-.,}aat taahhLit işlr~tmelcri 

dışında yaygın bir uygulama alanı bulamamaktadır~44). 

Bu duruma neden olarak şu görüş ler i leri süriHmekte

dir( 45): 

- İşçilik ve malzeme maliyetlerindeki biiyük dalgalanm-:ı

lar kayıtlamada güçlüklere neien olmaktadır. 

- Çalı.şanların prod.üJ.diviielerini belirlemek ve kontrol 

etmek genellikle gUçtür. 

-Değişen çevre ve L:;ı koşulları maliyet ve prodüktivi-

teleri belirlemede güçlukler yaratmaktadır. 

İ.;;ıletme merkezinden uzakta yüriHLHen inşaatlar için 

üretim süre.::;inin ademi merkezileştirilmesi) muhasebe

de ile ti.şim sorunları yaratmakta:lır. 

Bu eleştirilere ek olarak müteahhitler de. genellikle, 

yukarıda anlatılan iş birimlerini e,,as alan etkin me.liyet sis

teminin. yeni teklif tahminlerinde çok az yararlı olabileceği9 

çünkü her inşaat taahhüdünün diğerinden pekçok yönden farklı 

olduğu ve iş ko.şullarının sürekli değiştiği görüşünü. savunmak-

ta dır lar. Bu nedenler le, bu sis te me yapı lacak yatırımın kendi

sini haklı çıkaracak yararı sağlamayacağı ileri sü.rülmektedir(46). 

( 44) j .B. GOODLAD, s. 42. ; Harry W. WOLKS~:'EİN, s. 24. 

(45) james j. ADRIAN, s.40. 

(46) j.B. GOODLAD, s.J9.; Harry W. WOLKSTEIN, s.24 .. 
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2. İş Sınıflarını Temel Alan Maliyet Sistemi 

İş birimlerini temel alan etkin maliyet sistemine yapl

lan eleştirilerin 9 ülkemizde de taahhüt işletmel~-ri yöneti

cileri( sahipleri)} ve mub.asebecileri tarafından kuvvetle des

teleleneceği açıktır. Bu durumda, üstlenilen inşaatların ma

liyet ve karlılık bakımından ne şekilde geliştigi konusunda 

müteahhitlere veya ;röneticilere bilgiler sağlayan daha kolay 

uygulanabilir bir maliyet si s te mi ar aş tır ma gereği :lo{J;rnakta

dıro 

Ne tür maliyet sisterni kullanılırsa kul la.-

nı ls ın 9 yapımı üst le ni le n iş ler in mali ye t leri için ayrıntılı 

tahmin, iyi bir ccJ:d::..f vermenin c11 l:.:o:J Lı.l-u.dur. Ancak ;ra liye t 

sisteminde işlemle_rin basitle§tirilmesi için iş birimlerinin 

fiili maliyetlerini bulmaktan, miktar ve fiyat sapmalarını 

kontrol etmekten vazgeçilebilecegi düşUnülebilir. Böylece 

inşaatın toplam maliyeti yanında, yalnız iş sınıflarının 

fiili maliyetlerini bulmayı ve bunları tahminlerle karşılaş

tırmayı amaçlayan daha basit bir maliyet sistemi kurulabi

lir. 

A. Maliyet l\Ierkezleri Olarak İş Sınıfları 

İş birimlerini temel alan etkin r::.aliyet sisteminde de 

belirttiğimiz gibi teklif verilirken benimsenen iş sınıfları, 

inşaatın türüne ve taahhüt işletmesine göre farklılıklar gös

terebilir. 

E~er müteahhit işletme belirli bir inşaat türiinde uzman

laşmı.ş ise, bütün inşaat taahhüt teklifleri için esas alacağı 
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standart bir iş sınıfları listesi hazırlayabilir. Bununla bir-

likte 1 aynı tUrden olsa bile her inşaatın kendine özgü özellik

leri olabilece~i bu nedenl~de her yeni inşaat taahhüdü için 

ayrı bir iş sını:::' ları listesinin yapı lmasının doğru olacağı 

görüşü ileri sürülmekteiir(47)" 

~:eklif verilirken benimsenen iş sınıflarının~ bir anlam-

da rnc;ıliyet merkezleri olarak aynen hesap planında -yer alması 

halinde, fiili ma}.iyetlerle tC',hmini maliyetierin karşılaştır ... 

ması daha kolay olacaktır(48). 

Maliyet sisteminde inaliyet merkezleri (aynı zamanda ma

liyet birimi) alarak yer alacı_:ık bu iş sınıflarını~ bir konut 

inşaatı için aşa~ıda~i şekilde örneklendirebiliriz(49): 

1) İnşaat alanı haz ır larnası 9 

2) Hafriyat ~ 

3) Duvar örme, 

4) Kapı, pencere v.b. dağrama iş leri, 

5) İnce marangozluk i;? leri, 

6) Madeni işler, 

7) Boya ve badana işlerı, 

8) Sıhhi tesisat - pis su, temiz su tesisatı, 

9) Isıtma, 

10) Elektirik işleri - aydınlatma, havalandırma, 

ll) Diğer taçhizat, 

12) Bahçe düzenlemesi, 

(47) William E. COOIVIBS, s.59. 
(48) William E. COQ])ifBS, s.57.; james j. ADRIAN, s.40. 

(49) Alfred KAPLAN, s.l57. 
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13) Endirekt maliyet giderleri(50). 

Hesap planında bu sayılan iş sınıfları(51), maliyet mer-

kezleri olarak yer alırken, her maliyet merkezinin altında il

gili maliyet ögeleri yer alacaktır. Örne~in: 

400- İnşaat alanı hazırlı&;ı 

4000- r,1alzeme giderleri 

4001- İşçilik giderleri 

4002- Diğer direkt giderler 

401- Hafriyat 

4010- lVIalzeme giderleri 

4011- İşçilik giderleri 

4012- Diğer direkt giderler 

Yukarıda örnek olarak verilen iş sınıflarını içeren 

listede, endirekt maliyet giderleri kendi başına bir maliyet 

merkezi olarak kabul edildiğinden maliyet ögesi olarak hesap 

planında kodlaı:.1aya dahil edilmemiştir. Tahınin yapılırken her 

i.ş sınıfına endirekt maliyet gideri payı etlenmiş olsaydı, 

bu durum hesap planında dikkat;e alınacaktı. Örneğin: 

( 50) Bu sınıflamada 11 endirekt maliyet giderlerin gerçek anlam
da bir üre tim iş le mi o lmadığı halde teklif kolaylığı açı
sından ayrı bir i.ş sınıfı olarak kabul edilmektedir. 

(51) İnşaatın tiirüne, inşaat e:1düstrisinin geli.:?imine ve y-öne
timin bu konuelald hassasiyetine göre i.ş sınıflarının j'3a
yısı çok daha fazla olabilir. Bkz: William E. Coombs, 
s.57-58. Ancak iş sınıflarının (maliyet merkezlerinin) 
sayıca çok olma·cııı l1esap 9lanında ve mvrıaaebe defterlerin
de çok sayıda hesap açılmasını gerektirir. Bundan kaçın
mak istenirse tcklif verilirken belirlenen iş sınıfları
nın benzer nitelikleri taşıyanları biraraya getirilebilir. 



402- Duvar örme 

4020- Malzeme giderleri 

4021- İşçilik giderleri 

40?2- Diğer direkt giderler 
4023- Endire~t gjderler 

Muhasebe kayıtlarında~ iş sınıflarında biriken maliyet-

gider leri, toplam inşaat maliyetini verecek büyük defter he sa-

bı olan 11 in;)aat maliyet leri 11 hesabında görülen J.eğere eşit 

olacaktır. 

· İş sınıflamaları ve hesap planıyla ilişkisi konusunda 

yapılan bu açıklamalar I. Bölümde sözü edilen Sosyal Sigorta

lar Kurumu Yapı Kooperatiflerinde belirtilen iş sınıfıarına 

da (yapılacak işler) uygulanabilir(52). 

B. Maliyet Akışı 

Bu sistemde toplam inşaat maliyeti kaiar, iş sınıfları

nın maliy-etlerinin de doğru bulunması önemlidir. Bu nedenle 

her maliyet ögesinin (giderinin) hangi iş· sınıfıyla ilgili 

olduğunun saptanması ve kaydının doğru şekilde yapılması ge~ 

rekir. Bu amaçla iş birimlerini temel alan etkin maliyet sis,.,. 

teminde açıklanan 11 işçilik dağı tım raporun ve 11 malzeme tesiim 

alma ve kullanma raporu11 bu sistemde de kullanılır. Ancak sö .... 

zü elileri belgelerin iç düzeninde birim maliyetlere ilişkin 

kısırnlara yer verilmez. 

Muhasebe defterlerinde ilk önce iş sınıfları-maliyet mer

kezleri hesaplarında toplanan maliyet giderleri, belirli zaman-

~·.--···---·----

(52) Bkz:_s.30,...Jl. Ancak bu iş sınıflarında yer alan bazı işle
ri (Inşaatın katlar itibariyle bölünmesi gibi) iyi seçil
miş maliyet nerkezleri olarak kabul e demiyoruz. 
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larda(5J) toplam inş8at ma1iyetlerini .gösteren ninşaat mali

yetleria hesabında biraraya getirilir. 

Sözi.inLi. ettiğimiz bu maliyet akışı, a.:;ıağıda yevmiye mad

de leri düzenind.e verilmektedir( 54). 11 T.Taliye t Öge leri ve Muha

sebesi H, III. Bölümde ele alınacağından burada maliyet gid.er

lerine ilişkin açıklamalar yapılmayacaktıro 

İNŞAAT ALANI HAZIRLIGI H. 

Malzeme giderleri 

İşçilik giderleri 

Diğer direkt giderler 

End.irekt giderler 

1\!'ı.ALZENiE STOKU H. 

--~----

İŞÇİLİK GİDERLERİ H. 

DİGER DİREKT GİDERLER H. 

ENDİREK':r GİDERLEH H. 

HAFRİYAT H. 

Malzeme gi:ierleri 

İşçilik giderleri 

Diğer direkt giderler 

Endirekt giderler 

N!ALZELIE STOKU H. 
İŞÇİLİK GİDERLERİ H. 
DİGER DİREKT GİDERLER H. 
ENDİREKT GİDERLER H. 

-------·-
·-------· ---· ----· 

(53) Her ay sonunda ara finansal raporlar hazırlama politikası 
izleniyorsa, bu kayıtlar her ay sonu için yapılır. 

(54) İstenirse, muhasebe defterlerine bu kayıtlar yapılmaksızın 
doğruian 1'iş maliyet kartları"na geçilebilir. 
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• 

• 

• 

-~·--------

İNŞAAT MALİYETLEHİ H. 

İnşaat Alanı Temizliği 

Hafriyat 

• 

• 

• 

İNŞAAT ALANI TEiv'lİZLİGİ H. 

HAFRİYAT H • 

• 

• 
• 

c. İş 1iialiyet Kartı ve Karşılaştırma 

Açıkladığımız bu sistemin amacı, inşaatın toplam ma

liyetini iş sınıfları itibariyle bulmak ve ayrıca teklifler

de yer alan maliyet tahminleriyle karşılaştırmaktır. 

Sistemin uygulanmasında, bu maliyetlerin tahminlerle 

her an karşılaştırılmasına olanak veren ıviş maliyet kartları", 

her proje için ayrı olarak tutulmakt8.dır. Büyük d.efter hesabı 

olan "inşaat ma.liyetleri 11 hesabının yardımcı hesabı olar2.k da 

işlev gören bu kartın düzeni hakkında (Ek:J) den fikir edini

le bilir. 
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Her projenin iş sınıflcırında biriken fiili maliyet le-

rin, teklif tahminleriyle karşılaştırmasını yapan ı? nı..aliye t 

rapor ları "nın yöneti me sunulması mu ha se be de par tınanıili '1-önem

li Görevlerindendir. Bu karşılaştırma (E~:4) deki gibi sade-

ce iş sınıflarının maliyet rakamları arasında olabileceği 

gibi~ tamamlanma yüzdesiyle ilgi kurularak da yapılabilir 

(Ek: 5) • 

J. İnşaatın Bütününü Temel Alan Maliyet Sistemi 

İnşaatın bütününü temel alan maliyet sisteminde, inşa-

atın bUtününün fiili maliyeti bulunmakta, teklif tahminleriy

le karşılaştırma ise1 maliyet ögeleri(giderleri) açısından ya

pılmaktadır. 

İnşaat taahhüt işletmesinin büyüklüğü ve muhasebe de-

partmanının çalışma d.Uzeni, iş birimleri veya iş sınıflarını 

temel alan maliyet sistemlerini kullanmaya elvermernesi halin-

de inşaatın bütününü temel alan maliyet sistemi azımsanmaya-

cak etkinlikle uygulanabiliro Çünkü bu m.:tliyet sistemi de: 

1) Proje;maliyetlerinin ve bunlardan sağlanan karın belirlen

mesi, 2) Maliyet ögeleri itibariyle tahminler ile fiili du-

rumların karşılaştırması, 3) Yönetime ve yönetim dışındaki 

ki.şi ve kurumlara sunulacak finansal tabloların düzenlenmesi 

için gerekli verileri sağlayabilir(55). 

Taahhüt işletmGsi, aynı anda birden çok inşaat projesi

ni yürütüyorsa, bu projelerin maliyetlerini büyük veya yardım

cı defterle:..~de açılan hesaplarda izleyebileceği gibi her 

----------· 
(55) Paul D. LUCAS, s.5. 



inşaat için ayrı "iş maliyet kartı" da tutabilir. Eğer herbir 

inşaatın maliyeti, iş maliyet kartlarında izlenirorsa bu kart-
·,, 

lar büyük defter ·~~sabı olan "inşaat maliyetleri 11 hesabının 

yardımcı hesabı niteliğinde olacaktır. 

(Ek:6) da bir örneği görülen bu maliyet kartında yer 

alan bilgiler inşaatın herhangi bir anındaki toplam maliye

tini, ma liye t öge leriyle birarada göstererek tahmini maliyet

lerle karşılaştırma olanağı sağlar. 

Ülkemizde inşaat taahhüt işletmelerinin genellikle büyük 

olmaması ve muhasebe departmanlarının basit çalışma düzenleri 

nedeniyle bu maliyet sisteminin diğerlerine oranla, en azın

dan pratik-uygulanm. üstUnlüğünün varolduğunu kabul etmekte

yiz. Bu nedenle sözü edilen sistem9 çalışmamızın maliyet JÖ

nünden esasını oluşturacağınlan, burada bu kadarlık açıklama 

ile yetinmekteyiz. 

IV. Hesap Planları ve Model Hesap Planı 

Hesap planları, işletmelerde hesap işleri organizasyo-

nunun diğer de yi ş le mu ha se be sis temini n teıne 1 taş ıdır( 56). 

Hesap planında yer alan ana ve yardımcı hesapların genel hat

larıyla da olsa kısa bir incelemesi, işletmenin muhasebe sis-

temi hakkında belirli ölçüde bilgi verir. 

Muhasebede açılan her hesap ve yaDılan her kaydın bir 

amacı olmalıdır. Bu nedenle muhasebe sistemi kurulurken ve ona 

bağlı olarak hesap planı hazırlanırken1 açılması düşünülen ana 

(56) Mehmet :(,"AZICJ Jjirk İ§letmele_r_i.!!J.n Tekdll?en_ Hesal?.__Q_erç~
~' (Istanbul: Serınet Matbaası- 1965), s.4 



ve yardımcı hesaplar hakkında bir karara varmadan önce şu so

ruların yanıtlandırılması gerekir~ 

- Bu ana ve yardımcı hesapların tutulmasıyla ne elde 

edilecektir? 

-Bu hesapls.rın tutulması, işlerin ne kadar çoğaltacak

tır? Ortaya çıkacak işin ağırlığı, öngörülen amaca 

d 
.._, ..... eger mı f 

-İyi belirlenmiş bir muhasel:re politikası var mı? Var

sa, tutulacak hesaplar bu politikaların uygulanması

na bir katkıda bulunacak mı? 

- Bu hesap ların alışı lage lenden farklı iş le me sini ge-

rektiren özel iş koşulları var mı? 

Bu sorulara objektif yanıtlar vermeden hazırlanacak 

hesap planları ve tutulacak kayıtlar, gereksiz zaman ve para 

kaybına neden olabilir. 

Belirli bir sektörde nmhasebe sistemi incelenirken, 

uygun bir hesap planı örneği vermek genel uygulamadır. Bu ne-

denle inşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe konusunu işle

yen yapıtların büyük çoğunluğunda hesap planı örnekleriyle 

karşılaşmaktayız(57)G Ne var ki, bu örneklerin hiçbiri diğeri

nin aynı değildir. Çünkü inşaat taahhüt işletmelerinde hesa:p 

(57) Bkz: Şükrü KIZILOT, s~366-374, Bayr?m ŞEl'JTÜI1K, s.ll-:]..4; 
( ~-----) , ]3~ıVc!.~--~····~~.~)?-__ y-_ı_~,?_.§_§.J' ~a.n __ I_rı_~~a t _'{_~ ,Ona_~~We
ri, Ankara :rır hasebe ve Vergi Dergişi, Cilt:2, Sayı:o, 
( Mayıs-1973), s e33 1-332; ( -----), .Jn~7E!:..~~-M1J.~~ besi :ı;_u, 
Ankara Muhasebe ve Vergi Dergisi, Cilt:2, Sayı:7,-ılrazıran-
1973), s.447-449; Alfred KAPLAN, s.l43-145;; Harry w. 
WOLKSTEİN, s.l0-12; William E. COO~ffiS, s.290-305 
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planının düzeni ve içeriği9 işletmenin büyUklüğüne, isteni-

"' len bilgilerin ayrıntılarına, karın ölçümünie esas alınan 

yönteme, inşaat maliyetleri:ı.in belirlenmesi ve kontrolu için 

kurulacak maliyet sis te mine göre değişecektir. 

Bizim çalışmamızda esas alacağımız aşağıda örneğini 

veriiğimiz hesap planı, çok yönlü olup, şu özelliklere sahip-

tir( 58): 

1) Çok büyük olmamak koşuluyla bütün inşaat haahhüt 

işletmelerinde kullanılabilir(59). 

2) Muhasebe karının ölçümünde esas olan; tahakkuk, 

işin kısmen bitimi ve işin tam bitimi yöntemleri-

nin herbiri için geçerli olacak şekilde düzenlen

miştir. 

- Sağ yanlarında (A) harfi olan hesaplar, işletme 

işin tam bitimi yöntemini seçmesi halinde kulla

nılacaktır. 

Sağ yanlarında (B) harfi o lan he sap lar i se ta Jıak.........,. 

kuk veya işin kısmen bitimi yönteminin seçilmesi 

halinde kullanı l':ı.caktır. 

3) İnşaatın bütününü temel alan maliyet sistemi benim-

senmiştir. Maliyetlerin •ıiş maliyet kartı" yerine 

hesaplarda izlenilmesi yolu seçilmiştir-

4) Çalışmam.ı::;a dot,ru.:lan konu olmayacak yardımcı hesap-

lar gösterilt~miştir. 

---.--~--·----·-

(58) Bu hesap planının düzenlenmesine, Paul D. Lucas; s.22-24 
sayfalarında yer alan hesap planı ışık tutrıru.ştur. 

(59) Baraj, liman v.b, büyük işlerle uğraşan inşaat taahhüt 
işletmelerinde bu planın geliştirilmesi gerekebilir. 
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5) Hesaplar, muhasebe ilkelerine göre hazırlanacak bi

lanço ve gelir tablosu gözönünde bulundurularak dü-

zenlenmiştir. 

6) İşletmenin gereksinmelerine göre yeni hesaplar ek-

lenebilir; kullanılmayacak hesaplar istenirse _çıka-

rılabi lir. 

7) Doğrudan vergi yasalarımızı esas alan muhasebe ka

yıtlarının tutulmasına da olanak vermektedir. 

- Bunun için, işin tam bitimi yönteminde olduğu gibi 

sağ yanlarında (A) harfi bulunan hesapların kul-

lanılması gerekir. 

Kabul edilmeyen eiierler için de 749 nolu hesap 

kullanılacaktır. 

İNŞAAT TAAIDiÜT İŞLET~LJELERİ İÇİN 

HESAP PLANI MODELİ 

AKTİFLER: 100-·-
101 

102 

110 

lll 

112 

Kasa 

1010 lvierkez kasası 

1011 Şantiyeler kasası 

Bankalar 

.A.laoe.klar 

. Alaoak senetleri 

Hakediş alacakları 

1120 ••••• İnşaat hakediş alacakları 

1121 • 8, ••• İn.-::;ıaa t ı hakediş alacakları 

1122 ~···· İnşaatı hakediş alacakları 
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113 Gelir vergisi s topajı 

1130 • • e • • İnşaatı gelir vergisi 

1131 • • • • • İnşaatı gelir vergisi 

1132 • • • • o İnşaatı gelir vergisi 

114 Verilen avanslar 

1140 Personele verilen avanslar 

1141 Taşarenlara verilen avanslar 

115 (Eksi) Şüpheli alacaklar karşılığı 

120 Malzeme stoku 

1200 Genel malzeme ambar ı 

1201 e e G • İnşaatı malzeme arnbarı 

1202 • o • • İnşaatı malzeme arnbarı 

1203 ' . . . İnşaatı malzeme arnbarı 

130 Hisse senedi ve tahviller 

140 Peşin ödenmiş giderler 

150 :Jepozito ve teminat lar 

160 Devam eden inşaatlar (A) 

1600 Devam eden • o • inşaatı 

16000 Malzeme gid.erleri 

16001 İşçilik giderleri 

s topajı 

s topajı 

stopaj :ı. 

16002 Taşoranıara yaptırılan işler 

16003 Diğer direkt giderler 

16004 En direkt giderler_·, 

1601 Devam eden ••• inşaatı 

16010 f/Ialzeme giderleri 

16011 İşçilik giderleri 

16012 Taşaranlara yaptırılan işler 
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16013 

16014 

Diğer direkt giderler 

Endirekt giderler 

170 Büro deınirba:;; ları 

171 Taşıt lar 

172 Makina ve teçhizat 

173 Binalar 

174 Arsalar 

180 (Eksi) Birikmi.ş demirbaş amortismanları 

181 (Eksi) Birikmiş taşıt amortismanları 

182 (Eksi) Birikmiş makina ve teçhizat amortismanları 

183 (Eksi) Birikmiş bina amortismanları 

]3_0RQ_Iı.k\li_:_~-

201 Borçlar 

2010 Satıcılara borçlar 

2011 Taşarenlara borçlar 

2012 Alınan avanslar 

20120 o •• 

20121 o •• 

20122 • • • 

202 Borç senetleri 

203 Banka kredileri 

210 Sair borçlar 

İnşaatı için alınan avanslar 

İnşaatı için alınan avanslar 

İnşaatı için alınan avanslar 

2100 Ödenecek ücretler 

2101 Ödenecek sosyal sigortalar primleri 

2102 Ödenecek vergi stopajları 

2103 Ödenecek mali denge vergisi 



- 7/5-

2104 Ödenecet pul kesintileri 

2105 Ödene.::;,ek sendika üyelik aidatıarı 

220 İpetekli borçlar 

230 Devam eden inşaat hakedişleri (A) 

2300 

2301 

2302 

••• İnşaatı hakediş leri 

• • • İnşaatı haJce di ,ş leri 

• • • İnşaatı hak e diş leri 

Ö~_ş~ERI>fu'I.YE: 300-

301 Sermaye 

302 (Eksi) Ö.ienmemiş sermaye 

310 Yedekler 

3100 Kanuni yedekler 

3101 Olağanüstü yedekler 

320 (Eksi) Muhtemel zarar lar karçı1ığl 

330 Dağıtılmamış karlar 

HA..§l~T (_g~±_=i.rJ-.er.l.;_ ~490-

401 Tamanıanmış inşaat hasılatı (A) 

4010 ••• İnşaatı hasılatı 

4011 • o .. İnşaatı hasılatı 

4012 •• o İn.şaatı hasıla tl 

402 İnşaat hasıla tl (B) 

4020 ••• İnşaat hasıla tl 

4021 • • • İnşaatı hasıla tl 

4022 • • • İnşaatı hasıla tl 

403 Küçük işley ve onar1m gelirleri 

404 Kazanılmış indirimler (iskontolar) 

410 :Muhtelif gelirler 
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501 Tamamlanmı.:ş inşaat maliyetleri (A) 

5010.· . . .. İnşaatı maliyeti 

50100 Malzeme giderleri 

50101 İşçilik giderleri 

50102 Taşaranlara yaptırılan işler 

50103 Diğer direkt giderler 

50104 Endirekt giderler: 

5011 •• o İnşaatı maliyeti 

50110 Malzeme giderleri 

50111 İşçilik giderleri 

50112 Taş~nlara yaptırılan işler 

50113 Diğer direkt giderler 

50114 Endirekt giderler:·. 

502 İnşaat maliyet leri (B) 

5020 • • • İnşaatı maliyeti 

50200 ~,1alzeme giderleri 

50201 İşçilik giderleri 

50202 Taş~nlar yaptırılan işler 

50203 Diğer direkt giderler 

50200 Endirekt giderler· 

5021 • • • İnşaatı maliyeti 

50210 Malzeme giderleri 

50211 İşçilik giderleri 

50212 Taş~nlara yaptırılan işler 
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50213 Diğer direkt giderler 

50214 Endirekt giderler 

EHDİREKT GİDERLER (Genel İmal Giderleri): 600-- ·-----~----·- ------~-~·· ~~----~---~-- -- ·-··~...:;__..;;..;:;...:;. 

601 Araç çalıştırıcıları 

6010 Kamyon şoförleri 

6011 Opa;ı:t$törler (Buldozer, vinç, eksitavatör v.b.) 

602 Araçların bakım ve onarım giderleri 

603 Mazot, yağ v. b. 

604 Taşıt amortisman giderleri 

605 Makina ve teçhizat amortisman giderleri 

701 Üst yönetici maaşları 

702 Keşif dep~t:.nanı per s one li maaş ları 

703 Büro memurları maaşları 

710 Bina vergileri 

720 Oto bakım-onarım, yağ, benzin v.b. giderleri 

721 Haberleşme giderleri 

722 Kırtasiyle giderleri 

723 Sigorta giderleri 

730 Büro demirbaşları amortisman giderleri 

731 Oto amortisman giderleri 

732 Bina amortisman giderleri 

740 Yardım ve ba~ışlar 

741 Mesleki üyelik aidatıarı 
direkt 

742 Faiz ve komisyon giderleri (taahhütlerle ilişkili olmayan) 

743 Seyahat giderleri 

744 Reklam ve ilan giderleri 



745 

746 

747 

748 

749 

801 

802 

803 

901 

902 
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Bina bak1m giderleri 

Bina kiralarl 

Şüpheli alacak zararlarl 

Diğer gider ve zararlar. 

Kabul edilmeyen giderler 

e o ıo 

••• 

••• 

• • • 

••• 

İnçaat1 kar ve zarar hesab1 

İnşaat1 kar ve zarar hesab1 

İnçaat1 
,.. 

kar ve zarar hesabı 

Teminat mektubundan borç lu lar 

Teminat mektubundan alacaklllar 



ÜÇÜNCÜ B Ö L ÜM 

MALİYET ÖGELERİ VE MIJHA.SEBESİ 

İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin yeri-

ne getirmesi gereken görevlerin maliyete ilişkin yönleri için 

inşaatın bütününü temel alan maliyet sistemini benimsediğimi

zi ikinci bölüm~çıklamış bulunuyoruz. Bu bölünde de, inşaa-
tın toplam maliyetini oluşturan maliyet ögelerini sözü eelilen 

sistem içinde inceleyeceğiz. 

Konuya inşaat 'Gaahhüt işletmeleri açısından yaklaşmadan 

önce, nmliyet ve nmliyet giderleri kavramıarına gözatmak ye-

rinde olacaktır. "Geniş anlamı ile maliyet bir mal veya hiz

metin işletmeye kaça malolduğu, o rr..al yada hizmetin elde edil

mesi, kullanılması 9 yapılması için katlanılan fedakarlıkların 

para. birimi ile belirtilmesidirı:(l). Sanayi işletmelerinde top

lam maliyet, genellikle maliyet gideri kavramından hareket e

derek tanımlanmaktadır. Mellerowicz'in yaygın olarak benimse

nen tanımında maliyet gider i: "Türlü malların, üre tirnde bulun

mak amacıyla kullanılması ve tüketj.lmesidirit(2)e Burada türlü 

mallar denilirken ekonomik mal ve hizmetler kastedilmektedir. 

Bir i'.;amulun yada bir hizmetin maliyeti ise; onun tamamlanmasına 

kadar yapılan mal ve hizmetlerin tüketimlerini, yani maliyet 

giderlerinin tümünü kapsar(J). 

(ı) 

( 2) 

Fikret ÖCAL, r.'Iali.ıet Muhasebesi, (İstanbul: Fatih Iviatbaası-
1969), s.l2. ·--- --"--

S1;la t KESKİN WLU, EIJ..<iü.s t:rictLHe!?.~a...E. İ~ leri j3:t_hg_i_siil,e 9:JLt§. 9 

(Istanbul: Hilal Ma.t6acılık KOll. Şti:-=r9b8), s.lOb 

( 3) Vergi yasalarınuzda inşaat taahhüt i .ş leriyle i lgili mali
yet konuları V. Bölümde ele alınacaktır. 
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Biz, inşaat taahhüt maliyetini olu.)turacak maliyet gi

derlerini: 

1) Malzeme giderleri, 

2) İşçilik giderleri, 

3) Taşoranıara yaptırılan işler maliyeti, 

4) Diğer giderler, 

olarak dört ana grupta toplamaktayız. "Diğer giderler11 için

de: a) Diğer direkt giderler, b) Endirekt giderler 9 c) Genel 

yönetim giderleri yer almaktadır. 

Bu maliyet giderlerinin belirlenmesi ve biraraya getiril

mesiyle bulunan toplam maliyet, taahhüt işinden sağlanan k~rl 

hesaplamaya ve teklif tahminleriyle karşılaştırma yapmaya ola

nak sağlıyacaktır. 

İnşaat taahhüt işlerinde maliyet ögelerinin muhasebeleş

tirilmesinde, konuyu sadece muhasebe defterlerinde yapılacak 

kayıtlarla sınırlamak, sistemin sadece biı"' parçasını ele almak 

olacaktır. Özellikle malzeme ve i.şçi lik giderlerinin kon tr ol 

altında tutabilmek bazı prosed~rlerinyerine getirilmesini ge

rektirmektedir. Bu nedenle maliyet giderlerini, i.şletmenin iç 

kontrol sistemi içinde inceleyeceğiz. 

I. Malzeme Giderleri 

" 
Doğrudan inşaa tın bünyesine giren nıadde ler, malzeme mali

yet giderlerini oluştururlar. İnşaatların niteliklerine göre 

kullanılan malzeme türleri değişebilir. Ülkemizde inşaatların 

çoğunluğunun gerçekle.:;ıtirilmesinde kullanılan taş, çakıl, kum, 

kireç, çimento, demir, tuğla, kiremit) kereste v.b.leri malzemeler 



için bazı genel örneklerdir. Eğer aşağıda sıralayacağımız 

malzemelerin kullanılmasını gerektiren işler, dışarıya(ta-

şoranlara) yaptırılmıyorsa, yine malzeme grubuna dahil edi

lirler. Bunlara örnek olarak da kapı-pencere için doğramalık-

lar, badana malzemeleri, boya, cam, sıhhı tesisat malzemeleri, 

elektrik tesisat malzemeleri, kalorifer tesisat malzemeleri, 

asansör, mermer, mo&aik v. b. gösterilebilir. Özellikle l;:onut 

ve işyeri inşaatları gözönünde tutularak verilen bu örnekle-

rin, inşaatın türüne ve tekniğine göre değişebileceğini bir 

kez daha yinelemek isteriz. 

ı. Malzeme Satın Alma Politikası 

malzeme satın alırr..ında izlenecek politika, ingaat taah

hüt işletmeleri muhasebe sisteminden soyutlanamaz-. Çünkü, aşa-

ğıda belirleceğimiz konularda dikkatli davranılmaması halin-

de, inşaatın yapımı sırasında çeşitli güçlüklerle karşılaşı

labileceği gibi faaliyetin sonucu olumsuz yönde etkilenebi~ 

lir. Yani, malzeme maliyet giderlerinde olumsuz sapı:rı..alar mey-

dana gelmesi büyük olasılıktır. Bu bakımdan inşaat taahhüt 

işletmelerinin sahip veya yöneticilerinin, malzeme alımların-

da dikkat edecekleri konulara değinmek istiyoruz(4). 

Alım z~I!§_!!_ın~la_~J?.!: Malzeme alımıyla ilgili sipa

rişler, inşaatta kullanılacak zamanları gözönünde tutularak ya

pılmalıdır. İnşaatta kullanılmaları gereken tarihte teslimi ya-

pılmamış malzemeler; işçilerin boş kalmalarına, iş programının 

bozulmasına dalayısile maliyet artlŞJ.na neden olur. Öte yandan, 

kullanım zamanından önce şantiye alanına gelen malzemei.~fij· 8ozul-

ma ve çalınma olasılıkları artar. Erken alım, çalışma sermayesinin 

~4) Bu konu özel inşaat yapan inşaat işletmeleri için de aynı 
derecede önemlidir. Daha geniş bilgi için bkz: Willam E~ 
COO~ffiS, s. 74-74, Pauline COLLIER, s.41-43, Paul D. LUCAS, 
s .. 35-36. 
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az olduğu zamanlarda i9letmeyi finansal güçlüklere düşürebi

liro İnşaatın çeçitli iç sınıflarının yapımına başlama ta

rihlerini ve ne kadar süre ile devam edeceğini gösteren Gantt 

Şernaları (Ek:7), iş programlaması yanında malzeme alım ve 

teslim tarihlerinin ayarlanmasında da yararlı bir araç olabi-

lir( 5). 

A].._::un.Q.a .E,Ygunj'J.yll!,: Malzeme alımında. fiyat çok önemli 

bir etkendir. Ancak düşük fiyatla malzeme alırru~ in;.ıaat taah

hüt işinin her zaman karlı geli~mesi ve sonuçlanmasına olanak 

vermeyebilir. Düşük fiyatla malzeme alımlarında, kalitenin 

düşmesi veya teslimin gecikmesi olasılığı gözönünde tutulma

lıdır. Geç teslim, ciylak işçilik; kalitesiz malzeme de, iş 

sahibiyle anla,gmazlık gibi sorunlar yaratarak beklenen karı 

az al tabilir. 

Normal koşullarda belirli miktarın üzerinde yapılan si

parişlerde fiyat iskontosu sağlanabilmektedir. Böyle bir ola

naktan yararlanabilmek için hemen kullanılmayacak malzeme a

lımları için; kullanıma kadar geçecek zaman süresi, stok ya::.. 

pabilmek için elde mevcut fon, bu malzemelerin depolama mali

yeti, kullanılmayan kısımn diğer inşaatlara taşıma maliyeti 

-------------------· (5) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında yerine getirile
cek fiziksel işlemlerin sıralarının planlama ve kontrolun
da şebeke analizlerinin (CPM-PERT) daha etkin araçlar ola
rak kullanıldığı görülmektedir. Bu tekniklerin inşaat en 
düstrisinde kullanını alanları ve uygulaıınm.a şekilleri konu
smnda geniç bilgi için bkz: G.N.COLE, n_Nanfıge_:ınent an_~ 
_fro.:iuç_tiyj._1y__r::ç_~c_hnig,_ues 11 , Ed: E.F.L. Brech, Construction 
Management in Principle and Practice, London: Longman 
Group Limited - 1971, So756 - 768 
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gibi etkenlerin dikkatli bir değerlernesi yapılmalıdır. 

S al_~~L ~_§_l~~e,E;._~:.!L ... §.~_çj.__g&: Malzeme 1 er in sat ın a 1 ı na c ağ ı 

işletmeden uygun fiyat teklifi alınmış olsa bile sözü edilen 

işletmenin bazı niteliklere sahip olup? olmadığı araştırılma

lıdır. Bu satıcı igletme, sipariş edilen nmlzemelerin teslimin

de ve kalitesinde yrıpı lan anla.şmalara uyma bakımından çevrede 

tu tar lı ve güveni li ı." o larak tanımalıdır. Bilhassa kend.ine öz

gü özellikleri olan malzemelerin inşaatta kullanımında tek-

nik yard.ım sağlayabilmelid.ir. 

2. Satın Alma Süreci 

İnşaat taahhüt işletmelerinin büyüklüğü, izlenecek sa

tınalma sürecini yönlendirecek-en önemli etkendir~ 

Küçük inşaat taahhütleriyle uğraşan işletmelerde, ge

rekli r,mlzemeleri satınalma görevini genellikle müteahhidin 

kendi yüklenir. Müteahhit, inşaat projelerinin ve teklif dos

yasındaki diğer belgelerin yardırruyla gerekli malzemeleri be

lirleyerek, bir "satınalma listesi" düzenler ve satıcı işlet

melerle ilişkiler kurar. Onlardan aldığı fiyat .teklifleri ve 

diğer koşulları gözönünde tutarak siparişlerini yapar. 

İnşaat taahhüt işletmesi büyüdükçe, satınalma süreci

nin çeşitli aşamalarında değişik kişiler görevler yükleniro 

Bu şekilde organize edilen bir satınalma sürecinin temelini 

11 sipariş eqg:-i" o lug turur .. Sipariş emri baş lı cc;,:; •.: 6): 

1) Sadece ihtiyaç duyulan malzemelerin satınalımını 

sağlamak için belirli kişilere sorumluluk yüklemek, 

2) Satıcı işletmeye, sipariş edilen malzeme hakkında 

(6) William E. COO~ffiSo s.80. 
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yazılı olarak tam ve ayrıntılı bilgi vermek, 

J) Satınalma 9 teslim alma ve malzeme bedellerinin öden

melerinde iç kontrolu sağlamak, 

işlevlerini yerine getirmek için düzenlenir. 

Satınalma sUrecinde sipariş emri, sipariş talebini iz .... 

ler. Şantiye amiri (veya proje müdürüh hangi malzemelerin ne 

miktarda ve ne zaman kullanılacağını belirten n~aJ~ be~_gt}_f?.i 1' 

düzenler. İki kopya olarak düzenlenecek talep belgesinin bir 

kopyası satın alınayla görevli kişiye gönderilirken, diğeride 

ikinci ke·z aynı malzemelerin talebini yapmarrı.ak için d-asya lana-

rak saklanır. Çok acele olmadıkça sözlü taleplerden kaçınma

lıdır. 

Bazan inşaatın başlangıcında projenin gerektirdiği tüm 

malzemelerin bir listesinin, kullanım tarihleri de belirtile-

rek satın alma işiyle görevli kişiye verilmesi daha uygun 

olabilir. Parça parça sipariş talebi ile talepleri toptan 

1 isteliyerek verme yönetiminden biri, projenin niteliğine ·-
göre tercih edilebilir(7). 

Satın alma göreviyle yetkili kişi 9 sipariş taleplerini 

gözönünde bulund.urarak satıcılarla ilişki kurar. Koşullarda 

anlaştığında sipariş emrini hazırlar. Faturanın kesileceği 

ünvan ve adres, teslimin yapılacağı yer, teslim tarihi, mal

zemenin miktarı, cinsi, nitelikleri ve yetkilinin imzasının 

bulunacağı sipariş emri, beş kopya olarak düzenlenir. 

(7) Paul D. LUCAS, s.J6 



-~--- -~~~~~-----------

- 85i-

- Orijinali satıcı işletmeye gönderilir. Satıcı işlet

me, bu sipariş emrine dayanarak malzemeleri gönderir 

ve faturayı düzenler. 

Bir kopya siparişi yapan satın alınayla görevli kişi

de kalır. Sipariş leri n yapı ldı[; ını hat ır larr.ı[-ı.k ve ka

nıtlamak için dosyada saklanır. 

- Bir kopya ambar memuruna (şantiye veya genel nBlzeme 

arnbarı memuruna) gönderilir. Ambar memuru teslim al

ma aşamasında satıcının gönderdiği malzemeleri~ bun

lara ait gönderme listesi (sevk pusulası) ve sipariş 

emri ile kar.şıla,ştırır. 

- Bir kopya da mu has e bey e gönderilir. Malzemelerin tes..,. 

lim alınmasıyla satınalma memuru veya ambar memurun

dan gelen onaylı gönderme listesiyle karşıla,ştırılarak 

fiyat, miktar ve tutar kontrolları yapılır. Bu koı:ıt

rollara dayanarak satıcının faturası ödenir. 

Bu anlatılan süreç (Şekil:5) de şematik olarak göste

rilmektedir. 

J. TeslimAlma İşlemi 

Teslim alma işlemi, satın alma sürecinin sonuçlandırıl

ma a.şamasıdır. Satın alma sürecinde gösterilen dikkat, teslim 

alma aşamasında aksatılırsa, işletmenin önemli ölçüde zarara 

uğraması mümkündür. 

Uygulamada rıınlzem.elerin teslim alındığı yerler, inşaat 

taahhüt işinin türüne, inşaat işletmesinin büyüklüğüne, malze

menin türüne, zamanına v.b. nedenlere bağlı olarak değişebil

mektedir. 
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En yaygın uygulama, malzemelerin şantiye alanında teslam 

alınarak depolanmasıdır. Depolama işlemi, inşaatın büyüklüğüne 

göre 11 koltuk ambarı 11 adı verilen küçük depolarda olabileceği 

gibi daha büyük bir ıı.gantiye arnbarınnda da yerine getirilebi

lir. Bazı malzeme ler d.e çevresi çit ler le çevrili alanlarda 

korunabilir. Şantiye alanında depolamanın üstünlüğü, malzeme

lerin in.şaatın yanında bulunmas:i. ve böylece zaman kaybı ve 

taşıma sorunları yaratmamasıdır. Sakıncas~ ise 9 malzemelerin 

bozulma ve çalınma tehlikeleriyle karşı karşıya bulunmasıdıre 

Şantiye alanında teslim alma işiyle görevli kişi, genellikle 

yukarıda sözü edilen depolama yerlerinin yönetimiyle de so~ 

rumlu olmaktadır o Bu kişi, çok küçük inşaatlarda şantiye ami-, 

ri olabilir. Ayrı bir .gantiye arnbari memuru istihdam ediliyor

sa, teslim alma i.glemi bu memur tarafından yapılır. 

Bazı inşaat taahhüt işletmelerinin bir genel malzeme am

barı bulunur. Bu ambarda değişik inşaat taahhütlerinde daha 

ileri tarihte kullanılacak malzemeler ile şantiye alanında ka

runmasında sakınca görülen malzemeler bulundurulur. Dalayısile 

bu ambara gelen rrBlzemeler 9 burada görevlendirilen ambar memu

runca teslim alınır. Bazı inşaat taahhüt işletmelerinin her 

türlü malzemeleri genel malzeme ambarında teslim alarak sonra

dan gereksinme duyulan inşaatlara gönderme yolunu seçme leri 

mümkündür. Ancak bu yol pratik olmadığı gibi pahalı bir uygu

lama olacaktır. 

Teslim alma işlemi, ister şantiye alanında, isterse ge

nel malzeme anıbarında yerine getirilsin 9 şu aşamalardan geçe

rek tamamlanır: 



- lVIalzeme ler i} antiye alanında veya gene 1 malzeme amba

rında boşaltılır • 

..;.. Niteliklerine göre sayılır, tartılır ve ölçülürler. 

- Durumları kon tr o 1 edilerek varsa hasar lı ve bozuk 

olanlar not edilir. 

-Teslim alınan malzemeler, gönderme belgesinde (sevk 

pusulasında) gösterilenlerle cins ve miktar bakımın

dan kontrol edilir. 

- Bozı_ı_kluk ve eksiklikler, satın alma işlemi ile yet

kiliye bildirilir. Farklı malzemeler teslim alınmaz. 

Böylece işletmenin teslim alma sırasında zarara uğrama

sı ve fazla öieme yapması önlenmiş olur. 

4. :rv1alzeme Giderlerinin Muhasebeleş tirilmesi 

Kullanıldıkları anda maliyet gideri haline dönüşecek 

olan inşaat malzemelerinin nruhasebeştirilmesinde değişik uygu

lamalarla karşılaşılabilire 

A. Doğrudan İnşaat Maliyetine Yükleme 

Satın alınan ve kullanılacakları inşaat alanı:ıda ter:ı

lim alınan malzemeler? doğrudan ilgili inşaat maliyetine yUk

lenebilir. Örnek: (A) İnşaat taahhüdü için sipariş edilen 

50.000,- TL. lık malzeme inşaat alanında yetkili kişi tarafın

dan teslim alınmıştır. 
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160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. ( 8) 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16000- Malzeme giderleri 

201- BORÇLAR H .. 

2021- Satıcılara borçlar 

50.000,-

Bu ş eki lde kayıt lamanın uygun elabi_lmesi için: 

50 .. 000,-

- Gelen malzemelerin kısa zamanda kullanılacağının 

planlanmış olması, ara veya dönemsonu finansal tabloların 

düzenlenme tarihinde kullanılmamış malzemenin bulunmayacağı-

nın tahmin edilmesi, 

- Şantiye alanında koltuk arnbarı veya şantiye arnbarı 

bulunw8ması, bu ambarlar bulunsa bile, bunlar için muhasebe

de ana veya yardımcı hesaplar tutulmuyor olması, diğer bir 

deyişle, bu ambarların muhasebe sistemi içinde yeri olmaması 

ı . 
gere~nr. 

Yukarıda örneldendirilen kayıt şekli, ara veya dönem

sonu finansal tabloların düzenlenme tarihlerinde n~lzemelerin 

tümünün kullanılmış olması halinde, maliyet hesaplarında her

hangi bir hata yaratmaz. Ancak sözü edilen finansal tablola--
rın düzenlenme tarihlerinde, inşaat alanında kullanılmayan 

malzemeler varsa, bu malzemelerin inşaat maliyetlerinden çı··· 

karılarak aktifleştirilmesi gerekir. Yukarıda verilen örnekteki 

(8) İşletmenin,karın ölçümünde işin tam bitimi yöntemini ka
bul etmesi halinde bu hesap kullanılmaktadır. Tahl.ıakkuk 
veya işin kısmen bit~mi yöntemi seçilmesi halinde kulla
nılacak hesap ıı502- Inşaat Maliyet Hesabı" olacaktır. 
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malzemelerin 10.000,- TL.llk k1snun1n finansal tablolar1n dü

zenlenme tarihinde kullanllmaffilg olmas1 halinde, aşağ1daki ka

yltla inşaat maliyeti düzeltilecektir: 

------·- -·----
120-WıALZEME STOK H. 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600- Devam eden (A) inşaat1 

16000-Malzeme giderleri 
------·--

1o,ooo, .... 

B. Şantiye Ambar1ndan Geçirerek İnşaat Maliyetine Yükleme 

İnşaat alan1nda şantiye ambarl bulunuyarsa ve her tür

lü malzeme ilk önce burada teslim al1n1yorsa, hesap plan1nda 

ve muhasebe defterlerinde her şantiye için yard1mc~ malzeme 

ambar1 hesabl aç1l1r. Şantiye ambar1nda teslim allnan malzeme

lere ait onaylanffilş teslim alma ve gönderme listesi (sevk pu

sulasl) muhasebeye gönderilerek ödeme yap1l:ilğ1nda, bir önce,... 

ki örnek şu şekilde kay1tlara geçecektir: 

120-lV!ALZEiviE STOK H. 50.000,-

1201-(A) İngaat1 mnlzeme ambar1 

101-F.ASA H. 50.000,-
-----~----------

Şantiye ambar1nda stoklarran malzemelerin giriş ve çlklş

larl için malzeme stok kartlarl tutulur. Bu kartlarda ambara 

giren, ç1kan malzemelerin maliyetlerini göstermek genellikle 

pratik bulunmad1ğ1ndan, yaln1z miktarlar üzerinden kay1tlar 

yap1l1r. 
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Şantiye arnbarından malzeme alımı için "talep fişi" dü

zenlenir. İki nü$h~ olarak düzenlenen talep fişinin bir kop

yası talepte bulunana imzalatılarak ambar memurunca saklanır. 

Diğer kopya ise, fiyatlandırılmak ve kayıtlara geçmek üzere 

muhasebe departmanına gönderilir. 

(A) İnşaatı için şantiye amirince ir~alanan talep fişi 

gereğince 40.000,- TL.lık malzeme, şantiye arnbarından çekil

diğinde muhasebede yapılacak kayıt şöyle olacaktır: 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16000-IVIalzeme giderleri 

40.000,-

120-MALZEME STOK H. 

1201-(A) İn{ıaatı malzeme 
arnbarı · 

----- - ----~-

40.000,-

C. Gene 1 lVIalzeme Arnbarından Geçirerek İnşaat Maliyet ine 

Yükleme 

Değişik inşaat taahhütlerinde kullanılacak malzemelerin 

işletmenin genel malzeme ambarında teslim alınarak, kullanım 

öncesi orada korunmasının nedenlerini; inşaat alanlarında şan-

tiye ambarlarının bulunmaması; her türlü malzemelerin genel. 

malzeme ambarında stoklama politikasının benimsenmesi veya be-

lirli malzemelerin (özellikle korunması güç olan veya merkezde 

bulundurulmasında yarar görU.len) genel malzeme ambarında bulun

durulmasında yarar görülmesi, şeklinde açıklamıştık. Bu şekil-

deki bir uygulama, sanayi işletmelerinde karşılaşılan 11 ambar 
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mu ha se besi 11 nin benzerinin inşaat taahhüt iş le t me lerinde de 

sistem olarak kurul1~sını gerektirir. 

Genel malzeme arnbarında genellikle devamlı bir arnbar 

memurunun bulundurulması nedeniyle giren, çıkan ve mevcut 

malzemeler hem miktar, hem de maliyet olarak izlenebilir. 

Satın alınan 50.000,- TL. lık nBlzeme, genel malzeme 

ambarında teslim alınmış olması halinde kayıt: 

120..-MALZEME STOK H. 50eOOO,-

1200-Genel malzeme arnbarı 
~. 

101-K.ASA H. 50 .• 000,-
----------------

şeklinde olacaktı. 

Genel malzeme arnbarından talepler, her inşaat için 

özel olarak düzenlenmiş talep fişleri ile yapılır. Şantiye 

arnbarından taleplerde olduğu gibi iki kopya olarak düzenlenen 

talep fişlerinin bir kopyası genel malzeme ambarına, diğeri 
muhasebeye 

de verilir~Ek:S). şc:,ntiye alanına genellikle derhal kullanı-

lacak kadar malzeme gönderileceğinden genel malzeme ambarın

dan çıkışlar doğrudan inşaatın ır.ıaliyetine kaydedilir. 

Genel malzeme ambarına (A) inşaatı için 30.000,- TL. 

lık, (B) inşaatı için 10.000,- TL.lık malzeme talepleri gel-

diğini ve söz konusu malzemelerin gönderildiğini kabul edelim. 

Bu iş leml.er hesap planımıza uygun o larak aşağıdaki şekilde 

kayıtlara geçecektir: 
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160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 40.000,-

1600-Devam eden (A) inşaatı 30.000)-

16000-Nalzeme giderleri 

1601-De vam eden (B) inşaat :ı .1..0 Jl.OO,-

160lO~:rvialzeme giderleri 

120-MALZEME STOK He 

1200-Genel malzeme arnbarı 

40.000,-

ı . 
Talep fişleri kullanımının bir amac~da gereksinimden fazla 

malzeme talebini kısıtlamak ise de 9 inşaatlarda kullanılma

yarak iade edilen malzemeler olabilmektedir. Böyle durumda, 

yukarıdaki maddenin iade edilen tutar üzerinden ters kaydı 

yapılır. 

Bazan inşaat taahhütleri arasında malzeme transferleri 

yapılmaktadır. Genel malzeme ambarına teslim edilmeden yapı-

lan transferler için muhasebe departmanını haberdar kılacak 

bir raporlama sistemi kurulmalıdır(9). 

Aşağıdaki madde: (A) inşaatında kullanılmayarak, (C) 

inşaatına gönderilen 5.000,- TL.lık malzemeyle ilgili kaydı 

örneklendirmektedir: 

160-DEVAM EDEN İNŞANI1LAR H .. 
1602-Devam eden (C) inşaatı 

16020-Malzeme giderleri 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 
1600-Devam eden (A) inşaatı 

16000-Malzeme giderleri 
----------·-------

(9) Alfre& Y~PLAN, s.l58 

5.000,-

5.000,-
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II. İşçilik Giderleri 

Malzeme giderlerinden sonra inşaat maliyetlerinin en 

önemli ögesi, işçilik giderleridir. Ülkemizde işçilik giderle

rinin tüm inşaat maliyeti içindeki pay:ı% 20 dolayındadır(lO). 

İşçilikler, maliyet gideri olarak direkt ve endirekt 

işçilik giderleri şeklinde sınıflandırılır. Direkt işçilik 

giderleri, maliyet birimlerinde teşhis edilebilen ve maliyet

lere doğrudan yüklenebilen i.]çiliklere denilmektedir. Endi

rekt işçilik giderleri ise, direkt işçilikler dışında kalan 

ve dolayl:ı bir şekilde maliyetlere y!iklenebilen işçilikleri 

kapsar( ll). 

Bir inşaat yapımında doğrudan çalışan ve ücretleri ma-

liyetlere dolaysız olarak yüklenebilen elemanlara bir konut 

inşaat:ı için örnek olarak: Duvarcılar, sıvacılar, boyacılar, 

kalıpçılar, kaynakçılar, arneleler v.b. verilebilir~ 

İnşaat maliyetlerine dalaylı bir şekilde yüklenebilen 

işçilik giderlerine örnek olarak da birden fazla inşaatın ya-

pımında hizmet gören kamyon şoförleri, buldozer, ekskavatör, 

vinç v.b. araçların operatörlerinin ücret veya maaşları veri

lebilir. Sözü edilen elemanlar sürekli olarak tek bir inşaatta 

çalışmaktaysalar ve inşaatın bütününü temel alan maliyet sis-

temi uygulanıyorsa, kendilerine yapılan ödemeler direkt işçilik 

(10) Sosyal Sigortalar Kurumunun 11.7.1974 gün ve 1755 nolu 
Genelgesi ile bina inşaatında işçilik giderlerini asgari 
% 20 olarak öngörmüştür. 

(ll) Fikret ÖCAL, s.52 
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kabul edilerek doğrudan inşaat maliyetine yüklenebilir. 

Şantiye amiri~ puvantör, ambar memuru gibi inşaatın 

üretimina doğrudan katılmayan elemanların ücretlerini endirekt 

işçilik giderleri şeklinde rleğerlendirme eğilimi vardır(l2). 

İnşaatın bütününü temel alan li~liyet sisteminde sözü edilen 

elemanlar sürekli olarak aynı inşaat için çalışm;ışlarsa, di

rekt işçilik; çalışmalarından birden fazla inşaatın yapımın

da yararlanılmışsa, endirekt işçilik olarak kabul edilmesi 

yerinde olacaktır. 

ı. Personelin İşe Alınması 

İnşaat taahhüt işletmelerinin faaliyet biçimi sürekli 

üretim yapan sanayi işletmelerinden farklıdır. Üstlenilen 

projelerin sayısı ve niteliği değişebildiğinden tüm personeli 

sürekli istihdam etmek mümkün olmamaktadır. 

Küçük taahhüt işletmeleri biri diğerini izleyen inşaa

tın yapımını üstlenmedikleri takdirde, işin bitiminde çalışan-
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kabul edilerek doğrudan inşaat maliyetine yüklenebiliro 

Şantiye amiri 9 puvantör, ambar memuru gibi inşaatın 

üretimine doğrudan katılmayan elemanların ücretlerini endirekt 

işçilik giderleri şeklinde neğerlendirme eğilimi vardır(l2). 

İnşaatın bütününü temel alan maliyet sisteminde sözü edilen 

e lemanlar sürekli o larak aynı inşaat için çalışml.ş lar sa, di

rekt işçilik; çalışmalarından birden fazla inşaatın yapımın

da yararlanılmışsa, endirekt işçilik olarak kabul edilmesi 

yerinde olacaktır. 

1. Personelin İşe Alınması 

İnşaat taahhüt işletmelerinin faaliyet biçimi sürekli 

üretim yapan sanayi içletmelerinden farklıdır. Üstlenilen 

projelerin sayısı ve niteliği değişebildiğinden tüm personeli 

sürekli istihdam etmek mümkün olmamaktadır. 

Küçük taahhüt işletmeleri biri diğerini izleyen inşaa-

tın yapımını üstlenmedikleri takdirde 9 işin bitiminde çalışan

ların büyük çoğunluğunun ilişkilerinin kesilme zorunluluğu 

doğmaktad1r. Yeni inşaat taahhütlerinin alınması halinde ise 

gerekli personelin yeniden sağlanılması yoluna gidilmektedir. 

Ancak inşaat taahhüt işletmesi büyüdükçe genellikle bir-

birini izleyen taahb.ütlere girişilmesi ve üstlenilen inşaatla-

rın teknik özellikler taşıması, belirli uzmanlıklara sahip 

(12) İş birimlerini veya iş sınıflarını temel alan maliyet 
sistemlerinde bu şekildeki değerleme dogrudur. Ancak 
bu eğilimin "inşaatın bütününü temel alan maliyet siste
mini11 açıklayan kaynA.klarda da olduğunu görmekteyiz. 
Bkz: Paul D. LUCAS, a.l20e 



-95-

elemanların sürekli istihdarrunı zorunlu kılmaktadır. Bu gruba 

giren personel, genellikle merkez büroda çalışan elemanlar 

(muhasebe elemanları dahil), tahmin departmanında çalışan 

teknik elemanlar, şantiye amiri, çeşitli araçları kullanan 

şoför ve oparatörler oln~ktadır. İşletmenin iş hacmi azaldı

ğı veya durduğu zamanlarda bile çalışması gereken veya bulun-

ması güçlük arzeden bu elemanların maaş ve ücretlerini sabit 

gider olarak kabul etmek gerekir( 13) •. 

KUçük taahhüt işletmelerinde yeni işlerin taahhüt edil

mesiyle ihtiyaç duyulan elemanların sağlanmasında, seçim ve 

işe alım işlemini müteahhidin kendi yapar. 

BUyük taahhüt içletmelerinde, · şantiye anıiri veya proje 

amiri gerekli personelin niteliklerini ve sayısını bildiren 

bir talep belgesi hazırlar. Bu talep 9 proje müdürünce uygun 

görülerek onaylandıktan sonra per~nel departmanına gereğinin 

yapılması için verilir(l4)o 

İnşaat işletmeleri gereksinim duyulan personeli şu yol

larla sağlayabilmektedir: 

- İşe alınan usta veya ustabaçılar kendi yardımcılarını 

(işçi, amele) beraberinde getirebilirler. 

- İşletmenin daha önceki inşaatlarında çalışan işçileri 

çağrı labilir. 

- Doğrudan müracaat edenler veya İş ve İ.şçi Bulma Kurumu 

aracılığıyla gönderilenler arasında seçim yapılabilir. 

---------------·----~·-
(13) Giderlerin, sabit ve değişken olarak sınıflandırılması ve 

analizi, ihalelerde fiyat teklifi kararlarını önemli ölçü
de e tki ler. 

(14) Willam E. COOMBS, soll2. 
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-Yayın organlarına verilen ilanlarla istenilen perso

nelin sağlanması yoluna gidilebilir. 

Aranılan nitelikleri taşıyan elemanlar işe alındıktan 

sonra herbirine dosya açılarak yasal gerekler yerine getiri

lir(l5) ve kendilerine görevleri açıklanıro 

2. Çalışılan Zamanları Belirleme Süreci - Puvantaj 

Çalışan personelin almaya hak kazanacağı ücretin ve 

inşaatların maliyetlerine yüklerrecek işçilik giderlerinin 

belirlenmesinde herbir işçinin ne kadar süre ile hangi işler

de çalıştığının belirlenmesi i,şlemi önem taşır. Bu işleme uygu

lamada puvantaj denir .. 

İş birimlerini veya iş sınıflarını esas alan maliyet 

sistemlerini uygulayan inşaat taahhüt işletmelerinde her 

işçinin çalışma günü süresince hangi işlerde (iş sınıfların

da) kaçar saat çalıştıklarını belirlemek zorunludur. Bu be-

lirlemelerden sonra saat ücretleriyle çarpılarak hesaplanan 

tu tar, çeşit li maliyet birimlerine (veya maliyet merkez lerine) 

yüklernede kolaylık sağlamak üzere (Ek:l) de görülen işçilik 

dağıtım tablosunda gösterilebilir. Bu dağıtım tablosundan üc

ret bordresunun hazırlanmasında yararlanılabilir. Ücret bordlZ@,_ 

dunun puvantaj kartlarından yararlanılarak düzenlenmesi ha

linde ise kontrol aracı olarak işlev görür. 

Benimsediğimiz inşaat ın bütününü ma liye t birinri o larak 

kabul eden maliyet sisteminde puvantajın amacı, işçilerin 

(15) Sosyal Sigortalar Kurumuna işe giriş bildirgesinin veril
mesi gibi. 
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işletmenin emrinde aLiuğu zamanı genel olarak saptamak ve ne 

kadar gün (veya saat)~ hangi inşaat taahhütlerinde çalıştık

larını belirlemektir. 

Pu van taj iş le mini yapacak kişi1 iş le tmenin büyüklüğüne 

veya organizasyon yapısına bağlı olarak değişebilir~ Bu işle-

mi puvantör, bordro menru.ru, nru.hasebeci veya ustabaşı yürüte

bilir. İş birimlerini temel alan maliyet sistemlerinde özel 

bir puvantörün istihdamının zorunlu olmasına karşılık, işin 

bütününü esas alan maliyet sistemlerinde bu görev, inşaat 

işinin küçük olması halinde ustabaşına bile bırakılabilir~ 

İnşaat sektöründe de sanayi işletmelerinde olduğu gibi 

kart basma, marka asma gibi yöntemler kullanılabilirse de yüz

yüze kontrol ve puvantaj kartı kullanımı daha yaygındır. 

Şantiye alanı geniş bir sahaya yayı lmışsa veya gözden 

uzak ise, denetim eksikliği doğabilir. Çalışan personel ba

zan sadece iş yapmamakla kalmaz, yokluklarından yöneticilerin 

haberi o lmayacağı dLLgüncesiy le işyerini terk bi le ei e bilir ler. 

Bu da, işçilik giderlerinin yükselmesine neden olur. Böyle in-

şaatlarda şantiye amirinin belirsiz zaiTanlarda çalışma alanla

rını denetlernesi gerekir( 16). Aslında işçinin i,ş saatleri için

de i,şyerinde bulunması verimli lik açısından ye ter li değildir. 

Çalışma saatleri içinde kendisinden beklenen görevleri yerine 

getirmesi gerekir( 17!. 

( 16) William E. COOMBS, s .. l29. 
(17) İşçi1ikler; bu yönden kontrol edebilmek için "işçilik ba

şarı raporları 11 düzenlenebi1ir. Bkz: Paul D. LUCAS, 
s. 131-132 •. 
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3. İşçilik Giderlerinin Muhasebeştirilmesi 

Yukarıda açıklanan puvantajlar yardımıyla düzenlenen 

ücret bordroları, çalışanların hak kazandıkları tutar yanın

da inşaat maliyetine yüklenecek işçilik giderlerini de göste

ren önemli bir belgedir. 

Ücret bordrolarının düzenlenmesi sırasında: 

- Çalışan işçilerin tümünün bordroda gösterilmesi, 

-Brüt ücret veya maaşların doğru olması, 

- Devamsızlık 9 izin~ fazla çalışma, bayram çalışmala-

rı v.b. özel durumların dikkate alınması, 

- Çe.şi t li kesinti hesaplamalarında hata yapı lmaması, 

gerekir. Aksi halde çalı.~:ıanlar ve S osyal Sigorta lar Kurumu 

ile anlaşmazlıklara düşüleceği gibi maliyetlere yüklenecek 

işçilik giderleri de doğru olmayacaktır. 

Her inşaat taahhüt işinde direkt olarak çalışan işçi

ler için ayrı bordrolar düzenlenmelidir. Böylece değişik in

şaatların maliyetlerine yüklenecek işçilik giderleri arasın

da bir karışıklığa yol açılmamış olur. 

Belirli bir inşaat, maliyet birimi olarak kabul edil

diğinde işçilik giderlerinin tahakkuku ve inşaat maliyetleri

ne yüklenilmesi orijinallik taşımaz. 

Örnek: (A) İnşaatında çalışan personel için düzenlenen 

ücret bordrosundan sağlanan bilgilerin şöyle oluştuğunu varsa~ 

lım: Brüt ücret 100.000,- TL. olup, kesintilerden Sosyal Si

gortalar Kurumu işçi primi 12.000t- TL., gelir vergisistopajı 

30.000,- TL., mali denge vergisi 2~500,- TL., damga vergisi 
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500,- TL.jır. İşçilere ay içinde avans olarak 15.000,- TL. 

ödenmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu işveren primi ise 

16.500,- TL. dır. 

160-DEVAivi EDEN İNvANJ:ıLAR H., 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16000-İşçilik giderleri 

-Ücret ler ıoo.ooo,-

-s.s.İşveren Primi 16.500-
---~----~'·-

114-VERİLEN AVANSLAR H. 

1140-Persone1e ver. avans. 

116.500'-

15.000,--

210-SAİR BORÇLAR H. 101.500,-

2100-Öd. Ücretler 40.000,-

2101-Öd.S.S.Priml. 28.000,-

2102-Öd.G.V.Stopajı 30.000,-

2103-Öd.Mali Denge V.2.500,-

2104-Öd.Pul kesinti1. 500,-

III .. Taşaranlara Yaptırılan İşler Tvialiyeti 

ı. Taçuronlara İş Yapt:ı.:rmanln Nedenleri ve :~)ikkat Edilecek 

Noktalar 

Taahhüt edilen inşaat işinin tamamının müteahhit işlet

me tarafından yerine getirilmesi artık zamanımızda pek karşı

laşılmayan durumdur. Özellikle inşaat endüstrisinde çeşitli 

ileri tekniklerin kullanıldığı batı ülkelerinde ana müteahhit 



işletmelerin, ikinci derece müteahhit işletmelere ( taşaranla

ra) yapımını :ievre ttiği iş alanları sürekli artmaktadır( 18) 

Taahhüt edilen inşaat işinin bazı bölümlerinin, sorum

luluk ana taahhüt işletmesinde kalmak üzere ta~oranlara dev

redilmesinin çeşitli nedenleri vardır(l9). 

- Taşaronlar inşaat endüstrisinin bazı alanlarında uz

manlaşmış elemanlara sahiptirler. Bu nedenle o alanlara giren 

işleri daha kaliteli ve ekonormk olarak yaparlar. İnşaat ta

ahhüt işletmelerinin bu tür özel işler için kadrolarında uz

man işçiler bulundurnıaları mümkün olabilirse de, bu kişileri 

sürekli çalı.ş tıracak iş alanları yaratmaları pek ko lay de c~ i ı

dir. 

- İnşaatın bazı bölümlerinin yapılması özel makine ve 

teçhizatın kul lanımını gerektirir. Bu araçlara sahip taşaron-

lara i.ş yaptırmak 9 onları satın almaktan daha ekonomik olabil

mektedir. Örneğin; konut ve işyeri inşaatlarında genellikle 

hafriyat ve alan teıiıizliği işleri için gerekli olan pahalı 

makinaları sa tın almaktansa, taşaronlar la an la.;: maya gidi lmek-

te dir. 

- İn.şaat taahhüt işleri riskli bir faaliyet alanıdır. 

Ayrıca büyük sermaye gerektirir. Taahhüt edilen işlerin bir 

bölümünün taşaron firmalara devredilmesi finansal riskin da

ğıtılrnasına ve sermaye yetersizliğinin giderilmesine olanak 

sağlar. 

Bu belirtilen nedenlerle müteahhit işletme 9 te~if fiyutını 

( 18) Hatta ikinci derece müteahhitlerin de bazı işleri i.içünci.i 
derece müteahhitlere devretmesi olağan olaydır. Bu ilişki
ler için bkz: Pauline COLLIER, s.3. 

( 19) William E. COOMBS, s.84-85, 
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belirlerken projenin hangi bölümlerinin taşaronlar-. yaptırı ... 

lacağını kararlaştırlr. Sonra ihalenin alınması halinde, Ön~ 

görülen işleri ne kadara yapabilecekleri konusunda değişik 

taşaronlardan teklifler alınır. İlıale alındıktan sonra da 

teklif alınan taşaronlar: 1) Devredilecek işi öngörülen ka

lite ve zamanda yapıp, yapamayacakları, 2) Verdikleri fiyat

ların teklif hazırlanırken tahmin edilen fiyatlarla uygunluk 

içinde olup, olmadığı yönlerinden değerlenerek bir seçime ta

bi tutulurlar(20). 

İnşaat işlerinin bir özelliği de çeşitli işlerin bir

birlerine bağımlı olarak yürütülme zorunluluğunda bulunması

dır. Taşaronların isılerini aksatmaları halinde önceden yapı

lan iş programları bozulacağından, çeşitli üretim ve maliyet 

sorunları ortaya çıkacaktır. Bu nedenle taşaranlara devredi

len ·işlerin çok olması halinde, bu işler arasında koordinas-

yonu sağlamak, ana taahhüt işletmesinin getirmesi gereken 

önemli bir görev olmaktadır. 

2. Taşaranlara Yaptırılan İşlerin ve Ödemelerin Muhasebe-

leştirilmesi 

Taşaranlara yaptırılan işlerin ödeme koşulları konusunda 

değişik uygulamalarla karşılaşl.labilir. İnşaat sahil;)i ile mü

teahhit işletme arasında yapılan çeşitli sözleşmelerin(21), 

müteahhit işletme ile taşaronlar arasında da yapılması müm

kündür. 

Taşaranlara götürü bedel esasına göre yaptırılan işler-

de genel uygulama, işin bitirilmesi ve teslimi ile anlaşmaya 

-~~--·-·-------

(20) Frank R. WALKER, s.4. 
(21) Bkz: s.2~-~ı. 
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varılan bedelin ödenmesidiro Böyle bir durumda yaptırılan iş 

karşılığında ödenen bedel inşaat maliyetine yüklenir. 

Örnek: (A) İnşaat taahhüt işine ait dağrama işlerinin 

yapımını üstlenen ta,;ıaron ( Z), işi bi tirerek anlaşmaya var ı-· 

lan ·so.ooo,- TL.yı almıştır. 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16002-Taşaronlara yaptırılan içler 

101-KASA H. 

----------
80.000,-

Eğer müteahhit işletmenin taşarona ihale ettiği işin 

de[~eri büyükse ve yarnın süresi oldukça uzun ise, ödeme için 

işin bitirilmesi beklenmez. Belirli zamanlarda işin tamam-

lanma derecesine göre kısmi ödemeler yapılır. Bu tamamlanma 

derecelerini gösteren pratik esaslar da kullanılabilir. Örne-

ğin, inşaatın kalorifer tesisatının yapımı bir taşarona dev

redildiğinde, bedelin% 50'si tesisat inşaat alanına getiril-

" • cJ. • d (f/ 40 1 ::ı.ıgın e, 10 ı monte edildiğinde, geriye kalan % lO'u kont-

rol edildiğinde ödeneceği üzerinde anla,]maya varılmış olabi-

lir. Bu şekilde yapılan anlaşma ve ona bağlı ödemeler için 

ya]n lacak muhasebe kaydı yukarıda örneklendirilenden farklı 

olmayacaktır. 

Ülkemizde küçük taşaranlara iş yaptırılırken izlenen bir 

yol da kullanılacak malzemenin müteahhit i,şletme tarafından 

sağlanmasıdır. 
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Örnek: (B) İnşaat taahhüt işinin yağlı boya işleri için 
25.000,-TL•lık malzeme verilmiş, diğer giderleri ve ücreti kar-

şı lama k üzere de 50. 000, -TL. lık ödea1e yapı lmışt:ı.r. 

Taşaranlara yapılan ödemelerin işin tamamlonmasına ka-

dar ayrı bir hesapta izlerrilmesi arzu edilirse aşağıraki ka-

yıt yapılacaktır: 

114-VERİLEN AVANSLAR Ho 75.000,-

1141- Taşaranlara yaptırılan işler 

120-L'IALZEii!E STOK H. 25.000,-

1200-Genel malzeme arnbarı 

101-KASA H. 50.,000,-

İşin ta~amlanması ile taşaror~ \erilen çeşitli değerler 

i lgi li inşaatın maliyetine yüklenir:. 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1601-Devam eden (B) inşaatı 

160~2-Taşaronlara yaptırılan işler 

114-VERİLEN AVANSLAR H. 

75.000,-

1141-Taşaronlara verilen avans. 

---··-·----

75 .. 000,-

Taşaranlara yapılan her teslimat ve ödemeyi doğrudan 

maliyete yükleyen kayıt şekli de benimsenebilir (22). 

(22) Her ne kadar açıklamalar, taşaranlara ödemeleri ön pla
na alarak yapılmışsa da dönemsellik kavramı gereği söz 
konusu ödemelerin yapılmamış olması maliyetin oluşumunu 
ertelemez. 
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------··--·-·--· 
160-DEVAlvl EDEN İNiŞAATLAR H. 

1601-Devam eden (B) inşaatı 
75.000 '-

16012-Taşaronlara yaptırılan işler 

120-1\IALZEI'!.lE S·l'OK H. 25.000,-

1200-Genel malzeme arnbarı 

101-KASA H. 50.000,-

------·~ 

IV. Diğer Giderler 

Bu çalJ,şm.amızda direkt maliyet ögeleri olarak, inşaat 

maliyetlerine doğrudan yüklenebilen malzeme, işçilik ve taşa

ronlara yapt:ı.rılan işler_ dışında kalan giderlerin tüinünü , 11 di_

ğ__er giderlern ana başlJ,ğı altında ve şu alt bölümler içinde 

ele alınayı uygun görmüş bulunuyoruz: 

- Diğer direkt giderler, 

- Endirekt giderleri(Genel imal giderleri), 

- Genel yönetim giderleri. 

ı. Diğer Direkt Giderler 

İnşaaatların gerçekleştirilmesi sırasında malzeme, iş

çilik ve taşaranlara yaptırılan işler dışında kalan başka ba

zı giderlerin de hangi inşaat taahhüdüne ait olduğu kesin ola

rak bilinebilir. İnşaat maliyetine doğrudan yüklenebilen bu 

maliyet giderlerini, 19 diğer direkt giderler11 olarak adlandır

maktayız. 

İnşaat maliyetine dolaysız olarak yüklenebilen maliyet 

giderlerinin sayı ve tutarı arttıkça gerçek fiili maliyete u

laşma olanağı da o ölçüde artar, Bu nedenle muhasebe sistemi-

nin, her maliyet gider . iyle ilgili inşaatlar arasındaki di
.__..; 

rekt ilişki kurması ve izlernesi arzulanır. Eğer bu ilişki 
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kurulam:ı..yorsa, o giderlerin niteliklerine göre, 11 endirekt gi-

derler" veya 11 genel yönetim giderlerin içinde toplanmas:ı. e;ere-

kir. 

A. Diğer Direkt Giderlere Örnekler 

Her in.:;; aat la direkt i li ş ki kurulabi lecek, bu ne J.enlede, 

maliyete doğrudan yliklenebilecek maliyet giderlerine örnek 

olarak şunlar gösterilebilir: 

-Sözleşme giderleri, 

- Resim ve harçlar, 
' 

- Teminat mektubu faiz komisyonlar:ı., 

-Proje giderleri, 

- Teknik danışma Uc ret leri, 

- Makina ve teçhizat kiralar:ı., 

Elektrik gideri (inşaatla ilgili), 

-Su giderleri (inşaatla ilgili), 

- Personele sağlanan hizmetler 

- Personeli işyerine taşıma giderleri, 

-Personelin yiyecek-içecek giderleri, 

-Personelin yatma ~ibate) giderleri, 

- Şantiye giderleri 

- Haberleşme giderleri, 

- Kırtasiye giderleri, 

- Şantiye personeli giderleri, 

- Ayd:ı.nlatma ve :ı.s:ı.tma giderleri. 

Yukarıda yer almayan ancak "diğer direkt giderler" içine 

dahil edilebilecek bir başka önemli kalem de, inşaatın yUrU~U-
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lebilmesi için inşaat işletmesi tarafından şantiye alanında 

yapılan 11 geçici tesislernin amortisman paylarıdır. 

İ nşaa tın büyül:lüğüne ve ni te litine göre değişebi lecek 

geçici tesislere örnek olarak: 

- Büro lar; ambar lar v. b. 

-Personel için sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, 

v.b.) 

-Yollar, engeller v.b. 

veri lebilir. 

İşin kısmen bitimi veya taahhuk yönteminde bu tesisle

rin maliyet bedellerinin doğrudan inşaat maliyetine yüklenme

si, yıllara yaygın inşaatların ilk dönemlerine ait faaliyet 

sonuçlarını olumsuz yönde etkileyerek, dönemsellik kavramıy

la uyumsuzluk gösterecektir(23). Bu nedenle yapılan geçici 

tesislerin aktifleştirilmesi ve inşaat sUresince bazı esas-

lara göre amortismana tabi tutularak in,'}ae.t f'aliyetine yüklen-

mesi doğru olacaktır. Bu esaslar, işin tamamlanma derecesi 

olabileceği(24) gibi kendilerinden yararlanılan gün sayısının, 

yararlanılması öngörl.:ilen gün sayısına oranı da olabilir. 

( 23) Vergiye matra,lı Irarın belirlenmesinde bu konuy-la ilgili bir 
Danıştay kararırı.d.a:(Dn.4D.?2.J.l965 gün ve Esas I'Jo:l961/ 
162, Karar No:l965/l007) 11 Inşaatın devamı süresince şan
tiye olarak kullanılan barakaların, geçici mahiyette olup, 
değerinin de ma.lzeme bedelinden bir kısmına tekabül et
mesi nedeniyle 9 anıortismana tabi tutulmayarak malzeme 
bed.eli gibi bir kalemde masraf gösterilmesi kanu:;tu uygun
dur." denilmektedir. Ancak vergi yasalarırıuzda karın öl
çümülmuhasebe karının ölçümünde ıı·-11·· ·ı.ılan işin kısmen 
bitimi veya tahakkuk yönteminden farklıdır. Bu farklı lık 
V. Bölümde işlenecektir. 

(24) William E. COONiBS, s.2J8. 
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Ancak inşaatın bitiminde iş sahibine devredilen geçici 

tesisler karşılığında bir beJel alınması veya geçici tesis

lerin yıkılarak değer taşıyan malzemelerin satı.şından gelir 

e lde edildiği durumlarda, bunların inşaat karına ekle;.•_ecef;i 

kuşkusuzdur. 

B. Diğer Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi 

İkinci bölümde verdiğimiz hesap planı gereği diğer 

direkt giderler oluştukla.rında, aşağıdaki şekilde inşaat ma

liyetine yUklenirler: 

-----·------
160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16003-Diğer direkt giderler 

-sözleşme giderleri 
- Resim ve harçlar 
- Teminat mektubu komisyonları 
- Proje giderleri 
- Teknik lanışn~ giderleri 
- IVIakina ve teçhizat giderleri 

- Elektrik gideri 
- Su gideri 
-Personele sağlanan hizmetler 
- Şantiye giderleri 
- Geçici tesisler amortisman payları 

İLGİLİ HESAPLAR 
__,_..._,. __ ,...__ _____ _ 

Hesap planında değişiklik yapma koşulu ile diğer direkt 

giderler oluştuklarınla ilgili gider hesaplarında toplanarak, 
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belirli zamanlarda (genellikle her ayın sonunda) inşaat mali

yetlerinin izlenildiği hesaplara devredilebilir(25): 

SÖZLEŞME GİDERLERİ H •. 

RESİM VE HARÇLAR H. 

TEMİNAT IVlEKTUBU NOIVIİSYONLARI H • 

• 

• 

• 
İLGİLİ HESAPLAR 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16004-Diğer direkt giderler 

SÖZLEŞll/lE GİDERLERİ H. 

RESİM VE HARÇLAR H. 

TEJ.:.İI:JNr MEKTUBU KOMİSYONLARI H .. 

• . . 
• 

2. Endirekt Giderler 

Endirekt giderler ( 26) bir maliyet. birimine( 27) bazı 

ölçülere ~öre dalaylı yüklenebilen maliyet giderlerini içepen 

( 25) Bunun için "Diger direkt gider ler" iç in ıı 700-Gene 1 Yöne
tim giderleri" ve vı6oo- Endirekt Giderleri 11 nde olduğu 
gibi ayrı hesaplal'ın, heGap planında yer alme.sı gerekir. 
Onerdiğimiz hesap planında sözü edilen giderlerin top
lanacağı bir hesap grubu oluşturulmamıştır. 

(26) Sanayi işletmelerinde "genel imal giderleri 11 olarak ad
landırılmaktadır. 

(27) Benimsediğimiz maliyet sistemi gere€~i inşaatın bütünü 
nınliyet birimi olmaktadır. 
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kavram:iır .. 

Bir inşaat taahhüt işletmesinde endirekt giderler kav-

ramı içine genellikle inşaat alanlarında meydana gelen~ an-~ 

cak belirli bir inşaata yüklenemiyen, hizmetinden birden çok 

inşaat taahhüdfu:.i1n yararlandığı giderler girer. 

İkinci bölümde verilen model hesap planında 600-nolu 

hesaplar grubunda endirekt giderlere örnekler yer almaktadır. 

Bu giderlerin endirekt giderler olarak nitelendirilebilmeleri 

için oluşumlarından birden çok inşaat taahhüt işinin yararlan

ması gerekir. Çeşitli hizmetlerin sağlanması için oluşan tu 

giderler, tek bir in,şaat taahhüdünün varlığında, herhangi bir 

şekilde dağıtıma gerek kalmaksızın "diğer direkt giderlernde 

olduğu gibi doğrudan inşaat maliyetine yüklenir. 

A. İnşaat I'ilaliye t lerine Dağı tım Yöntemleri 

Endirekt gider leri inşaat taahhü.t leri maliyet lerine da

ğı tınada :ieğişik yöntemler uygulanabilir. Mahasebeci, bu gider-

tek tek gözden geçirerek herbir inşaat projesine yüklenecek 

yaklaşık miktarı bulabilmek için incelemeler yapabilir. Bu 

yöntem, endi:rekt gider mi te liğindeki he: rrzliyet gideri türü 

ile ilgili olarak yoğun kayıt ve anali~i gerektirir. Dikkatli 

ve. ayrıntılı analiz ile bile belirli bir inşaat taahhüdüne 

yüklenemeyen giderler bulunabilir. Sonuçta bu giderler in,şaat 

maliyetlerine başka dalaylı yöntemler kullanılarak dağıtılmak 

zorunda kalınacaktır. Ancak endirekt giderlerin inşaatlara da

ğıtımında uyulacak genel bir kuralı da belirtmek mümkün değil-

dir( 28). 

---~------------

( 28) Aynı sorunla sanayi iş le tınelerinde genel imal giderlerinj_t 
maliyet merkezlerine dağıtımında da karşılaşılrr,a.ktadır. 
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Endirekt giderleri, inşaat maliye:lerine dağıtınada kul-

kanılan genel bir ölçü, o dönem içinde her bir inşaat için 

oluşan 11 işçilik +malzeme giderleri 11 esasıdır. Ancak bu esas 9 

malzemenin payının yüksek olınası halinde~ endirekt giderlerin 

malzemeler ile pek yakın bir ilişkisinin olmaması nedeniyle 

pek tutarlı olarak kabul edilmemektedir(29). 

Endirekt ~iderleri, in;;ıaat maliyetlerine dağıtınada di

rekt işçilik saatleri veya direkt işçilik giderlerinin ge

nellikle en pratik ve tutarlı ölçüler olduğu ileri sürülmek~ 

tedir(30). 

Aylık ara finansal raporların düzenlenmesinde, direkt 

işçilik saati başına endirekt giderler tutarı önceden yapıla

cak bütçeler yardınuyla kararlaştırılabileceği gibi her ayın 

toplam fiili endirekt giderleri, fiili direkt işçilik saatle

rine bölünerek de bulunabilir(31). 

İkinci bölümde verdiğimiz hesap planında endirekt gi

derler olarak sadece: 

601-Araç çalıştırıe.ı ücretleri (veya maaşları) 

6010-Karoyon şoförleri ücretleri 

6011-0ıeratör ücretleri 

602-Araçların bakım ve onarım giderleri 

603-Mazot, ya~ Vob. giderler 

604-Taşı t amortisman giderleri 

605-Makina ve teçhizat amortism.a~1 giderle:ei 

yer aldığından, bu giderlerin inşaat maliyetlerine dağıtırnda 

tek tek inceleme yoluna gidilebilir. Şöyle ki~ 

~---------------
(29) William E. COOMBS, s .• 239, Paul D. LUCAS, s.ll9 

(30) Paul D. LUC4S, s.ll9. 
(31) Paul D. LUCAS, s.119. 
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- Her sabit varlığın (karr.won ve diğer araçların) deği-

şik inşaatlardaki çalışma süresini izleyen bir rapor siste

minin varlığı halinde amortismanların dağıtımı bu esasa gö-

re yapılabilir. 

-Taşıt ve diğer araç çalıştırıcılarının hangi in~aat-

lar için ne kadar süre ile çalıştıklarını izleyen bir puvan

taj sisteminin de kurulması halinde, bunların ücretlerinin 

doğrudan daGıtımı gerçekleşebilir. 

- Araçların bakım ve onarım giderlerinin inşaatlara 

dağıtımında yine bu araçların herbir inşaatta çalı.şma süre

leri esas alınabilir. 

-Geriye kalan, mazot, yağ v •. b. giderler için de tu

tarlı bir dağıtım esası bulunabilir. Örneğin, kamyon ve diğer 

araçlar için yapılan mazot ve yağ giderleri ayrılabilirse, 

bu araçların herbir inşaatta çalıştığı gün sayısı bu gider-

lerin dağıtımı için anahtar olabilir. 

<iLe 
Ancak hesap planımızda yer almayan başka giderlerin en-

direkt giderlerine dahil edilmesi gereğinin ortaya çıkma~ı 

(32) veya her giderin tek tek incelenerek inşaatlara yüklen

mesinin güçlük yaratması halinde direkt i~çilik günleri veya 

direkt işçilik tutarı, endirekt giderleri payının hesabında 

esas alınabilir. 

Aşağıda aylık fiili endirekt gidflerin, yapımı sür::liirü .... 

len üç inşaata dağıtımı için yapılan hasaplamalar örneklendi-

rilmiştir: 

------------------------(32) Şantiye amiri, ambar memuru, puvantaj memuru ücretleri 
v.b. gibi. 
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~,_He~9l21..~l'---~-·--,,, ___ _ 

6010-Kamyon şoförleri ücretleri 

6011-0paratör ücretleri 

602- Araçların bak1m ve onarım giderleri 

603- Mazot~ yağ v.b. giderler 

604- Taşıt amortisman gider leri (aylık) 

605- Makine ve teçhizat amor.giderl.(aylık) 

Aylık toplam fiili endirekt giderler 

İlg~li ayın fiili direkt işçilik gün sayısı: 

(A) İnşaat taahhüdü 1500 gün 

(B) İnşaat taahhüdü . 1000 gün . 
(C) İnşaat taahhüdü 2000 gün 

-"""""'"·----.....-.-.,__.,~ .. -
4500 gün 

Gün başına endirekt gider payı: 

180.000 : 4500 ~ 40,- TL. (gün başına) 

Tutar 
.. ---=-

30.000,-

25.000,-

20.,000~-

1 7 'O 000,-

48.000,-

40.,000,-

180.000,-

Herbir inşaata ilgili ayda yüklenecek endj_rekt gider payları~ 

(A) İnşaat taahhüdü: 1500 X 40 = 60.000,- TL. 

(B) İnşaat taahhüdü: 1000 X 40 ~ 40 .• 000,- TL. 

(C) İnşaat taahhüdü: 2000 X 40 = 80.000,- TL. --·--... -~._.,.._,_ 
180.000,- TL. 

B. Endirekt Giderlerin Muhasebeştirilmesi 

Aşağıdaki yevmiye maddesi biraz önce örneklendirilen 

aylık fiili endirekt gider ler in hesap planı na 1W gun o larak 

kaydını göstermektedir: 
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601-ARAÇ ÇALIŞTIRICILARI H. 

6010-Kanwon şoförleri ücretleri 30.000,-

6011-0paratör ücretleri 25 .oooı..-

602-ARAÇLARIN BAKIM VE ONARIM GİD.H. 

603-lVlAZOT-YAG GİDERLERİ H. 

604~TAŞIT AMORTİSIVIAN GİDERLERİ H. 

605-MAK4 VE TEÇHİZArr AMORT-. GİD.H. 

İLGİLİ A LACAKLI HESAPLAR H. 

55.000,-

20.000,-

17.000,-

48.000,-

40.000,-

-------·--··--
180.000,-:-

İlgili gider hesaplarında toplanan endirekt giderleri, 

kabul edilen dağıtım esasına göre herbir inşaatın maliyetine 

yükleyen kaydımız da şöyle olacaktır: 

160 .... DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16004-Endirekt giderler 

1601-Devam eden (B) inşaatı 

. 16004-Endirekt giderler 

1602-Devam eden (C) inşaatı 

16024 -Endirelct c, i der ler 

60-.000,..;. 

40.000,-

601-ARAÇ ÇALIŞTIRICILARI H. 

180.000,-

6010-Kamyon şoförl. 30o000,-
60ll-Oparatörler 25•000 1 -

602-ARAÇLARIN BAY.IM-ONARIM GoH. 
603-lfiAZOT--YAG GİDERLERİ H.; 
604-TAŞIT ANIORTİSI'v1AN GİDERL. H• 

605 -r\IAK--TEÇ ·AMORTİSllf.ıAN GİDERL. H. 

55;ooo, .... 

20.'000,-
17.000,-
48.000,ı-

40,;000,-
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Bu hesaplamalar ve kayıtlar aylık ara finansal ve mali-

yet rapor larının hazırlanabilmesi için her ay yapı laca~~tır. 

Aylık rapor düzenlemeyenler ise bu işlemleri~ yılda bir kez 

yapabilirler. 

3. Genel Yönetim Giderleri 

Genel yönetim giderleri, belirli bir inşaatla direkt 

ilişkisi kurulamayan ve genellikle işletmenin varoluşundan 

kaynaklanan giderlerdire 

Bu gruba giren giderlenin büyük çoğunlur;u, inşaat ta

ahhüt işletmesinin merkez bLirosunun faaliyetleriyle ilgili 

olarak oluştuklarından "merkez büro giderleri'v adıyla da ta-

nınmaktadır(33)o 

Genel yönetim giderlerinin genel kapsamı: 

- Yönetim işlevi ile ilgili giderler, 

- Merkez büronun varoluşundan ve faaliyetinden doğan 

giderler, 

Haberleşme için yapılan giderler, 

şeklinde özetlenebilir(34). 

Bu giderlerin türleri ve sayıları, inşaat taahhüt işlet

melerinin ve buna bağlı olarak taahhüt işlerinin büyüklükle

rine göre değişebilirse de genel olarak karşılaşılanlar, "700-

Genel Yönetim Giderleri 11 başlığı altında görülenlerdir(35). 

(33) Pauline COLLIER, s .. 529 GVK.'nun 43. maddesinde bu gider
ler, 11 müşterek genel giderler 11 olarak adlandırılmaktadır. 

(34) Pauline COLLIER 9 s.52-53. 
(35) Bkz: s.~~ 
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A. İD;?aat Th'Ialiyetlerine Dağıtımı Konusunda Görüşler 

Genel yönetim giderlerinin inşaatlara da~ıtılıp, da

ğıtılmaması konusunda değişik görüşler ileri sürülmektediro 

Bu giderlerin inşaat maliyetlerine dağıtımı lehinde 

olanlar, görüşlerini, yeni i:;e ba.;:layan bir inşaat taahhüt 
... 

işletmesinde işin tam bitinıi yöntemine göre karın ölçümü 

halinde ortaya çıkabilecek sorunları ele alarak açıklamakta-

dırlar. Bu işletmeler ilk faaliyet yıllarında işlerin devam 

etmesi nedeniyle iJin tam bitimi yöntemi gereği~ kar elde 

etmemiş yada kısa zamanda tamamlanan küçük inşaatlardan çok 

az kar sağlamış görüneceklerdir. Böyle durumlarda genel yö-

netim giderlerini, devam eden inşaatlara bir maliyet gideri 

olarak yüklemek, inşaatlar tamamlanıncaya kadar giderlerin 

ertelenmesi sonucunu doğuracaktır. Genel yönetim giderlerinin 

bu şekilde ertelenmesi, hiçbir taahhüdün tamamlanmadığı veya 

tamamlanan taahhütlerin tuta::.~larının az aliuğu faaliyet dö

nemlerinde zarar gösterilmesini önleyecektir(36). 

Anglo-Sakson lilkelerinde, genel yönetim giderlerinin 

inşaat w~liyetlerine dağıtılmayarak dönem gideri olarak işle

me tabi tutmak, daha yaygın bir uygulamadır(37). Bu yolu be-

nimseyenlere göre, o lu.:;san gene 1 yönetim gider leri sadece de-

vam eden inşaatlarla ilgili değildir •. Henüz teklif verilme

miş, fiili olarak y:::~pımına ba,şlanmamış veya başkalarına kap

tırılmış ihalere ilişkin giderler de, genel yönetim giderleri 

içinde yer almaktadır. Bu giderler, genellikle kontrol edileme

yen giderler olduklarından, inşaat maliyetlerine keyfi bazı 

~-·-·--------

(36) AICPA, s.l7 
(37) William E. COOJ.\JBS, s.240 
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esaslara göre dağıtılması hiçbir yarar sağlamayacaktır~ Bu 

nedenle genel yönetim giderleri~ oluştukları dönemde hası-

lattan indirilmelidir(38), 

Genel yönetim giderlerinin inşaat maliyetlerine dağı-

tılmasına karar verilmişse, 11 endirekt giderlerııin dağıtımın-

da sözü edilen toplam direkt maliyetler (malzeme+ işçilik), 

direkt işçilik günü.~ toplam direkt işçilil: tutarı veya inşa

atın tamamlanma yüzdesi(39) esaslarından biri anahtar olarak 

kullanılabilir o 

Biz bu çalışnıamızın dördüne Li bölümünde, genel yöne tim 

giderlerini, dönem gideri olarak kabul edeceğiz(40)& 

B. Genel Yönetim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Genel yönetim giderlerinin hesap planımıza uygun ola

rak kaydı aşa~ıdadır: 

701-ÜST YÖNETİCİ l/LAAŞLARI H. 

702-KEŞİF DEPARTiilANI PER. MAAŞLARI 

703-BÜRO MEMUR MAAŞLAHI H. 

710-BİNA VERGİLERİ H. 

720-0TO BAKIM-ON1o.RIM, YAG, BENZİN H • 

• 

• 

İLGİLİ ALACAKLI HESAPLAR 

(38) Paul D. LUCAS, s.115 
( 39) Frank R. WALKER 9 s .331 
(40) Bu giderlerin G.V.K. m.43'e göre dağıtımı~ Va Bölümde 

işlenecektir. 
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Bu giderlerin uygun görülen bir esasa göre ingaat ma

liyetlerine tahsisine karar verilerek uygulamaya konduğunda, 

ilgili kayıt aşağıdaki ~ekilde olacaktır: 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600-Devam eden (A) inşaatı 

16005-Gene1 yönetim giderleri 

1601-Devam eden (B) inşaatı 

16005-Genel yönetim giderleri 

1602-Devam eden (C) inşaatı 

16005-Genel yönetim giderleri 

700-NOLU HESAP GRUBUNDAKİ 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

------------



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MUHASEBE K.AYITLARI, 

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİYET RAPORU 

İkinci bölümde, muhasebe karının ölçümünde esas alına-

bilen yöntemler ve üçüncü bölümde de, inşaat maliyetini o
giderleri 

lu;g turan maliyet ha.\:kın:ia yapılan açıklamalarian sonra, bu 

konuları bağlantılı ve toplu olarak muhasebe kayıtlarında 

göster e bi li riz. 

Çeşitli yöntemler için ayrı olarak örneklendirilecek 

muhasebe kayıtları, daha önceki bölümlerde verilen bilgilere 

sağlayacağı bütünlUk yanın:ia, finansal tablolar ve maliyet 

raporunda yer alaca}:: bilgilerin kaynaklarını da gösterınede, 

yararlı olacaktır. 

Muhasebe kayıtlarından sonra, finansal tablolar ve ma-

liyet raporu hakkınde.~ yapı lacak açıklamalar ile :ie muhasebe 

sistemimiz,konunun vergi yönü hariç, belirli bir bütUnlüğe 

kavuşmuş olacaktıre 

I. Toplu Muhasebe Kayıtları 

İnşaat taahhüt işlerinde, maliyet ile hasılatın muhase

beleştirilmesi ve k<qrın ölçümüne esas olan temel yöntemleri 

tam olarak ortaya koyabilmek için olayın bütün aşamalarını 

kayıtlarda izlemek gerekir. Ancak, bu farklı yöntemleri birden 
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çok inşaat taahhüdünü üstlenerek yürüten bir mliteahhi t işlet-

mede, işlerin tamamlanma aşamasına kadar model hesap planımı

za bağlı kalınarak bir monografi şeklinde örneklendirilmesi, 

konuyu pek de gerekli olmayacak şekilde uzatmaya yol açacak

tır. Bu nedenle, olayı tam bir monografi haline getirmeden 

iki farklı yaklaşımla ele almayı uygun gördük: 

Birinci yaklaşımda, yapımı bir hesap dönemini aşan tek 

bir inşaat taahhüdü ele alınarak, işlemler: 1) İşin kısmen 

bitimi ve tahakkuk yöntemi (esası), 2) İşin tam bitimi yön-

temi için inşaatın tamamlanma aşamasına kadar götürelerek, 

gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

İkinci yaklaşımda, üstlenilen birden çok taahhüt işi-

nin belirli bir ::iönem için hesap planımıza uygun olarak ya-

pılacak muhasebe kayıtları örneklendirilmiştir. 

1. Bir Tek İnşaat Taahhüdünü İşin Bitimine Kadar İzleyen 

Muhasebe Kayıtları 

Bir tek inşaat taahhüdünde faaliyetin bütün aşamaları

nın işin kısmen bitimi(ve benzerliği nedeniyle, tahakkuk yön

temi) i le i .şin tam bitimi yön te mlerine göre iz le ni lmesinde e-
" 

sas alınacak örnek aşağıdadır(l): 

Örnek: (Z) İnşaat Taahhüt İşletmesi, 1978 yılında, (A) 

Yapı Kooperatifinin 40 daireli konut in,:;ıaatının yapımını gö

türü bedel (anahtar teslimi) esasına göre üstlenmiştir. 

( 1) İşin kısmen bitimi esasına göre izlenebilecek dört değişik 
kayıt yöntemi için bkz: H.Heaton, BAILY,, s.2l-27. Yine 
işin kısmen b:i. tim yöntemini, muhasebe kayıt ları ile örnek
lendirilen açıklamalar için bkz. William Ae PATON; Robert 
Lo DIXON, s.540-545. 
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- İnşaatın toplam ihale bedeli 20.000.000,- TL. dır. 

- Hakediş ödemeleri, inşaatın tamamlanma derecelerine 

göre yapılacaktır. 

-İnşaat iki yılda (1979 yılı içinde) taruamlanacaktır. 

- İnşaatın tabınin edilen maliyeti 15.000.000,- TL. dır. 

-İnşaat başlangıcında avans alınmamıştır(2). 

- 1978 yıl sonu itibariyle inşaatın% 60'ı gerçekleş

tiriliDiş ve 12.000.000,- TL.lık hakedişten kesilen (%2), 

240.000,- TL. gelir vergisi stopajından(J) sonra kalan 

11.760 .. 000,- TL. tahsil edilmiştir .. 

- 1978 yılı içinde oluşan maliyet giderleri şöyledir: 

1) Malzeme gider leri 

2) İşçilik giderleri 

J) Taşaranlara yaptı rı lan 

4) Diğer direkt giderler 

5) Endirekt giderler 

işler 

6.ooo.ooo,-
2oooo.ooo,-

500.000,-

300.000,

-~~gg_~ OO_Q..L:: 

9.000.000,-

-İnşaat, 1979 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmiş 

ve 8.000.000,- TL.lık hakedişten kesilen (%2), 

160.000~- TL. gelir vergisi stopajından sonra kalan 

(2) Uygulamada, inşaatın başlangıcında verilen avanslar ve 
inşaat alanına getirilen bazı malzemeler için ihz~at 
adı altında yapılan ödemeler, tamamlanan işler karşı1ı
ğı yapı lacak ha.ke diş öde me lerinden ke si lmekt edir. Böyle 
bir uygulanByı gösteren örnek için bkz: Suat DARMAN, 
s.439 - 44L. 

(3) G.V.K.'nun 94/4 maddesi uyarınca vergi kesintisi yapmak, 
zorunluluğunda olanlar 42. madde kapsamına giren işler 
(yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri) dolavısile bu 
işleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen hakediş hedelle
rinden, hakediş sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 
(avans ederneleri dahil) vergi kesintisi yapmakla yü.kümlU
dür. Kesinti oranı G.V.K. m:105/A gereğince % 2 dir. 
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İŞÇİL~K GİDEHLERİ H. 

TAŞARONLARA YAP. İ ŞLER H. 

DİGER DİREKT GİDERLER H. 

EHDİTmKT GİDERLER H. 

% 60'ı tamamlanan in,;ıaata yapılan maliyet 
giderleri. 

--------~ 

2 .. 000 .• 000'-

500 .. 000,-

300.000,-

200 .• 000 '-

KASA H. 11.760.000.-

GELİR VERGİSİ STOPAji H. 

İNŞAAT HASILA'J:ıi H. 

(A) Yapı Koop. İnş. 

% 2 gelir vergisi stopajından sonra 
tahsil edilen hakedişler. 

--------

240.000,

l2eOOO.OOO'-

KAR VE ZARAR H. 9.000.000,-

İNŞAAT MALİYETLERİ H. 

(A) Yapı Koop. İnş. 

1978 yılında yapılan işler karşılığı 
elde edilen hakedişlerin, Kar ve Zarar 
Hesabına devri. 

9.000.000,-

İNŞAAT HASILATI H. 12.000.000,-
(A) Yapı Koop. İnşaatı 

KAR VE ZARAR H. 

1978 yılında yapılan işler karşılığı elde 
edilen hakedişlerin, Kar ve Zarar Hesabına 
devri. 

12~000 .. 000,-

Anlaşılacağı üzere~ 11 İnşaat lı~aliyetleri Hesabı", 11 Satı-

lan lVIalı n Ivia liye t i He sa bı "nın 9 n İnşaat Has ı la t ı He sa b ı"· da 
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Örneğimizde: İnşaatın ilk vılında oluşan 9.000.000,- TL. 

maliyet, toplam tahmini maliyet olan 15eOOO .. OOO,- TL.nın tam 

% 60'ı dır. Diğer bir deyişle, inşaatın tamamlanma derecesi: 

n tarihe kadar oluşan maliyetin, teklif verilirken tahmin edi

len toplam maliyete oranına e.şit bulunmaktadır. Buna karşılık, 

i.;iin tamamlandığı ikinci yılda oluşan maliyet, toplam tahmini 

maliyetini % 40'ı olan 6.000.000,- TL. dan 500.000,- TL.lık 

bir fazlalık göstermiştir. Böylece inşaat~ ta~ı.ınin edildiği gi

bi 15.000.000,- TL. yerine 15.500.000,- TL.ya nıalolmuştur. 

Aslında, işin kısmen bitimi yönteminin düşünce tarzı 

açısından yıllar itibariyle gerçekleşen karlar şöyledir: 

Tamamlanma yüzdesi : 9.000.000 15.500.000= 0.58 

Realize olan hasılat :20.000.000 x 0.58 = 11.600.000~-TL. 

Kar :11.600.000 - 9.000.000=2.600.000,-TL. 

&=Lnciı_ı_L~s..i.n: 

Tamamlanma yüzdesi : 6.500.000 15.500.000= 0.42 

Realize olan haoılatı:2o.ooo.ooo x 0.42=8.400.000,-TL. 

Kar : 8~400.000 - 6.500.000=1.900.,000·,-TL. 

Birinci yılda tahmini ve fiili maliyetlerineşit olması 

ve 500.000,-TL.lık fiili maliyet fazlalığının işj.n bitim yı

lında ortaya çıkması nedeniyle, birinci yılın sonuçlarını dü

zeltme olanağı kalınamıştır. Böylece kayıtlara alınan birinci 

yıl için 3.000.000,- TL.lık, ikinci yıl için 1.500.000,-TL.lık 

kar 9 tahakkuk esasına göre bulunacak kar rakamları7la aynı 
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olmuştur. Tahakkuk yöntemi (esası) ile işin kısmen bitimi 

yönternlerinde kayıt süreci ve hesapların çalışma şeklinde 

farklılık olmadığından, yukarıdaki nruhasebe kayıtları her 

iki yöntem için verilmiş olarak kabul edilebilir. 

B. İşin Tam Bitimi Yönteminde Muhasebe Kayıtları 

Karın ölçürnünde 9 işin tam bitimi yöntemi kabul edildi

ğinde, hasılat ve ona bağlı olarak karın, in,şaatın bi timinde 

meydana geldiği kabul edilir. Bu nedenle inşaat tamamlanınca

ya kadar oluşan maliyetler ile alınan,veya tahakkuk eden hak

edişler biriktirilrnekte, işin tam bitimine kadar hasılat ve 

maliye it karşılaş tırılınası yapılrnarnalntadır. 

Alınan hakedişler, "Devam Eden İnşaat Hakedişlerin, o

luşan maliyetler ise "Devam Eden İnşaatıarn olarak bilançodayer 
almaktadır. lanaatın tamam.lanmas] ile yukarıdaki bi.Lao.ço 
hesapları "Tamamlanmış İnşaat Hasılatı" ve "Tamamlanmış İn-

şaat Maliyetleri 11 adfuarını taşıyan sonuç hesaplarına devredi-
i n.ş aat ı n Tr ,.. 

lir. Bu sonuç hesapları tritirninde, ~~ ve Zarar Hesabına dev-

redilecek hasılat ve maliyet karşılaştırılması sağlanır ... 

DEVAM EDEN İNŞAAT l!IALİYETLERİ H. 
(A) Yapı Koop. İnşaatı 

IMLZEME STOK H. 

g.ooo.ooo,-

İŞÇİLİK GİDERLERİ He 

TAŞAHONLARA YAP.İŞLER H. 
DİGER DİREKT GİDERLER H. 
ENDİREKT GİDERLER H. 

% 60'ı tamamlanan inşaata yapılan maliyet 
giderlerinin aktifleştirilrnesi. 

-----·-----···-

6.ooo.ooo9-
2.,ooooooo,-

500.000,-

300.000,-

200e0009-



-------------
KASA H. 

GELİR VERGİSİ STOPAji H. 
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11.760.000,-

240.000,-

DEVAM EDEN İl1ŞAAT HAK"EDİŞLERİ H. 12.000.000;
(A) Yapı Koop. İnş. 

% 2 Gelir Vergisi stopajından sonra tahsil 
edilen hakedişlerin, ertelenen gelirler 
olarak kayda alınması. 

Bu kayıtların sonunda dönemsonu bilançosunun aktifinde: 

"Devam Eden İnşaat J;Ialiyetleri": 9.000.000,-TL.; pasj.:f"inde 

ise 11 Devam Eden İnşaat Hakedişleri": 12.000.000,-TL. olarak 

yer alacaktır. 

---·----
DEVAI\1 EDEN İNŞAAT MALİYETLERİ H. 
(A) Yapı Koop. İnş. 

MALZEME STOK H. 

6.500.000,-

İŞÇİLİK GİDERLERİ H. 
TAŞARONLARA YAP.İŞLER H. 
DİGER DİREKT GİDERLER H. 

E:JT.JİTIEKT GİDERLER H. 

İnşaatın geriye kalan % 40'ı için yapı
lan maliyet giderleri. 

------- --~------

KASA H. 7.840.000,-
GELİR VERGİSİ STOPAji H. 160.000,-

4.200.000,-
1.500.000,-

500.000,-
200~000,-

1oo.ooo,-

DEVAI!i. EDEN. İNŞAAT 
HAKEDIŞLERI H. 8.000.000,-
(A) Yapı Koop~ İnş. 

% 2 Gelir vergisi stopajından sonra tahsil 
edilen hakedişler. 



TAI:!.IAMLANMIŞ İNŞAAT 11\LİYETLERİ H~ 

(A) Yapı Koop. İnş. 

15.500 .ooo' --

D:CVAM EDEN İNŞAAT MALİYETLERİ H .. 
(A) Yapı Koop. İnş. 

Yapıım tanmınıanan (A) inşaatı maliyet
inin ilgili sonuç hesabına devri. 

DEVAM EDEN İNŞAAT HAKEDİŞLERİ H. 
(A) Yapı Koop. İnş. 

mA 1\ıJA' T iT r, -,·c~ TI cı r· 1\T ,., ~AT ..l 1. .ı\.~J.i.i.dL.ı. 9 1\Jı:.i.i.-'J.. 

I-IAK1!:Dİ,ŞLERİ H. 

(A) Yapı Koop. İnş. 

20.000.000,-

Yapımı tamamlanan (A) inşaatına ilişkin 

hakedişlerin ilgili so:çıuç hesabına devri. 

KAR VE ZARAR H. 
TAI,TAI\fiT,AN~!ITŞ İN.ŞAAT 

MALİYETLERİ H. 
(A) Yapı Koop. İnş. 

Yapımı tamamlanan (A) inşaatına iliş

kin maliy-etin 9 Kar ve Zarar Hesabına 
devri. 

TAMAMLANMIŞ İNŞAAT IIAKEDİŞLEIÜ H. 
(A) Yapı Koop. İnş. 

K~R VE ZARAR H. 

20.000.000,-

Yapımı tamamlanan inşaata ilişkin hası
latını Kar ve Zarar Hesabına devri. 

15 .. 500.000,-

20.000 .. 000,-

15.500.000,-

20.000.000,-

Kayıt sUrecinden de anlaşılaca~ı Uzere, inşaatın yapımın

dan elde edilen 4.500.000,- TL. karın tamamı, 1979 yılında işin 

bitirilmesine ba~lı olarak gerçekleşmiştire 



201-BORÇLAR H. 
2011- Satıcılara borçlar 

(A) 9 (B), (C) inşaatları ve genel maili~emıe 
arnbarı için kredili olarak satın alınan 

malzeme ler. 
__,~=----..---~.·---

502-İNŞAAT MALİYETLERİ H. 
5020-(A) İnşaatı maliyeti 

50200- Malzeme giderleri 
5021-(B) İnşaatı n~liyeti 

50210- Malzeme giderleri 
5022-( c) İnşaatı maliyeti 

50220- Malzeme giderleri 

120- 1\rlALZEIVIE STOK H. 
1200- Genel malzeme arnbarı 

Genel malzeme arnbarından (A), (B), (C) 
inşaatıarına gönderilen malzemeler 

---~·· ·~~~---- ~--·-----···· 

502- İNŞAAT MAIJİYETIERİ H .. 
5020-(A) İnşaatı rı~liyeti 

50202- ~aşaronlara yapw işler 

5021-(B) İnşaatı maliyeti 
50212- Taşaranlara yapc işler 

5022-( C) İnşaatı rne. __ iye ti 

50222- Taşaronlaı"t:ı. yap o iş ler 

101- KASA Ho 

201- BORÇLAH H. 
2011- Taşaranlara borçlar 

(A), (B), (C) inşaatlarıyla ilgili olarak 
taşaranlara yaptırılcm işler karşılığı yapılan 

ödeme ler ve borç lu kalınan tu tar. 
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502-İNŞAAT MALİYEr_i~LERİ H, 
5020-(A) İnşaatı maliyeti 

50203~:,-Diğer direkt giderler 
5021-(B) İnşaatı ~~liyeti 

50213- Diğer direkt giderler 
5022-(C) İn,şaatı maliyeti 

50223- Diğer direkt giderler 
101- KASA H. 

(A), (B), (C) inşaatları için yapılan 
diğer direkt giderlero 

502-İNŞAAT WillLİYETLE2İ H. 
5020-(A) İnşaatı maliyeti 

50201- İşçilik giderleri 
5021-(B) İnşaatı maliyeti 

50211~ İşçilik giderleri 
5022-(C) İnşaatı maliyeti 

50221- İşçilik giderleri 
603-ARAÇ ÇALIŞCriRICI ÜCRETLERl H. 

603 0-Şoför ler 
\ 

6031-:Dpera tör ler 
701-ÜST YÖNETİCİ MAAŞLARI H. 
702-KEŞİF DEP.PER.lVIAAŞLARI Ho 

703- BÜRO Iv'iErviUR. YIA.AŞLARI H. 

210- SAİR B'JRÇLAR H. 
2100- Öd. Ücretler 
2~01- Öd.S.S.Primleri 
2102- ÖdoGelir Vo Stopajı 
2103- Öd. Mali Denge Vergisi 
2104- Öd, Damga Pulu 

120- VERİLEH AVANSLAH H. 

••••••e• ayına ait i~çilik giderlerinin 
(A), (B), (C) inşaatları maliyetlerine 
ve diğer ilgili hesaplara kaydıc 
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502-İNŞAAT NlALİYETLERİ H. 
5020- (A) İnşaatı maliyeti 

50204- Endirekt giderler 
5021-(B) İnşaatı maliyeti 

50214- Endirekt giderler 
5022- (C) İnşaatı n~liyeti 

50224- Endirekt giderler 
603-AP~Ç ÇALIŞTIRICI ÜCRETLERİ H. 

6030-Şoförler 

6031-0peratörler 
604-ARAÇ BAKDH ONARILI H~ 
605 -WlAZ OT, YAG H. 
606-TA§IT Al\JIORTİSiılANLARI H. 
607 -MAKİNA VE TEÇHİZAT AMORT. H • 

••••••••• ayı için (A), (B), (C) inşaat-
na 

ları endirekt giderlerin t:ahsi si 

-----~·-

112-HAKEDİŞ ALACAKLAHI H. 
1120-(A) İnşaatı hakediş alacakları 

1121-(B) İnşaatı hakediş alacakları 

1122-(C) İnşaatı ~akediş alacakları 

402-İNŞAAT HASILATI H. 
4020-(A) İnşaatı hasılatı 
4021-(B) İnşaatı hasılatı 

4022-(C) İnşaatı hasılatı 

•......... ay4 için (A), (B), (C) inşaatları 
ile ilgili olarak düzenlenen hakediş 
raporları nedeniyle cloğan alacaklar. 

- ____,_, -- --~- """"""'-',__ 

801-(A) İNŞAATI "' KAR VE ZARAR H. 
802-(B) İNŞAATI " KAR VE ZARAR H. 
803-( c) İNŞAATI " KAR VE ZARAR H. 
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502-İNOAAT MALiYETLERİ H •. 
5020-{A) İ.noqaatı maliyeti 

5(Y?.OO- lVIalzeme giderleri 
50201- İşçilik giderleri 
50202- Taş. Yap. İşler 
50203- Di~er direkt giderler 
50204- Endirekt giderler 

5021-(B~İnşaatı maliyeti 
50210- Malzeme giderleri 
50211- İşçilik giderleri 
50212- Taş. Yap. İşler 
50213- Di~er direkt giderler 
50214- Endirekt giderler 

5022-( C) Inşaatı maliyeti 
50220- TVIalzeme giderleri 
50221- İşçilik giderleri 
50222- Taş. Yap. İşler 
50223- Diğer direkt giderler 
50224- Endirekt giderler 

H••···· ayında (A)~ (B) 9 (C) inşaatları için 
oluşan maliyetlerin ilgili kar ve zarar hesap
larına devri. 

402-İNŞAAT HASILATI H. 
4020-(A) İnşaatı hs.sılatı 

4021-(B) İnşaatı hasılatı 
4022-(C) İnşaatı hasılatı 

801-(A) İNŞAATI 
.... 

KAR VE ZARAR 
802-(B) İNŞAATI 

A 

VE KAR ZARAR 
803-( c) İNŞAATI KAR VE ZARAR 

• • • • • • • • • ~yında ( A) , (B) , ( C ) inşaat lar ıy la 
ilgili hakediş hasılatının ilgili kar ve 
zarar hesaplarına devri • 

....,_,.,...,-.,.,..'*"'-·=· -· --· -------~ 

H. 
H. 
H . 
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B. İşin 'ram Bitimi Yönteminde Mu has e be Kayıt ları 

Bir aylık dönem içinde oluşan maliyet ve doğan hasıla-

tın yevmiye madde leri şeklin:le ~ hesap planı na uygun olarak 

kayıtlanması(5): 

-------~ 

160-DEVAM EDEN İNŞAAT'LAR H. 

1600- Devam eden (A) inşaatı 

16000- Malzeme giderleri 

1601- Devam eden (B) inşaatı 

16010- Malzeme r:;i-lerleri 

1602- Devam eden (C) inşaatı 

16020- Malzeme gi:ierleri 

120-MALZEME STOKU H. 

1200- Gene 1 malzeme ambar ı 

201-BORÇLAR H. 

2021- Satıcılara borçlar 

(A), (B), (C) inşaatları ve genel nlB.lzeme 

arnbarı için kredili olarak alınan malzemeler. 

--------------
160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600- Devam eden (A) inşaatı 

16000- Nalzeme giderleri 

1601- Devam eden (B) inşaatı 

16010- lVIalzeme gider leri 

1602- Devam eden (C) inşaatı 

16020- Malzeme c;iderleri 

120-~!lALZEME STOKU H. 

1200- Gene 1 malzeme ·ambar ı 

Gene 1 malzeme arnbarından ( A) 9 (B), (C) 

inşaat larına gönder i le n malzeme. 

-~ -----------------
(5) Bir yıllık hesap döneminde de kayıt siireci temelde farklı 

olmayacaktır. 
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160-DEVAM EDEN İNŞANI'LAR H. 
1600- Devam eden (A) inşaatı 

16002- Taşaranlara yap. işler 

1601- Devam eden (B) inşaatı 
16012- Taşaranlara yap6 işler 

1602- Devam eden (C) inşaatı 

16022- Taşaranlara yap. işler 

201- BORÇLAR H. 
2011- Taşaranlara borçlar 

(A), (B),. (C) inşaatlarıy1a ilgili 
olarak taşaranlara yaptırılan işler. 

---·----· -.-...~-.,.,., 
160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600- Devam eden (A) inşaatı 
16003- Di~er direkt giderler 

1601- Devam eden (B) inşaatı 
16013- Di~er direkt giderler 

1602- Devam eden (C) inşaatı 

16023- Diğer direkt giderler 

101- KASA H. 

( A ) , ( B ) , ( C ) , i nşaat 1 ar ı iç i n 
yapılan diğer direkt giderler. 

160-DEVAM EDEN İNŞAATLAR Ha 

1600- Devam eden (A) inşaatı 

16001- İşçilik giderleri 
1601- Devam eden (B) inşaatı 

16011- İşçilik giderleri 
1602- Devam eden (C) inşaatı 

16021- İşçilik giderleri 
603-ARAÇ ÇALIŞTIRICI ÜCRETLERİ 

6030-Şoför ler 
6031p0peratörl~r 
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701-ÜST YÖNETİCİ WUL~ŞLARI H. 
702-KEŞİF DEP. PER. TMAŞLARI H. 
703-BÜRO lıJJEMUR. :MAAŞLARI H. 

201- SAİR BORÇLAR H. 
2100- Öd. Ücretler 
2101- Öd.S.S.Sigorta Priml. 
2102- Öd. Gelir V. Stopaji 
2103- Öd. Mali Denge V. 
2104- Öd. Damga Pulu 

150- VERİLEN AVANSLAR H • 

•.•••.• ayına ait işçilik giderlerinin 
(A), (B), (C) inşaat maliyetlerine ve 
diğer ilgili hesaplara kaydı. 

----------- - --- -----~-~ 
160- DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 

1600- Devam eden (A) inşaatı 

16004- Endirekt giderler 
1601- Devam eden (B) inşaatı 

16014- Endirekt giderler 
1602- Devam eden (C) in~aatı 

16024- Endirekt giderler 

603- ARAÇ ÇALIŞTIRICILARI H. 
6030- Şoförler 

6031- Operatörler 
604- AHAÇ O:LJARIM BAKIM H. 
605- MAZOT, YAG H. 
606- TAŞIT AMORTİSlV'-IANLARI H. 
607- 1.'IAKİNE VE TEÇHİZAT A:MORT. H • 

•••.••..• ayı için endirekt giderlerin 
(A), (B), (C) inşaatıarına dağıtımı. 

---·----- ----"-· -----------
112-HAKEDİŞ ALACAKLARI H. 

1120- (A) İnşaatı Hakediş Alacakları 

1121- (B) İnşaatı Hakediş Alacakları 

1122- (c) İnşaatı Hakediş Alacakları 
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230- DEVAM EDEN İNŞAAT HAKEDiŞLERİ H. 
2300- (A) İnşaatı hakedişleri 

2301- (B) İnşaatı hakedişleri 
2302- (C) İnşaatı hakedişleri 

••••.•.• ayı için (A), (B), (C) inşaatları 

ile ilgili olarak düzenlenen hakediş rapor
ları nedeniyle doğan hakediş alacakları. 

501-TAL'!AMLANMIŞ İNŞAAT T1A.LİYETLERİ H. 
5010- (A) İnşaatı Maliyeti 

50100- Malzeme giderleri 
50101- İşçilik giderleri 
50102- Taşaranlara yap. işler 

50103- Diğer direkt giderler 
50104- Endirekt giderler 

160- DEVAM EDEN İNŞAATLAR H. 
1600- Devam eden (A) inşaatı 

16000- Malzeme giderleri 
16001- İşçilik giderleri 
16002- Taşaranlara yap. işler 

16003- Diğer direkt giderler 
16004- Endirekt giderler 

Yapımı tamamlanan (A) inşaatının 

ilgili maliyet hesabına devri. 

-··-=--·-------·--........ -
230- DEVAM EDEN İNŞAAT HAKEDİŞLERİ H .. 

2300- (A) İnşaatı lıakedişleri 

401- rrAt1ANILAlTMIŞ İNi]AAT. HASILATI H. 
4010- (A) İnşaatı has~latı 

Yapımı tamamlanan (A) inşaatına ilişkin 

hakediolerin ilgili hasılat hesabına devri. 
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--------.. ·--------
801- (A) İNŞAATI KAR VE ZARAR H. 

501-TANIAJ:ILANMIŞ İNŞAAT l!IALİYE'J1LERİ H. 

5010- (A) İnşaatı maliyeti 

(A) inşaatı maliyetinin kar ve zarar 
hesabına devri. 

-------·----· 
401- TAMAMLANMIŞ İNŞAAT HASILATI H. 

4010- (A) İnşaatı Hasılatı 

801- (A) İNŞAATI KAR VE ZARAR H. 

(A) inşaatı hasılatının kar ve zarar 
hesabına devri. 

II. Finansal Tablolar ve lVIaliyet Raporu 

İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sistemi, kendi

sinden beklenen temel işlevleri( 6) belirl i zamanlarda( 7) dü

zenlenen finansal tablolar ve maliyetlere ilişkin raporlar-· 

la yerine getirecektire 

ı. Finansal Tablolar 

İnşaat ~aahhüt işletmelerinin finansal durumunu göste

ren bilançosu ve faaliyet sonuçlarını özetleyen gelir tablo-

suyla çeşitli ki.şi ve kurumlar farklı yönlerden ilgilenirler • 

.İ§).e tm~ ~_leri: İnşaat taahhüt iş le tmesi, bir serma-

ye ortaklığı şeklinde faaliyet gösteriyorsa, yönetime katılmayan 

·----·---
( 6) Bkz: s .38·. 

( 7) Ara raporlarda bu dönem bir ay, Uç ay veya altı ay olabi
lir. Ara raporlar düzenlemeyen işletmeler için ise bu dö
nem bir yıllık, bir süreyi kapsayacaktır. 
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sermaye sahipleri işletmenin finansal tablolarını analiz 

ederek şu sorulara \ranıt ararlar(8): 

-Sermaye yatırımları sağlam şekiLle yönetiliyor mu? 

- İlgili yıl için ne kadar kar payı alabilecekler? 

-Uzun dönemde~ işletme geliri ve dağıtılacak kar 

payları ne ırönde gelişme gösterecektir? 

- Sermaye yatırımları değer olarak artmaktamıdır? 

Kişi ortaklıklarında ve? tek ki .şi iş le tme lerinde de 

özellikle iş hacminin oldukça geniş olım.sı halinde yukarıda 

sıralananların paralelinde sorulara, yanıt aranması yerinde 

olur. 

~~~L~-~~J!ml~p~: İnşaat taahhüt i.şleri son derece 

riskli faaliyet alanıdır. Bu nedenle bütün dünyada kredi 

kurumları inşaat taahhüt işletmelerine kredi açmakta genel

likle isteksiz davranırlar(9)e 

Ülkemizde ise~ inşaat sektörüne açılacak banka kredi-

leri konusunda yasal kısıtlamalar bulunmaktadır . .31 .Ağustos 

1979 tarihli resı:ni gaz e te de yayınlanan 28 nolu Kanun HU.kmün

deki Kararname ile 7129 Sayılı Bankalar Kanununun 50 nci mad

desi yeniden düzenlenerek iıışaat sektörünün kredi olanakları 

genişletilmiştir o Yeni 50 nci maddeye göre: 11 e ••• bayındırlık 

tesisleri ile sanayi ve ~~tik tesislerin yapımı ile uğraşan 

inşaat taahhüt firmalarına 1 ~ ve yine " ••••• toplu ve sosyal 

-----------------·---
( 8) Bu sorular serrnaye ortaklığı şeklinde faaliyet göster en 

her işletme için hissed.arlarin arayışlarını özetler. 
(9) William E. comiiBS, s.314 
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konut yapacak karrru kuruluşları ve kooperatiflere yada bunla

rın müteahhit lerine" kredi açı lacaktır. 

Bankaların, kredi açacakları inşaat taahhüt işletme

lerinin bo.r<;: ödeme güçlerini belirlemed..e finansal tablolar

da yer alan bilgilere önem vermeleri doğaldır. Ancak, inşaat 

taahhüt i,:? le tme lerinin diğer sektörlerde faalj_yet gösteren 

işletmelerden farklı özelliklerinin bulunması nedeniyle ha

len bankalarca kullanılan tip bilanço ve \ar-zarar tablosu

nun yeterli ve uygun bilgileri sağladığını kabul etmek bi·.·-

raz güç tür. 

ABD'nde inşaat taahhüt işletmelerinin biiyük çoğunluğu 

bilanço ve gelir tabloları ile eklerinin düzenlenmesinde 

Robert Morris Associates'in hazırladığı formdan etkilenmiş

lerdir(lO). Özellikle kredi kurumlarının yararlandığı bu 

form, (Ek:9) da verilmiştir. 

jnşaat_?_a~i:Q}.e_f'j_: Yeterli finansal güce sahip olmayan 

bir inşaat taahhüt işletmesinin, mü,şterilerini (iş sahiple

rini) sıkıntı ve zarara sokması pek uzak olasılık değildir. 

Bu nitelikteki işletmeler, en azından işin tamamlanmasının 

gecikmesine neden olurlar. Ülkemizde bir inşaat ihalesi sı

rasında alınan geçici ve kesin teminatlar finansal yönden 

kı s mi bir güvence scı.ğ lamakla birlikte işin yapı lmaması veya 

gecikmesi halinde ortaya çıkan zaman kaybından doğan zararı 

karşılayamamaktadır( ll). İş sahiplerinin, taahb.Ut işletmelaFinin 

---------------------( lO) W i 1 li am E. C Omi!BS , s. 314 • 
(ll) Uygulamada söz le.şme ler e konan 11 gecikme tazmina tı"nın da 

ortaya çıkan zararı karşılayamaJ.ığı bir gerçektir. 
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finansal gliçsUzlUklerinden do~abilecek bu tUr riskleri bt -

.Faz daha azaltmak için bankalardan alınan 11 sermaye ve kredi 

olanaklarını açıklayan mali durum belge 11 lerini istedikleri 

görlilmektedir. l\anıı:nızca denetlenmiş finansal tab lo lar bu 

açıdan dab.a yararlı olacaktır( 12). 

takiler açısından da önemli olan, in.şaat taahhüt işletmele-

rinin borçlarını ödeyebilme gücü bakınundan sa~lam finansal 

duruma sahip olmal.!3Jıdır. Ancak bu gruba giren kişi veya 

iş le tme ler gereksinim duydukları bi lgi leri genellikle çev

redeki diğer satıcı firmalardan ve taşaronlardan sağlarlar. 

Jö~2:.~-t~ .. n~: Fina~~1sal tablolarda ve eklerinde yer alan 

bilgilerin yönetiınce değişik açılardan analiz edilerek, çe-

şitli kararlar alınmasında yararlanılması doğaldır. Finan-

sal tabloların gelecekteki faaliyetlerinin planlanması için 

hareket noktası olarak kabul eden inşaat taahhüt işletmele-

ri bulunmaktadır. Geçmişteki başarı (performans), cari po-

litika ve geleceğe ilişkin planlar için sağlam bir temel 

oluşturabiliyorsa, iyi bir yönetim, finansal tablolarını 

analiz ile işe koyı..:Llacaktır( 13). Bunun için de oranlar yo-

luyla analiz oldukça yararlı olabilir. 

( 12) Bu da, bağımsız muhasebe uzmanlığı mesleğinin ku:rulma
sınıın geroğin:~ 1Jir ~c;:ez daha ortaya koymaktadır. Inşaat 
taahhüt işletmelerinin denetinti diğer sektörlerde faa
liyet gösteren i,şletmelere oranla daha güçtür. Bu ne
denle Sertifikalı Amerikan Kamu l\1uhasipleri Derneği 
(AICPA), bu kon.uda dene tim yapacak e lemanlarına yarar
lı olmak üzere Hİnşaat Taahhüt İşletmelerinin Denetimi 11 

"·Aulits of Construction Contractorsıı adlı kitabını ya
yı mlanuş tır. 

( 13) William E. COOMBS, s .313. 
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b :it ird. yi..~ nt emi için veri le n örneklerde esas alınan rakamsal 

ver:i.ler aynıdır. Böylece her iki yöntemi karşılaştırma ola-

nağı cla sağlanılmak istenilnıiştir. 

A. Işin Kısmen Bi tirrıi ve Tahakkuk Yönteminde Finansal 

Tablolar ve Ekleri 

İKBY ·- İ:: .. ş aat Taahhüt İş le tmesi 

J 1.12. 1979 Tari h li Bi lanç o 

101 -- Kasa 

102 - Bankalar 

110 - Alacaklar 

lll -Alacak senetleri 

150.,000,-

250.000,-

112 - Ha.ked.iş o._,_acaJ.cları 2.700.000 7 -

114 -Verilen ~vanslar 120.000,-

(TAB10 I)) 

100~000,-

1.,200.000,-

115 - (Ek s i) Ş üp cA lacaklar Kar tp 1..'-""_(!kQ_._Q.Q~QJ . .::) 3. 180.000,-

113 - Gelir versisi stopajı 

120 - Malzeme s c oku 

lJO - Hisse tenedi ve tah vi ller 

140 - Pei]in ödenmi.~ giderler 

150 

820.000,-

6 .. 500.0009-

900.000,

ı. 3 00 o 000 '-
100.000,-

170-174-Sabit varlıklar 5.000.000~-

18 0- lE\3 -(E k s i ) Bir o am ort :5.-s mnn lar ~(1 ... ·~~Qg_o_~_Q. OOoJ..::) ±.~_9_Q.Q.~_Q_0_9_,;: 

PASİF 

Borclar 
.,,,,.....,,__ ..... ~"*'--··~'~·· ~"' 

201 - Borçlar 

202 - Borç senetleri 

203 - Banka kredileri 

210 - Sair borçlar 

220 - İpotekli borçlar 

.9z:.. .... i?~G..2:::.!~l.cıx_ e. 
- S er:naye 

AKTİF TOPLAJVfi _ış_~J&Q.~()~Q_Q.ı,-

275.000,-

125.000,-

200 .. 000,-

50.000,-

3 ~o~ oç_ç_,::: .ı. e~t!l. ~ee~-

10.ooo.,ooo~-301 

330 - Dağıt ı lma mı ,5 kar lar ( 19) 

300 A ( • ·- =~ar gelır tablosundan) 

2.80o.ooo9-
4.300.000.-17.100.000~-

--·-..,..,.,. .. ..., ...... ..,.,_,., ,..,.,..,_, .... ,..,,.,_~-· --~ .. ---~·--,.-----

PASİF TOPLAMI 

( 19) (11.), (B), (C) ~n.şaat1< :::-ından daha c.ıce::i jonemhn:de 
gerçekle,şrrJ.,d karlar tcıplanu .. 
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B. İşin Tam Bitimi Yönetiminde Finansal Tablolar ve Ekıeri 

İTBY - İnşaat Taahhüt İşletmesi 
31.12.1979 Tarihli Bilanço (TABLO g 1:) 

fLIITE 
101 - Kasa 
102 - Bankalar 
110 - Alacaklar 
lll - Alacak senetleri 
112 - Hakediş alacak. (Ek tablo:I)) 
114 - Verilen avanslar 
115 - (Eksi) ŞUp.alacak.karşılı~ı 
113 - Gelir vergisi stopajı 
120 - Malzeme stoku 
130 - Hisse senedi ve tahviller 
140 - Peşin ödenmiş giderler 
150 - Verilen teminat lar 

150.000'-
250.000,.;.. 

2.700.000,
l20.000,-

_j_4 o ~.9 9 9-ı..:::J~ 

160 - Devam eden in@aatlar (Ek tablo:I) 
170-174-sabit varlıklar 5.000.000,-

ıoo.ooo,

ı. 200.000'-

3.180 .. 000,-
820.000,-

6.500.000,-
900.000,-

1 .. 300.000,-
100.000,-

14.900.000,-

180-183-(Eksi )Bir.amortismanlar ~~Q.OO.OOO-ı::-J= . 4.00Q..!~Q.Q9_ı_:: 

EA_ŞİF 

13_orç la:r: 

201 - Borçlar 
202 - Borç senetleri 
203 - Banka kredi leri 
210 - Sair borçlar 

AKTİ]' TOPLArvii 

275.000,-
125 .. 000,-
200.000,-
50.000,-

350.000,-

n_~9?2_~_g_oQ_,-
. . .. 

220 - İpetekli borçlar 
230 - Devam eden inşaat hakediş .. ı9 ._oo_o &QO,- _20._Qg~Q .. _0_9_Q_2 -

(Ek tablo:I) 
_ög; serr_naye 

301 
310 
300 

- Sermaye 
- Dağıtılmamış karlar 
-Kar (gelir tablosundan) 

lO.ooo.ooo,
o,-

_]_J)Q_O. O()_Q.ı.- _1_)_. 000 ~ OQ_Qı-

PASİF TOPLAMI 33.000.000,-.'C_._.,. -=--
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İTBY - İnşaat Taahhüt İşletmesi 
31ol2.1979 a Kadar Tamamlanmış İnşaatlar (A) 

Hasılat. 9 Maliyet, Brüt Kar Çizelgesi (:CK TABLO :ıı.) 
( Bin - 000) 

/ 

ı _...._, _ _,_ ____ "'_, _____ _.._,_,~,_ . .....,......, __ ,.._.~-----.............. .--.. 7 ... ___ ..,__.,_,...,._~.-- ; ---~.--~-~--.. --=-=-o:=.... 1 

i 1 (A) \ (B) 1 (C) : 1 
1--=~-,---~----,·--------ı İn§._~t_=!·--l İnş~a_t_~ J İn2aa~~ 
1401- Tamamlanmış inşaat 10 000 li 12 000 1 8 000 : 30 000 

hasılatı • • i • ~ 

~--~-~-------~- ~·------ ~- . ~-··-~~+-~----~~~-~--·----~-'" 
j 

Mal~Y.e~ giderleri: 1 

- Malzeme giderleri 4.200 

2.000 

1.ooo 

5.500 4.700 14 .. 400 

- İşçilik giderleri 2.100 1.750 5.850 

ıl.400 l.JOO 3.700 - Taşaron, yap. işler 

- D.Direkt giderler 200 1 250 500 950 

~----Endi~-~-~~~ der ~e~- +-~} o._o~-- 3_~5-0-+~ ·----~~ 900 

501- Tamamlanmış inşaat ! 0 ~ 000 
j 

-~1a =~~-t_i __________ ~ __ 7_a_7_o_o-+_!~~ ~-?_o__ 8 • 5~0_0.___,!_,_~ 

Brüt kar (zarar) 1 2.300 2.400 (500) i 4.200 ı 
1 ---~ 1 

(.) Yapımlar:ına 1979 _y-ılından önce başlan:ılm:ışt:ır. 

İTBY - İnşaat Taahhüt İşletmesi 
1.1.1979 - 31.12.1989 

Genel Yönetim Giderleri (EK TABLO : lii) 

701 - Üst yönetici maa,şlar:ı 
702 - Keşif departmanı personel maaşları 
703 - Büro memur maaşları 
710 - Bina vergileri 
720- Oto bakım, onarım? yağ~ benzin v.b. gid. 
721 - Haberleşme giderleri 
722 - Kırtasiye giderleri 

• 

• 
746 - Bina kiraları 
747 - Şüpheli alacak zararları 
748 - Diğer gider ve zararları 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X .. 
T.oplam lo200.000,-



2~ Maliyet Raporu 

Ao Genel Açıklama 

Gerek yönetime katılanlar 9 gerekse yönetim dışında ka-

lanlar, finansal tablolar ve eklerinde yer alan bilgileri 

analiz ederek ve yorumlayarak bazı sonuçlara ulaşırlar. An-

cak yönetim işlevini yerine getirenlerin bilg::. gerel:sinmele--

rinin tümü, sadece finansal tablolar ve ekleriyle karşılana~ 

maz. Bu nedenle mu[ıase becinj :ı çeşit li yöru tim lmdemesinde 

bulunanların bilgi gereksinmelerini saptayarak, varolan mu-

hasebe sisteminden y-ararlanarak~sözkonusu bilgileri içeren 

raporların hazırlanıp, hazır lanamayacağını belj_rlemesi; ge-

rekiyorsa, sistemi geliştirme yoluna gitmesi beklenü~(20). 

Mu ha se be sis te mi nin o lanakları iç:i.nde gereksinim duyu-

lan l:onularda yönetime bilgiler sağlayan değişik raporlar 

düzenlenebilir. Ayrı bir çalışma konusu olabilecek bu yöne-

tim raporları içinde inşaat ınaliyetlerinin olu,şumunu izleyen 

ve kontrolunu amaç lay an nmaliye t raporu" öze 1 bir öneme sai_ı:Lp·-

·'-ı· .,..( ')ı) G ..ı... t........ o 

Maliyet raporunda yer alacak bilgiler, işletmedeki ma.-

liyet sistemiyle doğrudan ilişkilidiro Maliyetlerin kontrolun--

da bütçelerden yararlanılilleısı halinde bu raporda, bütçelenmiş 

maliyetler ile fiiJ.i maliyetler karşılaştırmalı olarak gösten 
\-ıl.- . 

~~cektir(22)o Iş sınıflarını temel alan maliyet cisteminin 

( c.rı) Fevzi SÜRJ.VLELİ ~ So87 

( 21) İngiltere' de '.rapı lan bir araştırma bunu açık olarak gös
termiştir. Bkz~- j .. B. GOODiıAD, Accounting for Co:c.3truction 

~-~1~·-··---~--,- --~·-··~---,··-···-··--·-· ---·-·~·~ .. -.. ~.~ 
]ılnn(j;g_~mr;:;_~L...::., Ji:cı __ J~:ıı,troJ:E2JJ_01];, s. 00 - )..0 1. 

( 22) j c BT GOODLAD, p.c ?_?~}_i_p_fL!..or: __ Ç_C?E_s tı:-ug_ t}:_2n.J~anag_e!l~.D-~
!SP-~. _·Q "F.2"slı2S~li.C2~?: 9 s , o 2 • 
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varlığı halinde ise, belirlenen iş sınıfları için teklif ve

rilirken yapılan maliyet tahminleri ile fiili maliyetlerin 

karşılaştırması (23) maliyet raporunda yer alacaktır. 

B. Aylık Waliyet Raporu ve Analizi 

Biz bu çalışmamız için maliyetlerin belirlenmesinde 

ve kontrolunda işşaatın bütününü temel alan maliyet siste

mini benimsediğimizi belirtmiş ve açıklanmlarımızı bu yön

de yapmış bulunuyoruz. Böyle bir sistemin hazırlanmasına 

olanak sağlayacağı maliyet raporu fazla ayrıntılı bilgiler 

içerıiiemekle birlikte) herhangi bir inşaat taahhüt işletmesin

de muhasebeye fazla bir yük yaklemeyerek 9 maliyetlerin kont

rolu bakımından yönetime yardımcı olacaktır. 

Finansal tablolar başlığı altında örneklendirilen ek 

tablolarda maliyetlere ilişkin bilgiler ağırlıklı olarak ve

rilmesine rağmen, bu bilgiler bir yıllık süreye ait olduğun

dan daha kısa zaman aralıklarıyla lüzenlenen nEliyet raporu

nun yerine geçemiyecektir. İnşaat maliyetlerine ilişkin bil-

gilerin yönetime aylık olarak sunulmasında yarar görülmekte-

dir. Aylık olarak hazırlanacak maliyet raporu, yapımı sürdü-

rülen inşaatlar için o tarihe kadar oluşan fiili maliyetlerle, 

teklif verilirken yapılan maliyet tahminlerinin karşılaştırma

sını ve analizini yapmalıdır(24). 

------
(23) Bkz: (Ekler:4-5) 
( 24) Alfred KAPLAN, s .162. 
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Bu raporun düzenlenmesi için gerekli maliyet verileri 

ilgili hesaplardan kolaylıkla sağlanabilir. Tahmini maliyet

leri hesaplamak için ise, inşaatın tamamlanma yüzdesinin be

lirlenmesi gerekir. Bu nedenle her ay sonu itibariyle~ yapı

nu sürdürülen işlerin tamamlanma yüzdelerinin teknik ölçüm

lerle hesaplanması yapılır. Toplam tahmini maliyetin, işin 

tamamlaninc1. yüzdesiyle çarpımı sonucu tamamlanmış işler1 'tah

mini maliyeti bulunmuş olur(25). 

Tahmini ve fiili maliyete ilişkin bilgiler (Tablo:4) 

de gösterildiği şekilde düzenlenerek yönetime sunulur. Ay

lık maliyet raporunda yer alan her inşaat taahhüdü tek tek 

incelemeye tabi tutulur. Özellikle olumsuz maliyet sapmaları 
-
gösterenler üzerinde titizlikle durulur. Alınacak yeni karar-

lar için, gerekiYorsa~ önceki ayların raporları istenebile

ceği gibi bu tablo-raporda yer almayan başka bilgilere de 

müracaat edilebilira 

Örnek olarak verilen aylık maliyet raporunda yer alan 

inşaat taahhütleri aşağıdaki şekilde analiz edilebilir: 

J.!)~atı. Bu inşaatın % 90'ı tamamlanmış ve fiili 

maliyet toplaı:u, tahmini maliyetin ı.ooo.ooo,- TL., (% 5) 

üzerinde gerçekleşrrı..i.;ıtire Burada önemli olan 1.000 .. 000,-TL. 

lık maliyet faz lalı{;ının ne zaman meydana ge ldiğ,i :i ir. Eğer 

bu olumsuz maliyet sapması, işin başından itibaren ortaya çJ.kac. 

küçük al:'tış ların birikimi i se veya daha önceki ay larda mey~ 

dana gelmişse, işin bitim aşamasına gelinen şu anda yapılacak 

(25) Paul D. LUCAS, s.128. 
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pek birşey kalmamıştır. Ancak bir önceki aya ait 31 Mayıs 

1979 tarihli maliyet raporunun yeniden incelenmesinde, (A) 

inşaatının % 70'inin tamamlandığı ve fiili maliyetin, tah

mini maliyete yakın olduğu görülürse, maliyetteki olumsuz 

sapmanın ha~üran ayında mey lana geldiği anla.;;ıılır. Maliyet-
'-' 

teki bu olumsuz sapmanın, geriye kalan % lO luk işin tamam-

lanması sırasında da nıeydana gelmesi büyük olasılık oldv:ğu 

için daha dikkatli araştırma ve analize gerek vardır. Ayrıca, 

hem ortaya çıkabilecek yeni maliyet artışlarından kaçınnmk 9 

hemde kesin teminatı çözmek için işin bir an önce tamamlanr~-

sında yarar vardır. 

_\.&Lin~§.-.8:} ;ı_. % 80' i tamamlanını ş (B) in ş aat ı nın fiili 

maliyetinin, tahmini maliyetin 250.000,-TL. altında gerçek

leşmesi işlerin iyi geliştiği ve yönetilC.iğine bir işarettir. 

Ancak böyle olumlu sonuçların da derinliğine analiz edilmesin

de yarar vardır. Bu analizler~ meydana gelen olumlu sapmanın 

nedenini ortaya çıkaracak ve işlerin bu şekilde devam edip, 

etmeyeceği konusunda yönetimi aydınlanmbilecektir. 

30 Haziran 1979 tarihin:ie % 80'i tam,_tmlanan (B) inşaa

tının, naliyet ögeleri (maliyet giderleri) itibariyle fiili 

ve tahmini maliyet kar,şılaş tırmaları bazı ipuçları ver e bilira 

Aylık maliyet raporunda yer alan fiili nmliyet giderleri ile 

tahmin-keşif departrncnının öngördüğünü varsaydığımız tahmini 

maliyet gider lerini a{~:ağıdaki .ş eki lde örneklendireli m: 



Jta l.j._ı~t .Q.ı cLtrrJ-_eJ:=i;. 
Malzeme 

İşçilik 

Ta.:;; ar onlar 

Diğer giderler 
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Tahmini 
...,..,_,___.,.~..,. .... -----.:.a:....,._,~ ,..,.~ 

5.700.000,-

3.750.000,-

1.750.000,-

Sapmalar 

JiJ.;b.i~. Oly_Eu,_ ( OlUJD.SUZ) 

5.750.000,- (50.000,-) 

4eOOO.OOO,- (250e000~-) 

1.250.000,- 500eOOO,-' 

750oOOO,- 50s000~-

12.000eOOO,- 11.750.000,- 250 .. 000,-

11 Malzeme 11 ve ndiğer giderler 11 kalemlerinde meydana ge

len sapmaları önemsiz kabul edersek; işçiliklerde 250.000,-

TL.lık olumsuz, ta:_7aronlara yaptırılacak işlerde ise 5~00.000~-· 

TL. lık olumlu maliyet sapmaları meydana geldiği görülür. Ya-

pılan ek araştırmala.r bu sapmaların, önceden taşaranlara yap-

tırılınası öngörülen bazı işlerin, alınan yeni elemanlarla iş-

letmece gerçekle~tirilmesinden meydana geldiğini ortaya çıka-

rırsa, gerçekleşen 250.000,- TL.lık maliyet tasarrufu, taşa-

tonlara iş yaptırma konusunda izlenilen politika ve uygulama

ların yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya koyar~ 

~..QJ~tJ:!.Ş_fia~~· Üstlenilen inşaat taahhütleri içinde en 

büyük olumsuz maliyet saprrıasl 9 (C) inşaatında meydana gel-

mi,ştir. İnşaatın, % 60 lık tamamlanma yüzdesinde 1.800.,000,-

TL.lık olumsuz maliyet sapması göstermesi, konunun çok cid-

di olduğunu ve önemle üzerinde durulması gerektiğine işaret-

tir. Tahmini maliyetlere göre % 25 fazlalıgın nedenlerinin 

yöneticiler tarafından da 9 genel olarak da olsa, bilinmesi 

bUyük olasılıktır. Bu olumsuz sapma nedenilieri: Te.klif veri

lirken maliyet tahminlerinde yapılan hata (teknik hesaplarıı.a 

::LiG: 
hataları olabilece[~i gibi fiyatlar tahmininde yapılan hata 



13 E ş İ N c İ BÖLÜM 

VERGİ KANUNLARIMIZDA 

İNŞAAT VE ONAHIM TAAHHÜT İŞLERİ TİCARİ EAZANCI( 1) 

Bir inşaat taahhüt i.şletmesi muhasebe sisteminin9 pro

jelerin maliyetlerinin ve bunlardan elde edilen kar veya za-

rarların ayrı ayrı belirlenmesi9 muhasebenin temel kavram 

ve ilkelerine uygun finansal tabloların dLizenlenmesi; proje-

ler için teklif verilirken yapılan maliyet tahminleri ile 

fiili maliyetlerin karşılaştırması, işlevlerini ne şekilde 

yerine getirebilecegi daha önceki bölümlerde ele alındı. 

Tüm bu konular işlenirken de inşaat taahhüt işletmeleri 

ile ilgilenen taraflara daha do~ru ve yararlı bilgiler sufi-

ma olanagı saslayaL muhasebe Ve işletmecilik ilkeleri esas 

alındı. 

Ancak, vergi kayna~ı olarak ticari kazancın belirlen-

me si konusunda devlet in koyd.u~u };:anunlar ın, mu ha se be i lke 

ve yöntemleriyl8 her zaman bağdaşmaması miimkU.ndür. ÇiinkU, 

vergi yöne timinde 9 vergi gelirinin korunması yanın:la ma tra-

hın belirlenmesi ve vergi le ndirilmesi bakınundan kolay uygu-

lanabilen muhasebe yöntem ve hesaplamalarının bulunması J.a 

önem kazanrnaktadır( 2) e 

(ı) 

( 2) 

Vergi ka.ı:ıunlarırınzda, vergiye matr~h karlar için kazanç 
terimi kullanılmaktadır. Içinde "kar" ve 11 kazanç 11 sözcük
leri bulunan diğer terimler ve açıklamaları için bkz: 
E.Sedat ÜUALAN 9 Genel Muhasebe II, (Ankara: Özbaşkent 
Nia t baası-1968) 

9 
8ei96"=r9-7-.-·-~·~··-~ 

Şahabettin AC~R 9 M~llBil?nJLq, (İnkilap ve Aka Kitapevle
ri K o 1 l ., Ş t i & I s c an bUJ i196'Lf) , s • 2 4 3 • 
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ticari kazancın saptarımasını açıkladıktan sonra ele almayı 

uygun gördük. 

I. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Taahhüt İşlerinde 

Ticari 1I'azancın Saptanması 

İki farklı takvim yılında, başlanılan ve tamamlanan 

inşaat ve onarım işlerinin yıllara yaygın olarak gerçekleş

tirildi~i kabul edilir. Taahhüt işlerinin yapım sürelerinin 

bir takvim yılından az olması, yıllara yaygın olma niteliği

ni değiştirmez(4). 

Bu tür taahhüt işlerinde ticari kazancın saptanmasını 

ve vergilendirilmesini düzenleyen yani 193 sayılı Gelir Ver~ 

gisi Kanunumuzu incelemeden önce eski Gelir Vergisi Kanunu-

muzdaki durumu ortaya koymak çeşitli yönlerden açıklayıcı 

olacaktır. 

ı. 5421 Sayılı Eski Gelir Vergisi Kanununa Göre 

31.12.1960 tarihine kadar 10 yıl süre ile yLi.rürlükte 

kalan 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yıllara yaygın in-

şaat ve onarım taahhüt işlerinde ticari kazancın saptanrno.sı 

ve vergilendirilmesi, bu kanunun .43'ncü maddesiyle düzenlen-

mekteydi: 

"Madde 43- Birden fazla takvim yılına sirayet eden muka
velenameye bağlı bulunan inşaat, onarma ve ulaştırma işlerinin 
hitamında bu işlerden elde edilen ticari kazanç bunların devam 
ettiği yıllar zarfında yapılan işçilik ve malzeme sarfiyatının 

( 4) Şlik~ü KIZ~LOT: _?ene!sfr'~_Şirt;r-e~e ]Jden İn~at ":!....': ~ı;~r~ t~
lerınde Tıcarı Kazancın Tes ıtı, Mu11asebe Enstıtusu Dergı
si·;·y:cı-·ı.-;say-:l12r;= Kas-:ili:l978; s.55. 11 Bu konuda Maliye 
Bakanlı~ına intikal eden bir olayda: 29.4.1975 tarihinde 
imzalanan ve yapılan mu .. kaveleye göre .250 günde bi tirile
cek olan bir işin senelere sirayet edeceği gözönüne alı
narak, yapılan işin senelere sirayet eden inşaat ve onar
ma işi olacağı ilgililere duyurulmuştur. 1 ' 
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vergi hesaplamaları yapılacak, önceden verilen beyannameler-

deki matrah ve vergilerde düzeltmeye gidilecektir. Duruma 

göre: Fazla verilen vergiler geri alınacak, eksiklik halinde 

ise tamamlanacaktır. 

Bu kanunun konumuz açısından ilginç yönü; inşaat taahhüt 

işlerinden elde edilen karın saptanmasında hasılat ve gider 

kar.şılaştırmasının yıllık olarak yapılması, yani tahakkuk 

yönteminin (esasının) benimsenmiş olmasıdır. Ne varki, işin 

tamamlanmasından sonra bulanan nihai toplam k:arın (veya zara

rın) yeniden faaliyet yıllarına dağıtılarak, önceden bulunan 

sonuçların düzeltilmesi, yöntemin özünü bozmaktadır. Bu yola 

gidilmesi, önceden saptanan yıllık faaliyet sonuçlarının doğ

ru elmadığının kabulu anlamını taşıro 

İnşaat taahhüt işletmeleri sahiplerinin yıllık ticari 

kazançlarından her yıl vergi geliri sağlamak için konulduğu 

anlaşılan bu rraddenin yukarıda belirtilen belirsizliklerine 

ek olarak, inşaatın bitiminde matrah ve vergi düzeltmeleri 

gerektirmesi, mükellefleri ve Vergi Dairelerini güç duruma 

sakmuş tur( 7). 

2. 193 Sayılı Yeni Gelir Vergisi Kanununa Göre 

5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10 yıllık uygulama-

sı sonucunda bazı deği~iklikler yapma gereği ortaya çıkınca, 

birçok ihtilaf ve uygulama güçlüklerine neden olan 43 ncü 
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maddenin de değiştirilmesi üzerinde önemle durulmuştur. 

1.1.1961 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 193 sayı-

lı yeni Gelir Vergisi Kanunu, yıllara yaygın inşaat ve ona

rım taahhüt işlerinde ticari kazancın saptanması ve vergilen-

dirilmesini 42, 43 ve 44 ncü maddeleriyle düzenlemiştir. 

A. Ticari Kazancın Saptanmasında İzlenen Yöntem 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım taahhütlerinde ticari 

kazanç, işin bitiminde yapılacak hasılat ve maliyet karşılaş-

tırması ile saptanır. Hasılatın, inşaat maliyetini aşan tıs

mı o işten sağlanan karı verir. Bu yaklaşım, temelde daha 

önceki bölUrolerde açıklanan işin tam bitimi yöntemi i le ay-

nı dır. 

Vergi kanunlarımızda hasılatın (ona bağlı olarak karın) 

doğuşunda tahakkuk esası hakimdir. Bu nedenle inşaat taahhüt 

işlerinde, yapılan işlerin hakediş raporuna bağlanmasıyla ha

sılat doğmuş olur(8). 

Ticari kazancın saptanmasında hasılattan düşülecek in ... 

şaat maliyetinin kapsamı, G •. V.K.'nun 42 ve 43'ncü maddelerin

de açık olarak görülmüyor. Ancak G.V.K.'nun 43vncü maddesinin 

(8) Danıştay'ın görüşü de genellikle bu yönde olmasına rağmen 
(Bkz:Dn.4.D. 29.2.1972 gün ve Esas No: 1970/6800, Karar 
No:1972/l069) bir kararında bu esastan ayrıldığı, hasıla
tın doğuşu için tahsilatı esas kabul ettiğini görmekteyiz: 
11 ••• bu hükümler uyarınca geçici kabulun yapıldığı yıla 
kadar tahakkuk eden istihkak bedellerinin hesaben elde 
edilmiş sayılabileceği düşünülebilirse de, bu kabil resmi 
taahhütlerde, iş sona erdiği ve geçici kabulü de yapıldı
ğı halde ta lı.akkuk eden istihkakların defaten tahsil ola-. 
nağ:ı. mevcut o lmadığı gibi, bunlar üzerinde i st eni lcl~.ği 
zaman fiilen ve hukuken tasarruf olanağının bulunmadığı, 
tahsil edildikleri yıllarda hasılat kayıt edildiği konusun
da uyuşmazlık mevcut olmadığı gerekçesiyle kaldıran Temyiz 
Komisyonu Karar\ Dairemizce de uygun görülmüştür (Dn.l3 D. 
13.2.1975 gün ve Esas No: 1973/3685, Karar No: 1975/514)a. 
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birden fazla yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde veya 

bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, amortis

man ve genel yönetim giderlerinin dağı tı m.''.a.rı için bazı esas

lar getirmesi, bu maliyetin kapsamının en geniş haliyle dü.şU

nülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, yıllara 

yaygın inşaatlarda maliyet: Direkt maliyet giderleri (malze

me, işçi lik, taşaronlar ve diğ; er direkt gider ler), endirekt 

maliyet gider i o larak amortisman payı ve gene 1 yöne+; irr.. g:ld.eJ:>

leri payı, toplamından oluşacaktıro 

Direkt maliyet giderlerinin inşaat taahhütlerine yükle

nilmesinde, muhasebe ilkeleri ile vergi yasalarımız ar2sınds. 

bir farklılık yoktur" Ancak amortisman gj_dArlert ile genel 

yönetim giderlerinin inşaat taahhütlerine dağıtılmasında uy

gulanacak esasların aynı olmadığı görülmektediro 

a- Amortismanların Dağıtımı 

Gelir Vergisi Kanunumuz, endirekt rnaliyet giderleri ni

teliğindeki amortisnEnların ilgili faaliyet konularına nasıl 

dağ, ı t ı lacağını 43/J maddesinde belirle miştir. Bu maddeye gö

re: Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle 

birlikte diğer işlerde mü.ştereken kullanılan makina, teçhizat, 

ulaştırma araçları gibi şantiye alanında hizmet gören sabit 

lcıymetlerin amortismanla.rı, her işte kullanıldıkları gün sayı-· 

sına göre d.ağıtılacaktır. 

Örnek: Müteahhit, iki ayrı inşaat taahhüt işi ile na.kli

yeciliği birlikte yürütmektedir .. Maliyet değeri 2.000.000,- TL. 

olan kamyonun, sözU edilen işlerde çalıştığı gUnler ,:şöyledir~ 
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~,-±..?lJ_=!:_~-~ıı.iş_~~

(A) İnşaatı 

_.Ç_~ll;,_§. t ~l,.~ Glirt_ler . _J>2Ea_~~ C!._e~i-

108 % 30 

(B) İnşaatı 

NakliYe İşi 

72 % 20 

__l_Ş..Q_ 22_9_~ 

360 % 100 

Bu kamyona uygulanacak kanuni amortisman oranının % 20 
.()/ 

olduğunu kabul edersek: 2.000.000 X 0.20= 40.000,~TL~lık 

yıllık amortisman gideri, yukarıdaki üç i.ş arafnnda ,şu şekil

de dağıtılacaktır: 

(A) İnşaatına: 400.000 X 0.30 = 120.000,- TL. 

(B) inşaatına: 400.000 X 0.20 = Bo;ooo,- TL. 

Nakliye işine: 400.000 X 0.50 =-~9~~L. 

Toplam 400eOOO,- TL. 

G.V.K.A3/3 maddesi sabit kıymetlerin boş durdukları 

günlerine ne şekilde işleme tabi tutulacağını açıklamamıştır. 

Uygülamada boş durulan günler gözönüne alınmamakta ve kulla

nılan günlerin birbirine oranı dahilinde dağıtım yapılmakta-

dır. 

Gelir Vergisi Kanununruzun yıllara yaygın inşaat ve o-

narma taahhüt işleriyle ilgili hükümleri, amortisman dışında 

kalan diğer endirekt nınliyet giderlerinin inşaat maliyetleri

ne yüklenilmesi konusunda bir açıklık getirmemektedir. Amortis

manları dağıtıma tabi tutulan araçlarda çalışan, şoför veya 

ore~atörlerin ücretleri;; yine bu araçların bakım ve onaı~]m 

giderleri; çalıştırılınaları için gerekli yağ, benzin, rrazot 

v.b. giderlerinin de endirekt maliyet giderleri olduklarını 
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kabul etmek ve dağıtmak gerekir. Bu giderle::.'in do üı.şaat ms>-

liyetlerine veya diğer işlere dağıtımında yine çalışılan gLhı 

sayısının esas alınrnası kanunun ruhuna uygun düşer( 9) o 

Üçüncü bölümde, endirekt maliyet giderlerini inşaat 

maliyetlerine dağıtırken, birden fazla işte kulJanıla:J. sa.b.-~t 

kıymetlerin amortismanlarının inşaat larda ça 1_J..,ş Jl:ııı ,3Ün cas:'.-

sına veya iiğer endirekt maliyet giderlerin:l. cl..-e dikkate al_a--

günü veya tutarlarına göre bulunan oranlar ya:ı."chı:nyla ciağJ..-

tılacağını belirtmiştik( lO) o Muhasebe lmyı tla:.~ın:.ı.~ı vergi 

nunları i le tu tar lı lık içinde o lması önt:.ı;c::."üJ.ür::o ı d:~rekt 

vazgeç i lebilir. O zaman endirekt malj_ye t g:i.der leri2Jin berbiı' 

inşaatla gün olarak ilişkini kurabilen belgeleri:n-r::ı.porların 

sistem içinde yer alması zorunlu olur. 

b. Genel Yönetim Giderlerinin Da~ıtımı 

G.VoK.nun 43/2-2 maddesi, müşterek genel giderler ola-

rak adlandırdı~ı genel yöne~im giderlerinin ilgili fa~liyot-

ler e dağı tımının esas larını be lir lemektcJ.'.r o 

G.V .. K. 43/l'e göre "Yıl içinde birden fazı.-:~ inşaat ve 

onarma i.şinin birlil;:te yapılması halinde 9 her yıla cüt müşte-

rek genel giderler +-sll:'ıs::i_: r.ıJn:ne_:ı ::isti.hkcı1.\. bedellerinüı birbi-

rine nisbeti dahilindeooa 11 dağıtılır. Hakediş bedellerinin 

alacak olarak doğması da tahakkuk esası nedoniyle tahsil odilr,ıe 

( 10) Bkz: s. !10--113. 
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olarak lcabul edilmelidir( ll). 

Örnek: Müteahhit 9 1979 yılında iki adet yıllara yaygın 

inşaat ve onarım işini birlikte yürütmüştür. (A) İnşaatı 

1979 yılında tamamlanmış 9 (B) inşaatı ise devam e'cmektec'-.:::. ... , __ ,_ 

Yıl içinde (A) İnşaatı için 9~000.000~-TL.lık 9 (B) İnşaatı 

için 3.000.000,- TL.lık hakediş hasılatı doğmuştur. Genel 

yönetim giderlerinin toplamı 600.000,- TLo dır. 

Bu örnekte yer alan bilgilere göre, genel yönetim gi

derlerinin inşaat taahhütlerine dağıtımı şöyle olacaktır: 
İnşaatlara Düşen Genel 

jn_ş_aa_t ın Ad1 Hakedi.§ ler Y~~ Yönet~J!Lili .. sler J.:_er:L,_ P~iLL--·· 

(A) İnşaatı 9.000.000,- %75 

(B) İnşaatı 3.000.000,- %25 

690.000 X 0.75 = 450.000?-T~. 
600.000 X 0.25 = 150~0009-TL. 

12.000.000,- %100 600.000,-TL, 

G.V.K.'nun 43/3 maddesinde, inşaat ve onarım işinin 

diğer işlerle birlikte yapılması halinde 9 genel yönetim gi

derlerinin, inşaat ve onarım işlerinin hakedişleri ile di

ğer işlere ait hasılat tutarları oranında dağıtılacağı ön-

görülmektedir. 

Yukarıda verilen örnekteki müteahhidin, ayrıca inşaat 

malzemeleri alım sat1mı ile uğraştığını ve 6.000.000,- TL.lık 

da satış hasılatı sa~ladı~ını kabul ederek, genel yönetim gi

derlerinin ilgili faaliyetler8 dağıtılrnasını göstereJ.img 

(ll) 

( 12) 

·-----··--
Yı lmaz ÖZ :ŞA LC I , Q_e li r:~-V~ r gi_s i KC?-]li.JJ~un_u Y or_~ v E?_.Ji._&_ ı k Ls.:
ınal._arı, (Istanbul:Sermet 118.toaası -1976") s.IT3~ 

Yı lmaz ÖZBALCI, s .313. "İnşaat lardan birinin henUz bit
memiş olması genel giderlerden pay vermeye engel değil
dir.ıı 
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Hakedişler 

:z_e s_~t~ 
Dağıtım İşlere Dağıtılan Genel 
:fJl:?tieşj Lö_ne~_JLiderler_=LJ.a.yı 

(A) İnşaatı 

(B) İnşaatı 

9.000.,000,

J.OOO.OOO,-

% 50 6eo.ooo x 0•50=150.ooos~TL. 
.. ~ ... ,: 

A 1 ı m-Sat ı m __ 6 • O_Q.,Cl.J~Q.O.ı.:: 

18.000.000,,-
- %.;37 ,5 

% ıoo 
600.000 X O.J75;:_ll2.500!.-TL. 

600.000;-TL. 

Bu örnekler, genel yönetim giderlerinin ilgili faali

yetlere dağıtımında uygulanan yönsernin oldukça kolay olduğu 

nu göstermektelir. Bizce burada önemli olan nokta, Gelir 

Vergisi Kanununda açık olmayan müşterek genel giderler te

riminin kapsamıdır. İnşaat taahhütlerine doğruian yüklenen 

maliyet giderleri ile şantiye alanlarında meydana gelen, an

cak hangi işe ne tutarda ait olduğu kesinlikle belirlenememe

si nedeniyle;. dalaylı olarak dağıtılan endirekt maliyet gi

derleri dışında kalan diğer giderleri, müşterek genel gider

ler olarak kabul etmek gerekir. Bu gid.erleri biz hesap planı

mızda'ıUenel Yönetim Giderlerin başlığında toplattlş bulunuyo

ruz( 13). 

,.. 
Muhasebe karının ölçümünde ve finansal tabloların dü-

zenlenmesinde genel yönetim giderlerinin, genellikle dönem 

gideri şeklinde kabul edilerek inşaat maliyetlerine dağıtma-

ma eğiliminin ağır bastığını üçlincü bölümde ifade etm.iştjk( 14). 

Dördlincü bölümde de bu ef';i li mi benimseyerek, muhasebe kayıt

larını yaptık ve finansal tablolar ile w2liyet raporunu düzen

ledik. Ancak genel yönetim giderlerinin inşaat maliyetlerine 

( 13) Bkz: s. 77--78. 

(14) Bkz: s.l16-ll7. 
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yükle ni lmesine de lcar.ş ı değiliz. G.tiJ eK. 'nun 43/1-2 maddesi, 

bu giderlerin dağıtımında uygulama kolaylığı açısından ha-

kediş hasılatını (ve di(;er işlerde satış hasılatını) esas 

almıştır. Bizim 1da[~ı t ı mda kullanı lmasını önerdiğimiz ölçüt·-
ı 

ler, işçi lik tu tar ları veya inşaat ın tamamlanma yüzdesiydi( 15). 

Hakediş has ı la t ı i le tamamlanma yüzdesi arasında aynı yön-

de bir ilişkinin varolduğu kabul edilebileceğine göre, Ge-

lir Vergisi Kanunundaki dağı tım esası da muhasebe açısından 

tutar lı dır .. 

B. İşin Bi tim Tarihi 

İşin bitim tarihinin kesin olarak belirlenmesi, faali

yet sonucunun hangi yılda gerçekleşmiş olduğunu göstermesi 

nedeniyle büyük önem taşır. 

Gelir Vergisi Kanununmz bu tarihi mü~cün olduğu kadar 

kesin olarak belirlemeye çalışmıştır( 16). Bu lconuyla ilgili 

44.ncü madde.)inşaat ve onarım taahhüt işlerinde: 

1) Geçici ve kesin kabul usulune tabi olan işlerde ge

çici kabulun yapıldığı yılı, 

2) Geçici ve kesin kabul usulune tabi olmayan işlerin

de fiilen tamamlanan yılı, 

işin bitim tarihi olarak kabul eder. 

Geçici ve kesin kabul usulu, genel olarak Bayındıklık 

Bakanlığının kontr o 1 ve yönetimi alt ında yapı lan inşaat ve 

( 15 ) Bkz : s • 117-
(16) Muhasebe ilkelerine göre karın belirlenmesinde, bir in

şaat taahhlidünün tamamlanması için ek maliyetin önemsiz 
bir tutarda olması halinde de iş bitmiş kabul edilmekte
dir. Bkz: s .45 
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onarım işlerinde U)Tgulanmaktadır. Bu i.şlerde geçici kabulun, 

kabul komisyonunca fiilen yapıldığını gösteren 11 tutanak tari-

h · n . ı ' işin bitim tarihi olarak kabul edilir(l7). 

Geçici kabulden sonra, kesin kabulu sağlamak amacıyla 

yapılan giderler daf:~ı tıma tabi tutulmayarak, kesin kabulun 

yapıldığı yılın he:=:aplarına dönem gideri olarak kaydedilir 

( lf6) . 

C. Saptanan Ticari Kazancın Bildiriminde ve Vergilendi

rilmesinde Temel Alınabilecek Yöntemler 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edi

len ticari kazancır:. hsı.sılat, maliyet karşılaştırrnasıy:ı...a 

işin bitiminde saptanacağını dar~ önce belirtmiş bulunuyo-

ruz. An~ak bu şekilde saptanan ticari kazancın vergi daire

sine bildiriminde ve vergilendirilmesinde izlenebilecek iki 

farklı yöntem vardır. Bu iki yöntemden birini seçmek mUkel

lefin kararına bırakılmıştır. Ancak~ aynı yıl içinde biten 

tüm yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine sadece biri 

uygulanabilir(l9). 

a. Birinci Yöntem - Toplu Bildirim 

Bu yöntemde, taahhüt işlerinin bittiği yılda hasılat

tan, inşaat maliyetinin çıkarılmasıyla saptanan karın tamamı 

o yılın kazancı sayılarak beyannarnede e;österilir ve vergilen-

dirilmeye tabi tunulur. 

(17) Şükrü KIZILOT, İnş__aat Muhase_befii ••• , s.l25. 
(18) G.V.K. m:44. 
(19) G.V.K. m:42. 
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Bu yöntemin en belirgin özelliği, inşaatın gerçekleş

tirilmesinden doğan tüm karın, son yılın kazancı olarak ka-

bulu ve vergilendirilmesi; artan oranlılık nedeniyle de mü

kellefin vergi miktarını arttırmasıdır(20). 

b. İkinci Yöntem- Yıllara Dağıtım 

Bu yöntemde~ işin bitiminde saptanan kar veya zarar, 

işin devam ettiği yıllardaki işçilik ve malzeme giderleri-

nin aynı işin işçilik ve malzeme toplamına olan oranları 

esas alınarak yapılır( 21). G. V .K. 'nun 42/2 maddesinde açık 

olarak belirtilmemiş olmasına rağmen taşaranlara yaptirılan 

işlerin de işçilik ve malzeme giderleri gibi dağıtıma esas 

olması gerektiği görüşü ileri sürülmektedir(22). 

Bu yöntemin en belirgin özelliğ~i, kazancın yıllara da

ğıtılması sonucu artan oranlılık nedeniyle toplu bildirime 

nazaran daha az vergi ödeme olanağını sağlayabilmesidir(23). 

Örnek: 1977 yılında üstlenilerek yapımına başlanılan 

ve 1979 yılında tamamlanan inşaatın, malzeme ve işçilik gi

derleri şöyledir: 

( 20) Bu yöntemin mLikellef açısından üst ünlü~~ ve sakıncaları 
konusunda daha geniş bilgi için bkz: Yılmaz ÖZBALCI, 
s.308-310; Şükrü KIZILOT, s.53-58. 

( 21) Bu yöntemin, tahakkuk veya işin kısmen bitimi yöntemle
ri ile ilgisi yoktur. 

(22) Yılmaz ÖZBALCI, s.306. 
(23)Bu yöntew~n mükellef açısından üstünlük ve sakıncaları 

konusunda daha geniş bilgi için bkz: Yılmaz ÖZBALCI, 
s.308-310~ Şükrü KIZILOT, s.58-62. 
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Yıllar Malzeme İşçilik Mal. ve İş. 
_g.i der le..!' =h._ __Qj.~~ ..J.2J2.l.a.l!L_ 

1977 2,550 .. 000,- 750 .. 000,- 3.300.000,-
1978 2.600.000,- 1 .. ooo .. ooo,- 3.600.000,-
1979 3.950~000,- 1.150.000,- 5 .. 100.000,-

,._.....,~ 

--~·-·.,.,..,__ 

9.100.000,- 2.900.000,- 12.000 .. 000,-

İşin bitiminde elde edilen inşaat taahhUt karı, 

2.100.000,- TL.dır. 

Yıllar itibariyle oluşan malzeme ve işçilik giderleri 

toplamının, inşaatın toplam malzeme ve işçilik giderlerine 

oranlanmasıyla, karın yıllara dağıtımında kullanılacak yüz

deler bulunur: 

1977 yılı için : 3 .. 300.000 X 12.000 .. 000 = % 27,5 

1978 yılı için 3.600.000 X l2eOOO.OOO = % 30 

1979 yılı için o 5.1oo.ooo X 12.000.000 = % 42,5 • 

Bu yüzdeler, her bir inşaat taahhüt işinden sağlanan 
,.. 

kara uygulanarak, her yıl için beyan edilecek kar payları 

belirlenir: 

1977 yılı için o 2.1oc.ooo X 0,275 -- 577 .. 500,-TL. o 

1978 yılı için . 2elOO.OOO X 0,30 = 630.000,-TL. . 
1979 yılı için . 2.100.000 X 0,425 = 892.500,-TL. o 

İşletmenin 1979 yılında biten başka inşaat taahhüt 

işleri varsa, yukarıdaki işlemler onların herbiri için 

ayrı ayrı yerine getirilerek, her yıl için beyan edilecek 

kar veya zarar saptanır. Bu hesaplarnalara dayanarak inşaatın 

devam ettiği yıllar için ayrı yıllık gelir beyannsmeleri dü

zenlenir. Bu beyannamelerde hesaplanan vergilerden~ daha önee 
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hakediş tahsilleri sırasında iş sahiplerince kesilen vergi-

ler(24) mahsup edilecektir. Ayrıca, 1979 yılından önce (1977-

1978) başka biten inşaat taahhütleri veya di~er işleri nede

niyle gelir beyannameleri verilmişse 9 o beyannamelerdeki mat

rahlar ve ödenen vergiler~ yeni beyannamelerde dikkate alı-

narak düzenlenecektire 

II. Aynı Takvim Yılında Tamamlanan İnşaat ve Onarım 

Taahhüt İşlerinde Ticari Kazancın Saptanması 

193 Sayılı Gslir Vergisi Kanunumuz, aynı takvim yılın

da başla.nıp tamamlanan inşaat ve onarım taahhüt işlerinde 

ticari kazancın saptanması ve vergilendirilmesi konusunda 

özel hükümler getirmemiştir. Bu nedenle, bu tür taahhüt 

işlerinden doğan kazançların vergilendirilmesinde genel ha

kümlerin uygulanacağı kabul edilir(25). 

İnşaat taahhüt işletmesinin aynı hesap döneminde baş

lanılıp, tamamlanan inşaat taahhüt işi veya işleri dışında 

başkaca işi yoksa, karın belirlenmesi bir sorun yaratmaz. 

Dönem hasılatının, giderleri aşan kısmı karı oluşturur9 

Ancak, işletmenin aynı yıl içinde tamamlamııın taahhüt 

işleri ile yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerini birlikte 

yürütmüş olması halinde, aynı yıl içinde tamamlanan işlerden 

sağlanan karın(veya zararın) ne şekilde hesaplanacağı sorunu 

ortaya çıkar. Gerçekleşen hasılat,inşaat taahhüt tutarı 

( 24) 

( 25) 

G.V.K. 94/4 ve 105/A gereğince yapılan % 2 gelir vergisi 
stopaj ı. 
R~cep TURGAY, Gebir_3e~ Kanunu ve Tatbikatı, lo Cilt, 
(Istanbul: N.Uycan Basım Sanayr-.ır:-ş-:---==T~nt;), 8.644. 

/ 
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üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının saptanmasında 

Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanır(27). Bu duruma göre, bu bölüm içinde şu ana kadar 

yıllara yaygın olan veya aynl takvim yılında tamamlanan in

şaat ve onarım taahhüt işleri için yapılan tüm açlklamalar, 

aşağıda belirteceğimiz hüküm dışında, kurumlar vergisi mü

kellefleri için de geçerlidir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesi, saptanan tica-

ri kazancın işin devam ettiği yıllara dağıtılıp vergilendiril

mesine i li,:;;ıkin G. V .K 42/2 maddesinin, kurumlar vergisi mü-

kelleflerine uygulanamayacağını belirtmiştir. Bu mükellefler 

G.V.K. 'nun 42/1 maddesindeJd toplu bildirime tabidirler .. Bu-

nun nedeni, kurumlar vergisinde, vergi oranın gelir vergisin

de olduğu gibi artan oranlı olmamas~ndan ileri gelmektedir(28). 

(27) K.VeK. m:l3 
( 28 )_ .:._ .. _ ... ·, Ge lir_...Y.._e_j(~:ı.Ellar_ '{er~si j_zahla~J!.,_e_J?.,~,.J.anna

me Dlı.zenleme Kılavuzu, Hesap Uzmaii!arı Dernegi Yayınl, 
ffitan~avor1~. Ofset: 1975), s.389. 



ALTINCI BÖLÜM 

KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET, SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

MUHASEBE SİSTEMİ 

Bir inşaat taahhüt işletmesinde muhasebe sisteminin 

temel işlevlerini ve bunların gerçekleş ti.rj_ lmesiyle i lgili 

olarak yapılacak i.şlemleri önceki bölümlerde ayrıntılı bir 

şekilde açıklamış bulunuyoruz. ~ruhasebe sistenrinin kuruluşu 

ve işleyişi ile ilgili bu açıklamalarımızda, farklılıkların 

bulunabileceği noktalara ve görüşlere de yer verilmeye çal:ı.:... 

ş:ı.lmıştır .. Bununla beraber işletmenin büyüklüf;üne, organizas

yon yapısına 9 hukuki statüsüne, taahhüt edilen inşaat türle

rine, yapılan sözleomelerin koşullar:ı.na, şantiyelerde yapılan 

muhasebe işlemlerine ve merkez muhasebeden beklenen işlevle

re bağlı olarak bazı bakımlardan, daha farkl:ı. uygulamalarla 

da karşılaşılabileceğini kabul ediyoruz. Ancak, inşaat taah

hüt işletmelerinde muhasebe sistemlerinin yapı ve uygularna

larında farklılıklar bulunsa bile, çalışnBmızda belirtilen 

temel işlevleri yerine getirmeleri beklenir. 

Bu görüş ve yaklaşımla ülkemizin en önde gelen in.:şaat 

taahhüt işletmelerinden olan(l) Kutlutaş İnşaat ve Ticaret 

Sanayi Linrited Şirketinin muhasebe sistemini genel hatlarıy

la inceleyeceğiz. 

-----------------------· ( l) .- ---, İn~aat _§_irketleri, Yönetim Dergisi, İşletme 
Iktisadı Enst:Ltüsü, Yıi.2, Sayı.5, s.61. 



- 176 -

I~ İşletmeyi Tanıtıcı Genel Bilgiler 

1959 yılında kurulmu,:ş olan Kutlutaş İnşaat ve Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi, hem özel hem de kamu sektörline iş ya

pan .bir inşaat taahhüt işletmesidir( 2). 

1979 yıl sonu itibariyle 415.994.000,-TL. öz sermayeye 

sahip olan işletmenin en bUyük ortağı, % 60 lık bir payla, 

1970 yılında kurulmu.ş olan Kutlutaş Holding Ananim Şirketi' 

dir. 

Piyasa değeri 800.000~000,- TL.yı aşan makina-teçhizat 
teknik 

parkı ve 250 kadarı olmak üzere(3), 3.000'i aşkın personeli 

ile faaliyet gösteren işletme; Yapı, Tesis ve Onarım İşleri 

İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde belirtilen (A) Grubu'nda 

her\rniktarda iş yapabilecek 11 müteahhitlik karnesilYne sahip-., 

tir(4). 

İşletmenin taahhüt ederek tamamladığı saneyi tesisle-

ri arasında seramik, çimento, suni gübre, bira, kac,ıt, teks-

til fabrikaları ve kuvvet santralları bulunmaktadır. İstanbul

Intercontinental Oteli de Kutlutaş İnşaat ve Ticaret Sanayi 

Limited Şirket~nce yapılmıştır. 

(2) İşıetmeyi tanıtıcı bilgiler 1980 yılı için bastırılan tak
vimden alınmıştır. 

( 3) Yüksek mühendiı::.:ı, mü.hendis, mimar ve teknj .. ker ünvanıarına 
sahip o lanlar. 

(4) Y.T.O.İ.İ.K.Y., m: 6 11 
HO A. GRUBU: Önemli teknik özelliği 

olan veya yapımı özel ihtisasa veya geniş organizasyona 
ihtiyaç gösteren büyük işler, 

••• Barajlar, regülatörler •.• li~snlar ••• rafineri te
sisleri, hava alanları •.• ve benzeri işler. 

Bu grup işler için aşağıdaki esaslara göre saptanacak 
karnetutarı 1979 birim fiyatl~.rı ile 1,5 milyar lirayı 
aştığında miktar belirtilmez. 'Her MiktardEl ibaresi ya
zılır ı' 
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II. İşletmenin Organizasy~n Yapısl 

İşletmede işlevler, genel müdürlük ile he~bir şanti-

ye için kurulan organizasyonların aracılığıyla yerine getiril

mektedir. 

ı. Genel Müdürlük Organizasyonu 

İşletmenin kanuni merkezi İstanbul olmasına rağmen 

genel müdürlük, işleri izleme kolaylığı bakımından Ankara'da 

bulunmaktadır. 

r-·--------Yönetim Hukuk 1 n·· .. Kurulu -----··--,~. vuşavırı 

ı 
/ ............ , . 

./ 
/ 

"' ./ --
İdari İ şler Genel Müdür / , 

Sekreter ./' 
Şefi 

f-· 

-t 
Makina B 
.kım ve İ 

D:;ş Liş-] Personel r!'l~lamj 
lcıler . ]'f'd'" ·· Mülürü M"d" .. ıu uru 
u .w-u _),i 

\ Satınal.ı 
~ür U 
. 1 mal 

a 
k 
r lllliidü 

ı 

,_Inşa~ t ··--, ' 
reklif Hazır- İnşaat 

"i Mu ha se be ve I 

Proje le ndir me Proje Proje lVIali İş ler ı ve sft~ 8 ~it1dHrü Müdürü M'tidürü Mlidürü 

Yukarıdaki şeroa, işletmenin genel müdürlük organizas

yonu hakkında bir fikir vermek üzere yöneticilerin açıklama-

larına dayanılarak çizilmiştire Bu organizasyonda görev ya

pan m.'.idürlerin iş le vlerine, çalışmamız la o lan i li ş ki lerj.ne 

bağlı olarak ileride zaman zaman değinilecektir .. Ancak, 
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"muhasebe ve mali işler müdürlüğü 11 nün diğerlerinden ayrı 

olarak İstanbul'da bulunduğunu hemen belirtelim. 

2. Şantiye Organizasyonu 

Taahhüt edilen herbir projenin gerçekleştirilmesi 

için ayrı organizasyonlar oluşturulur. Bu organizasyonlarda 

görev alanların ni teliltıeri ve sayıları üstlenilen projenin 

büyüklük ve özelliklerine göre değişebilmektedir. Aşağıdaki 

organizasyon şeması, bir şantiyede görev alanları tanıtmak 

amacıyla yine iş le t me yöneti ci lerinin aç ık lama ları na daya

nılarak çizilmiştir. 

1 Şantiye Şefi 
t ı 1 

1 Şantiye Şantiye 
ı Niak-Teç. Munasebe-

1 IV11 he ndi si MUhendisi Teknisyeni · Tas:ıaronla f> ci 
--

Tekniker-I Tekl:ıik~-;i ı- ~oıor- .,Y Bekçileri ı- Ta b.akkuk I 
Jer Jer ler Memuru · 

~-.ı-· ı 
Kalfalar 1 H-Öperatör J-, .. Ve~edar ı Kalf a1.aın: l ler _, 

>- ~RH~P ] Ustalar ] Ustalar 1- Ambı:n:· l Tviemuru 

f İşçi ler İşçi ler 

İnşaat taahhüt işinin yapımında oldukça geniş yetki

lere sahip olan şantiye şefi, ge ·ıel mü:lürlükteki proje mü

dür lerinden birinin denetimine v~rilmektedir. 
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Şantiye muhasebeci si, şantiye şefinin emrinde olmasJ. 

yanJ.nda, görev alanJ.na giren konularda İstanbul'da bulunan 

muhasebe müdürlüğünün denetimine tabidir. 

Şantiye muhasebesinde çalJ.şanlarJ.n yaptJ.klarJ. işler, 

şantiye muhasebesi açıklanırken belirtilecektire 

III. İşletmenin Muhasebe Sistemi 

Kutlutaş İnşaat ve Ticaret Sanayi Şirketi'nde merkezi

yetçi bir muhasebe sistemi hakimdir denilebilir. Şantiyeler

de yapılması zorunlu muhasebe işlemleri hakkında belirli za

manlarda merkez muhasebeye bilgi ve belge akJ.şı düzenlenmiş

tir. 

ı. Merkez Muhasebesi 

İstanbul'da bulunan merkez muhasebe; muhasebe müdürü, 

muhasebe müdür muavini, tahakkuk şefi, kayıt şefi, muhasebe 

memurları, şantiyeler denetçisi, mutemed, veznedar ve sekre

terden oluşan bir kadro ile çalJ.şmaktadır. 

A. Temel İşlevleri 

Kutlutaş İnşaat ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi 

merkez muhasebesinin dolayJ.sile nmhasebe sisteminin temel 

işlevleri, muhasebe müdürünün görev, yetki ve sorumlulukla

rının açıklandığJ. 11 iş tanı tımı 11 nda 11 ••• inşaatın parasal de

ğer ifade eden işlemlerini mevzuat hükümleri ve muhasebe 

prensipilierine uygun bir şekilde sistematik olarak toplanması, 

kaydedilmesi, sınıflandırJ.lması ve özetlemnesi 11 şeklinde ifa

de edilmektedir. 
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Bu işlevlerin ne şekilde gerçekleştirilece~ini yine 

muhasebe müdürlüğü görevi için hazırlanan 11 iş tanıtımı"ndan 

ya~ılacak aktarmalarla açıklayalım: 

- 11 Muhasebe kayıtlarının usuluna 'le mevzuata uygun 

olarak tutulması; mizan 9 bilanço ve kar-zarar hesaplarının 

zamanında hazırlanması sağlanacaktır. 11 

-"Şirketin statüsüne 9 uğraşı alanına, amaç ve politi

kasına uygun o larak iz lenecel.c mu ha se be ve hesap sistemi sap

tanacak; günün ve i~in gereklerine göre geliştirilecek ve 

yeni liklerin uygulanması sağlanacaktır. :ı 

- 11 Mizan ve bi .Lanço dı.;nnda 9 yöne tic i ler e şirlce tin 

gidişi hakkında bi l.:si VGren ve karo.r alrrıqlar:Lnda yardımcı 

olan periyodik raporlar hazırlanacaktıro 11 

- 1'Şirket hak ve alacaklarının tahsili sürekli izlene

cek bu konuda genel müdüre bilgi verilecektir. 11 

- 11 Vergi ve mali mevzuatın şirkete yüklediği sorumlu

luklar saptanacak, gereğinin yapı lması ve yükümlülükleri:;-:· 

yerine getirilmesi sağlanacaktır." 

Şantiye muhasebesi ile ilgili olara_;~ yapılacak işlem

ler: 

"Şantiyedeki muhasebe işlerinin usul, nizarn ve tali

matıara uygun olarak yürüyüıı, yürümedi[~i kontrol edilecektir." 

- ''Şantiye ve merkez muhasebeleri arasındaki koordinas

yon sağlanacaktır." 

- "Şantiyelerden merkez muhasebeye gelen belgelerin 

usuluna uygunluğu kontrol edilecek; zaman zaman şantiye, mu

hasebe ilişkileri denetlenerek aksayan hususların düzeltilmesi 
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için öneri lerde bulımulacakt ır." 

B. Hesap Planı 

İşletmenin hukuki statüsü, uğraşı alanı, işin gerek

leri, yönetimin amaç ve politikaları, muhasebeden beklenen 

temel işlevler gibi etkenlerin dikkate alınarak düzenlendi

ği belirtilen hesap planı, ~EK:ll) de verilmiştir. 

Gereksinim duyulan çok sayıda ana ve yardırnci hesap 

ları içeren hesap planı, bilanço formunda düzenlenmiştiro 

Hesapların kodlandırılmasında izlenilen bu düzen, bilanço 

ve gelir tablosu hesaplarını ayrı ve birbirini izleyen grup

larda toplayan ve bu nedenle de sözü geçen finansal tablo

ların kolayca hazırlanmasına olanak sağlayan model hesap 

planımızdan biraz farklıdır. 

İşletmenin hesap planında dikkati çeken diğer nokta 

da; bilanço hesaplarına, inşaat taahhüt maliyetleriyle il

gili hesaplara oranla daha çok önem verilmiş olmasıdır. Her

bir inşaat taahhüdünün maliyetlerinin izlenildiği 160-169 

nolu ana ve bağlı yardımcı hesapların incelenmesi, bu kanı

yı güçlendirmektedir. İlgililerin yaptıkları açıklamalar, 

bu hesapların inşaatın türüne ve ilgili maliyet giderlerine 

göre geliştirildiği yolundadır. 

Hesap planında yer alan ve çalışınarnızla yakından ilgi

li olan hesaplara, ilerdeki açıklamalarımızda yeri geldikçe 

değinilecektir. 

c. Karın Ölçümü 

Muhasebe, herbir inşaat taahhüdünden sağlanan karın 

ölçümünde işin tam bitimi yöntemini benimserniştir. Genellikle 
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yıllara yaygın inşaatların üstenildiği i,şletmede, G.V.K.'nun 

42, 43 ve 44'ncü maddeleri bu ölçümde esas olmaktadır. Bunun-

" la beraber, işletmenin bü.tünü için hesaplanan ticari kçı,r 

kanunenkabul edilmeyen Giderler nedeniyle mali kardan fark-

l:ı. olmaktadır. 

İnşaat taahhüt karının ölçümünde geçici kabule kadar 

oluşan maliyet giderleri 11 160-169 • o .... İnşaat Iviasrafları 

Hesabı"nda9 tahakkuk eden hakediş hasılatı 17 500-509 •••• o 

İnşaatı Stüasyonları Hesa.bı 11 nda toplanarak bilançoda göste

rilmektedir. Geçici kabul ile iş bitmiş kabul edilerek; ha

sılat, maliyet karşılaştırması yapılrn.akta ve inç;ıaat taahhüt 

karı belirlenmektedir. 

a. İnşaat Maliyetıva Ögeleri 

İnşaat taahhüt nBliyetinin saptanmasında vergi kanun

larımızın ilgili maddeleri esas alınmaktadır. 

Toplam maliyeti oluşturan maliyet giderlerinin önemli 

bir bölümü inşaat yerinde meyjana geldiğinden şantiye muha

sebesinden gelen bilgi ve belgeler, maliyet kayıtlarının 

dayanağı olmaktadır(5). 

Malzeme giderleri: Genel müdürlük satın alma departma-

nınca gönderilen ve şantiyece bölgeden satın alınan malzeme

lerin tümü, malzeme gideri olarak derhal ilgili inşaatın 

maliyetine kaydedilmektedir. Bu malzemelerin miktar ve değer 

~-~----··-·""'""'-.._..,. ....... .,._, .. 
(5) Merkez muhasebede yapılan inşaat taahhüt maliyetleriyle 

i lgi li kayıt ların ş anti •,re muhasebesi için verilen bilgi
lerle bütünle.;ıtirilmesi, konuya açıklık getirecektir. 
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olarak önemli olanları ayrıca yardımcı hesaplarda izlenmek-
-. ---- ~--·· ~ . ' . - ..• ······· "• . . ··- ., .. 

tedir~ İnşaatın bi timinde 9 kullanılmayarak şantiye alanında 
·--~'"- , .. ....,.,~·-·--.. ...... .....-- .• 

veya ambarında kalan malzemeler, sayılarak ve değerlenerek 

inşaat maliyetinden düşülmektedir. 

İşçi lik gider leri: Şant iye mu ha se be sine- e yapı lan ve 

merkez muhasebeye gönderilen ücret ve sigorta bordrolarına 
\ 

dayanılarak, inşaat maliyetinin işçilik giderleri kaydı ya

pılmaktadır. 

Taşaranlara yaptırılan işler: İşin niteliğine göre 

ta,şaronlara nıalzemeli veya malzemesiz olarak iş ya;;tırılmak

tadır. Yaptırılan i,şler kar,:;oılığında şantiye veznesinden ve

ya merkez muhasebeden (büyük işlerde) yapılan ödemeler, he

sap planında da görüleceği gibi işçilik giderleri içinde, 

11 ta,şaronlar 11 adı altında inşaat maliyetine kaydedilmektedir. 

Diğer direkt giderlerg Hesap planında türleri açıkça 

belirtilmemiş olmakla beraber inşaatla direkt ilişkisi kuru-

labilen gerek merkezde, gerekse şantiyed.e yapılan tüm gider

ler, inşaat maliyetine 11 sair giderler 11 adı altında yüklenmek-

te dir. 

Endirekt gid.erlerg İnşaat taahhütleri maliyetlerinin 

belirlenmesinde endirekt gider olarak işlem görenler sadece 

makina, teçhizat ve ta5ıtların amortisman gilerleri ile yine 

bu araçların sigorta gi~erleridir. Bu giderlerin inşaat taah~ 

hütlerine daf,ıtımında sözü edilen araçların .;;ıan'Giyelerde kal-

dıkları süre esas alınmaktadır. 
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Genel yönetim giderleri: Hesap planında "180-Merkez 
-------~~--~-·-·····'"'·· -

Genel Masraflari 11 ve 11 181-İstanbul Bürosu M:asraflar:ı." adlı 

ana hesaplarda toplanan bu giderler, G.V.K.nun 43 ncü mad

desinde belirtildiği gibi herbir inşaat taahhüdüne gerçekle

şen hakedişlerle oranlı olarak dağıtılmaktadır. 

b. İnşaat Hasılatı 

Ayda bir kez şantiye şefi ile iş sahibi idarenin kon

tra 1 mLi hendieinin iş birliğiyle, tamamlanan i .ş in miktarını 

belirten hakediş raporu hazırlanmakta ve bu rapora göre 

tahakkuk etmiş olan alacak, genel müdürlükçe tahsil olun

maktadır. 

Herbir inşaattan sağlanan hakediş hasılatı, "500-509 

•••••• İnşaat Stüasyonları 11 hesabında toplanmakcadır. 

Yapı lan söz le,~me lere konulan hükümlere dayananan fi-

yat artışları için tahsil edilen tu:Uarlar varsa 17 500 ••••• 

İnşaat Stüasyonlarırı ana ve n500.01-Fiyat Farkları" yardım

cı hesabına hasılat o larak kaydedilmektedir. 

·Geçici k:a_bllldep. sonra meydana gelen taahhütle ilgili 

giderler, G.V.K.nun 44 ncü maddesi uyarınca ilgili dönemin 

giderleri olarak 11 672-Eski İşlere Ait Masraflar ve Zararlar" 

hesabına alın~~t}~:} g~lirler ise "574-Eski İşlere Ait Gelir-
.. --------~-.. ~-·. ·-----·- .. ,,.~.·-•"""""'"' 

ler" hesabına kaydedilmekte ve inşaat taahhüt leri sonuçlarıy

la i lgi lendiri l.memekt edir. 

İşletmenin dönem karı veya zararı: Biten inşaatlar ha

sılatı -Biten inşaatlar maliyetleri + 11 570-579 Diü;er gelir-

ler11 - "670-675 Diğer gider ve zararlar n e .şit liği i le bulu:r:ımakmadır. 
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Bu duruma aşağ~da. örnek olarak verilecek kar ve zarar tablo

sunda da görebiliriz. 

D. Finansal Tablolar 

lVlerkez muhasebenin, Türk Ticaret Kanununun sermaye şir-

ketleri için koyduğu hükümler gereği(6) dönemsonunda ortakla-

ra sunulmak üzere hazırladığı nt icari 
A 

bilanço 11 su ve 17 kar ve 

zarar tablosu11 nu~ içeriklerini ve düzenlerini göstermek üze

re aşagıda veriyoruz( 7 ) .• 

t. __ K-1_ İ F 

KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET, SAN&Yf Lİ~ITTED 
ŞİRKETİ 

31.12.1978 TARİHLİ BİLANÇOSU 

I- MtİTEDAVİL KIYiv'IETLER 

b __ Para Me .. Y..C\L~ 

1.1. Merkez Kasasında 
1.2. Bağlı Ünitelerde 
1.3. Bankalarda 

h_ Alacak~ 

2.1. Alacak Senetleri 
\ 

~ 2.2. Sütasyondan Alacaklarımız 
K 2~3. Ödenen Vergi Stopajları 

2.4. Borçlu Bayiler 
2.5. Borçlu Taşaronlar 
2.6. Ödenen Naidi Teminatlar 
2.7. Şirketlerirn:i.zden Alacaklar 
2.8. Holdingten Alacaklar 
2.9. Borçlu Muvakkat ve 1\'lutavassıt Hesaplar 
2.10. Diğer Alacaklar 

--------~----------(6) Bkz: T~T.K. m: 457,327,362. 
(7) 31.12.1978 tarihi itibariyle dUzenlenen bu tablolarda işlet

menin izni olmarnası nedeniyle rakamlara yer veri lınemiş tir. 
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3.1. Taşucu Kağıt Fabrikası İnşaatı 

3.2. Divriği Paletleme Tesisleri İnşaatı 
3.3. Elbistan Soğutma Kuleleri İnşaatı 
3.4. Elbistan Atölye İnşaatı 
3.5. Ladik Çimento Fabrikası İnşaatı 
3.6. Bağfaş Gübre Fabrikası İnşaatı 
3.7. İşkur Gübre Fabrikası İnşaatı 
3.8. Kutlutaş Wakina Fabrikası İnşaatı 
3.9. Kangal Elektrik Santralı İnşaatı 
3.10. Çatalağzı Elektrik Santralı İnşaatı 
3.11. Halıser Fabrikası İnşaatı 
3.12. Aliağa Rafineri İnşaatı 

4. St ok Malzeme ·~......;;;;_;..;;;. _____ , __ 
5. Akrede_tif ler 

II- BAGLI KIYJVIETLER 

b. İ ş t_:h_r ak 1 t:ı_r :!:Jı:ri z 

1.1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
1.2. Oya k Kutlutaş İstanbul Prefabrik Ev San. 
1.3. O yak Kutlutaş İnş. Tes. S ane ve Tic. 
1.4. Oya k Kutlutaş Pazarlama.A.ş. 

2. Tasarruf B,q~21arı 

3. Depozi_totş.r _Y..~~--CJ.t3l~_cek Y~l?-_ ai~t I\fu.s.E.,.afla.:E, 

3.1. Depozitolar 
3.2. Gelecek Yıla ait ~~sraflar 

III- SABİT KIYMET VE DEMİRBAŞLAR 

ı. Binalar 
2. Tesisler 
3. Makinalar 
4. Nakil Vasıtaları 
5. Büro Demirbeşları 

TOPLAM 
NAZIM HESAPLAR 

GENEL TOPLAM 

A.Ş. 

A.Ş. 
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P A S İ F 

I- ilJJSA VADELİ BORÇLAR 

1. Banka Bo~arı 

1.1. Açık Krediden Borçlar 
1.2. Senet Karşılığı Krediden Borçlar 
1.3. Akreditif Kredisinden Borçlar 

2. Eşhas v~ . .J~c~ethane~e Borçlar 

2.1 .. Senetli Borçlar 
2.2. Alacaklı Bayiler 
2.3. Alacaklı Taşaronlar 

2.4. Şirketlerimize Olan Borçlar 
2.5. Ortaklara Borçlar 
2.6. S air Borç lar 

3. İşveren İd~~-hc::r(İ_§_:g___4J:ınan Avansla:r,.: 

3.1. D~vriği İnşaatı için 
3.2. Elbistan İnşaatı için 
3.3. Kangal İnşaatı için 
3.4. Çatalağzı İnşaatı için 
3.5. BağfaŞ İnşaatı için 
3.6. İşkur.İnşaatı için 

4. Devam Edw. __ r:ç_?.-~9Jı_hi_g lerJn . ..§..tiiaş.xonları 

5. 

4.1. Taşucu İnşaatı 

4.2. Di Vl'"'iği İn,şaatı 

4.3. Eleistan Soğutma Kuleleri İnşaatı 
4.4. Elbistan İnşaatı 
4.5. Ladik İnşaatı 
4.6. Kutlutaş Makina İnşaatı 
4.7. Bağfaş İnşaatı 

4.8. İş kur İnşaatı 
4.9. Halıser İnşaatı 

Diğer Borçla:r: 

5.1. İşçi Ücret ~'ahakkukları 
5.2. Ödenecek Ve::'gi ve Sigorta Primleri 
5.3. Sair Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplar 

\ 
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II- ÖZ SERMAYE 

1. Ödenmiş Sermaye 
2. Kanuni ihtiyatlar 

2.1. % 5 Yedek Akçe 
2.2. %10 Yedek Akçe 

III- AKTİFİ DÜZENLEYİCİ HESAPLAR 
lo Birikmiş Amortismanları 

1.1. Binalar Amortismanı 
1.2. Tesisler Amortismanı 
1.3. Makinalar Amortismanı 
1.4. Nakil Vasıtaları Amortismanı 
1.5. Büro Demirbaşları Amortismanı 

IV- NETİCE HESAPLARI 

ı. 
,.. 

1978 Yılı Ticari Karı 
TOPLAM 

NAZIM HESAPLAR 
GENEL TOPLAM 

KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET, SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ 
1.1.1978 - 31.12.1978 KAR VE ZARAR 'rABLosu 

------~---=------:---------·--·------
-Tunçbilek İnşaatıMasraflarıl-Tunçbilek İnşaatı istihkakları 
- Halıfleks İnşaatı Masrafları 

- Yozgat İnşaatı Masrafları 
- Adana İnşaatı I~srafları 
- Intercontinental İnş.Mas. 
- Düzeltilmesi Yapılan İşlere 

Ait Masraf lar 
- Sair Zararlar 
- Kan.Kabul.Edilmeyen Gider. 

- Gecikme zamları ve faizler 
- Sair giderler 

Ara Toplam 
- 1978 Yılı Ticari Karı 

Toplam 

- Halıfleks İnşaatı istihkakları 

- Yozgat İnşaatı istihkakları 
·- Adana İnşaatı ~...a;t:ıa,p.a /:s:// )J. 
- İntercontinental İnş •. Ma s .]am ) S J, /;, 
~ Düzeltilmesi Yapılan İşlere 

Ait Gelir ler 
- Alınan Faizler 
- Alınan Makina Kiraları 
- Ar i~ i Satış Karları 
- Sair Gelirler 
- Tasarruf Banosu Faizleri 

Toplam 
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Kar1n ölçümünde işin tam bitimi yöntemi_nin e.~~~"alın-

mış olması nedeniyle kar ve zarar tablosunun gelir tarafın

da yer alan vı ••••• İnşaatı İstihkakları" 1978 yılı içinde 

geçici .. k_abulu yapılmış inşaat taahhüt lerinden elde edilen ha-

kediş toplamını; gider tarafında yer alan "••••• İnşaatı Maş-
·---------······ ... 
rafları 11 ise~ sözü edilen inşaat taahhütlerinin maliyet gi

derleri toplamını yani, maliyetleri göstermektedir. Diğer 

kalemler ise~ taahhütlerle ilgilendirilameyen gelir ve gider 

kalemleridir. 

Esas olarak ortaklar için hazırlanan yukarıda örnekle

rini verdiğimiz finansal tablolardan, yöneticiler de büyük 

ölçüde yararlanmaktadır. 

E. Ara Raporlar ve Maliyet Kontrolu 
-/ .. ·--·····-~-~~-..---•:-···--- ,---·..----... ----· "'""" -~ -~-----

Muhasebe departmanı, yöneticilere ara rapor olarak 

tüm ana ve yardımcı hesapların dökümünü içeren üç aylık dö

nemler için hazırladığı mizanları vermektedire Ayrıca~ belir

li olmayan zamanlarda yönetimin isteklerine göre çeşitli ko

nulara ilişkin bilgiler de sunulmaktadır. 

Ancak, projeler için teklif sırasında yapılan maliyet 

tahminleri ile fiili maliyet karşılaştırmasını ve analizini 
---------. -------- -----,-~-

yapan _r_naliye_t ___ r~porunun mu ha se be si s t_em~.~~~--~örevleri içine 

alınmadığını görmekteyiz(8). Bu durum, işletmenin organizas-
__ h ____ " ............ ---.. -- ... -.-------- •• - •••••••• •• 

yon yapısından ve muhasebe sisteminin kuruluş ve işleyişinden 

( 8) Muhasebe müdürünün görev, ye. tki ve sorumluluklarının be
lirlendiği 11 i§' tanıtımı"nda da göremiyoruz. 
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gelmektedir. Şöyleki: 

- Genel müdürlükteki 11 teklif hazırlama 9 projelendirme 

ve kesin hesap müdürlüğü" herhangi bir in§aat ihalesine tek-

lif verirken, muhasebe departmanıyla hemen hemen hiç iliş-

kide bulunmamaktadır. İnşaatın çeşitli birimlerinin fiyat-

landırılmasında kullandığı (Elt:l2)'teki "fiyat analizin for-

munda yer alan maliyet ögelerinin tahmininde daha çok teknik 

hesaplamalardan, piyasa araştırmalarından ve deneyimlerden 

yararlanılmaktadır. 

-Ayrıca, tekliflerin fiyatlandırılmasında kullanılan 

ı?fiyat analizi" formunda yer alan maliyet giderleri ile he

sap planında yer alan maliyet giderlerinin tür ve içerikleri 

arasında bir uyum yoktur. Bu nedenle de tahmini maliyetler 

ile fiili maliyetleri karşılaştırma olanağ:ı bulunmamaktadır. 

2. Şantiye Muhasebesi 

Şantiye muhasebesi, inşaatın büyüklüğüne göre değişe

bilmekle birlikte genellikle muha~~"~:~_i, tahak"~~c~ memuru, 
......_______ .. ~ ... 

ambar memuru ve veznedardan oluşan bir kadro ile yürütülmek-

te dir. 

Şantiye muhasebesinin işlevleri ve ne çekilde yerine 

ge tir i leceği, merkez muhasebede hazırlanan bir ıı talimat" ta 

açıklanmıştır. Bu işlevlerin; para hareketlerinin izlenmesi, 

malzeme giriş-çıkışlarının kontrolu ve kayıtlarda izlenmesi, 

i.~çi likler le i lgi li çeşit li iş le mler o lduğunu görmekteyiz. 
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A. Para Hareketlerinin İzlenmesi 

Şantiye şefi aylık gereksinimlerini ayrıntılı olarak 

bir liste halinde ilgili ay gelmeden genel müdürlüğe bildi-

rir. Genel müdürlük, işletmenin finansman olanaklarına ve 

harcama programına göre, toptan veya partiler halinde şanti

yeye havale çıkarır. 

Şantiyede tutulan kasa def•terine her türlü para giriş 

ve çıkışları belgelere dayanan açıklamalarla kaydedilir. Bu 

deftere kaydedilen giriş ve çıkışlar arasındaki fark, şan-

tiye veznesinde ve bankadaki para mevcudunu gösterir. 

Kasa defterine kaydolunan bütün para giriş ve çıkış

ları ayrıca (Ek:lJ) te verilen 11 kasa bülteni 11 ne de geçirilir. 

Her ayın 10.20 ve sonuncu günleri itibariyle düzenlenen bu 

bülten, şantiye şefi ve muhasebeci tarafından imzalanarak 

merkez muhasebeye postalanır. Merkez muhasebe, kasa bülte

ninde yer alan bilgilerden ve ekindeki belgelerden (fatura, 

makbuz, bordro v.b.) yararlanarak hesap planına uygun ola

rak şantiye faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarını yapar. 

B. MaJ zzem:e Giriş ve Çıkış ların m İz lenmesi 
.....-.'~··- . 

Bir inşaat taahhüdünde en önemli maliyet ögesi olan 

malzemelerin şantiyeye-ambara giriş ve çıkışlarının kontrolu 

ve kayıtlarda izlenmesi üzerinde önemle durulmaktadıro 

a. Malzeme Girişleri 

İnşaatlarda kullanılacak malzemelerin bir bölümü genel 

müdürlük tarafından satın alınarak şantiyeye gönterilmekte, 

bir ··bö,lümü de şantiyece bölgeden sağlanmaktadır. 
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ı. Genel Müd.ürlükçe Gönderilen Malzemelerin 

Teslim 4lınması 

Genel müdürlüğün satınalma departmanlığınca genelliK

le İstanbul ve Ankara piyasalarından satın alınan malzeme-

ler, iki ·nüst;a 11 sevk pusulası 11 düzenlenerek inşaatın bulun-

duğu yere gönderilir. ~~lzemeler şantiyeye geldiğinde ambar 

memuru tarafından sayılarak, tartılarak, ölçülerek teslim 

alınır. Gelen malzemeler ile sevk pusulasında yazılı cins 

ve miktarlar aynı ise, qer iki nüshü sevk pusulasına da 11 tam 

olarak teslim alınmıştır11 kaşesi basılarak, ambar memuru ve 

şantiye şefi tarafından imzalanır ve bir nüsha derhal malzeme

yi gönderen genel merkeze po~talanır. Şantiyede kalan ikinci 

nüshaya dayanarak her tür malzeme için tutulan ıımalzeme takip 

kartı 11 na giriş kaydı yapılır. Ambara giren ve çıkan malzeme

ler, malzeme takip kartlarında sadece miktar olarak izlenir. 

ıı. Şantiyece Bölgeden Satın Alınan Malzemelerin 

Teslim Alınması 

Şantiyece inşaatın bulunduğu bölgeden satın alınan 

malzemelerin teslim alınışında ve kayıtlarda izlenmesinde 

iki yol izlenmektedir: 

- Kum, çakıl, taş, tuğla gibi devamlı olarak şantiyece 

alımı yapılan ve gelen her parti için fatura düzenleme uygu-

laması bulunmayan malzemelerin şantiyeye gelişlerinde, ambar 

memuru tarafından üç nüsha 11 teslim alma belgesi" düzenlenir., 

Bu belgenin bir nüshası malzemeyi teslim edene, bir nüshası 

hesaplaşmaya esas olmak üzere şantiye muhasebesine verilir. 
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Üçüncü nüsha, ambar memurunca saklanır ve buna dayanarak 

malzeme takip kartlarına giriş kaydı yapılır. 

- Faturanın malzemeyle birlikte şantiyeye gönderildi

ği durumlarda, fatura içeriği ile teslim alınan malzemenin 

lt.)ntrolu yapılır. lVialzemeler cins ve miktar yönünden tamam 

ise, ambara giriş kaydından sonra faturaya teslim alındığı

nı gösteren kaşe basılır; imzalanır ve ödenmek üzere muhase

beye verilir. Ödemeleri yapılan faturalar, kasa bülteni ile 

birlikte merkez muhasebeye gönderilir. 

b. Ambar Çıkı.şları 
:;....,.:..,_-:-" ~·::"'":': ·:-

Özellikleri nedeniyle açık alanda bulundurulan malze

meler ile kapalı ambarda saklanan malzemelerin çıkışlarında 

izlenen süreçler biraz farklıdır. 

ı. Açık Alandan Üretime Malzeme Verilmesi 

Açık alandaki malzemeler, teslim alma işlemleri ölçü 

ve tartiyı dayanarak sağlıklı olarak yapılan, fakat üretime 

verilirken tam olaı"ak ölçü ve tartısı kolay olmayan, genel

likle inşaat alanının çeşitli yerlerinde bulundurulan kum, 

çakıl, taş, tuğla, demir v.b. leridir. 

Bu malzemeler inşaat alanı dışına çıkarılmamak koşuluy-

la, istek üzerine, ölçüsüz ve tartısız olarak üretime verilir. 

Kullanılmış olan malzeme miktarları, aylık hakediş raporların-

da belirtilen üretim miktarına göre hesaplanır. Ambar memuru, 

sözü edilen malzemelerden o ay içinde ne kadar kullanılmış 

olması gerektiğini belirten şantiye şefinin imzalı yazısına 
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dayanarak malzeme takip kartlarından çıkışlarını yapar. 

11. Kapalı Ambardan Üretime Malzeme Verilmesi 

Kapalı ambarda bulundurulan malzemelere gereksinim 

duyan inşaat görevlisi, bu malzemenin cins ve miktarını am

bar memuruna bildirir. Ambar memuru ve dUzenleyeceği "malze

me çıkış pusulası 11 nı şantiye şefine imzalattıktan sonra 9 

isteklle bulunan ki,şiye imzası karşılığında malzemeyi verir. 

Malzeme çıkış pusulasına dayanarak da malzeme takip kartın

dan çıkış kaydını yapar. 

C~ İşçiliklerle İlgili İşlemler 

Şantiyede çalışanların puvantajlarını yapmak 9 ücret 

ve sigorta bordrolarını düzenleme i;;ıleri tahakkuk memuru

nun görevidir. 

Tahakkuk memuru, öğleden önce ve öğleden sonra günde 

en az iki kez çalışanların devam durumlarını kontrol ederek 

günlük puvantaj kartına işler. Her akşam çalışma saati so

nunda günlük puvantaj kartında işaretlenen çalışma saatle

rin:i ·' "ana puvantaj defteri 11 ne geçirir. 

Şantiyede çalışan bütün personel için: Çalışma süreleri, 

iş sözleşmeleri, varsa toplu iş sözleşmeleri, vergi ve sigor

ta mevzuatı dikkate alınarak düze:ı::lenen üç nüsha aylık ücret 

bordrosunun ilk nüshası merkez muhasebeye gönderilir~ ikinci 

nüshası şantiyede saklanır9 zımbalı üçüncü nüsha da ödeme 

sırasında işçiye verilir. 

Aylık ücret bordrosundan başka yine şantiye muhasebesin-

de düzenlenen aylık sigorta bordnu]ar~ , üç aylık prim bordPoları 
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ve aylık muhtasar beyannamelerinin birer sureti en kısa zarrıe.n-

da merkez muhasebeye gönderilir. Böylece merkez muhasebe, 

şantiye muhasebesinde işçiliklerle ilgili muhasebe işlemleri

nin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilecek ve inşaat mali

retiyle ilgili işçilik giderlerini muhasebeleştirebilecektir. 

D. Şantiyede Tutulan Yardımcı Hesaplar 

Şantiye muhasebesinde para giriş ve çıkışları kasa def

terinde izlenirken, borç ve alacak durumları da gerekli sayı

da hesapları içeren yardımcı (muavin) defterde izleniro Bu 

defterde yer alan hesaplar genellikle şunlardır: 

-Merkez Cari Hesabı, 

-Bankalar Cari Hesabı, 

- Satıcılar Cari Hesabı, 

- Taşaronlar Cari Hesabı, 

- Personel AvanrJ ları Hesabı, 

-Verilen Depozitolar Hesabı, 

- Gelir Vergisi Kesintisi Hesabı, 

-Mali Denge Vergisi Kesintisi Hesabı, 

- Öd. Sosyal Sigorta Primleri Hesabı, 

E. Şantiye Muhasebesi Denetimi 

Şantiye çalışmaları ve muhasebesi çeşitli zamanlarda 

genel müdürlükçe denetlenir. Şantiye muhasebesinin denetimi, 

merkez muhasebede görevli şantiye denetçisi tarafından yapılır. 

Şantiye denetçisinin 11 clenetim raporu" olarakb.a kabul edilebile-
ı 

cek 11 muhasebe kontrol formu", (Ek:l4-15) te verilmiştir. Bu 

formun incelenmesi, şantiye muhasebesinin denetlenen nokli.t.la

rını gösterecektir. 



SONUÇ 

İnşaat taahhüt işletmeleri, belirli bir bedel karşılığın

da iş sahiplerinin yaptırmak istedikleri inşaatların yapımını 

üstlendiklerinden~ sipariş üzerine üretim yapan endüstri işlet

melerine benzetilebilir. Ancak, inşaat taahhüt işletmelerinin 

iş ve faaliyet şeklinden doğan kendilerine has özellikleri 

vardır. İnşaatların~ iş sahiplerinin gösterdikleri alanlarda 

yapılma zorunluğunun olması, tamamlanmalarının genellikle bir 

takvim yılını aşması ve gerçekleştirilen işler karşılığında 

yapılacak ödemeler konusunda çok değişik uygulamaların bulun

ması nedeniyle inşaat taahhüt işletmelerinin muhasebe sistem-

lerinde, endüstri işletmelerinkine göre bazı farklılıklar mey

dana gelmektedir. 

İnşaat taahhüt işletmeleri muhasebesinde en önemli ko-

nu herbir inşaat taahhüdünün ve bunun yanında işletmenin bü

tününün karını veya zararını doğru saptamaktır. Bu amaçla 

esas alınabilen kar ölçüm yöntemlerinin hepsinin temelinde 

hasılat~ maliyet karşılaştırması bulunmaktadıre Aynı hesap dö .... 

neminde yapımı tamamlanan inşaat larda pek sorun yara tmayan ks.
rın ölçümü~ yıllara yaygın götürü inşaatlarda k~rın yıllar iti

bariyle ne miktarlarda gerçekleştiği sorusunu karşıDuza çıkar

maktadır. Bu tür taahhütlerden elde edilen karı ölçmede esas 

alınan gerek 11 işin kısmen bitimi yöntemi 11 nin, gerekse rıişin 

tam tbitimi yöntemi 11 nin bazı üstünlük ve sakıncaları vardıre 
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Eğer inşaat tamamlanma derecesi ve nihai toplam maliyeti 

hakkJ.nda doğru tahmin ve saptamada bulunarnJ.yorsa, . i.~in tam 

bitimi yöntemi benimsenmelidir~ 

Faaliyet sonucunun doğru olarak saptanmasJ. ve düzenle

nen finansal tablolarJ.n güvenilir olmasJ. için herbir inşaat 

taahhüdüyle ilgili ~qliyet giderlerinin yakJ.ndan izlenmesi 

ve muhasebeleştirilmesi gerekir. Taahhütle ilgili direkt ma

liyet giderlerinin maliyetler içindeki payJ.nın artması oranJ.n

da doğru maliyete ulaşılır. Endirekt maliyet giderlerinin ve 

yönetim giderlerinin inşaat taahhütlerine dağJ.tJ.mında ise, 

gerçeği yansJ.tan dağJ.tım ölçütleri esas alJ.nmalJ.dır. 

İnşaatların, işletmenin merkezi dışında bir yerde olup 

o lmadığı na ve merkez :ı:m.:ı.hase be i le şantiye mu ha se besi arasJ.n

daki işbölümüne göre, özellikle maliyet ögelerinin izlenmesi 

ve muhasebeleştirilmesi konusunda değişik uygulamalara gidi

lebilir. Ancak, merkez muhasebe ile şantiye muhasebesi arasın

da iyi bir iletişim ve denetim mekanizması kurulması şarttır. 

İşletmenin finansal durumunu gösteren bilançosu ile faa

liyet sonuçlarını özetleyen gelir tablosunun, muhasebenin te

mel kavramlarJ.na ve genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak 

düzenlenmesi halinde ilgili kişi ve kurumlara açık ve güveni

lir bilgiler verilmi,3 olur. İşletmenin büyüklüğü, hukuki sta

tüsü ve kredi_y· ~ o lan gereksinimi, finansal tabloların içerdi

ği bilgileri etkiliyebdlir. Ancak karın ölçümünde esas alınan 

yöntemin en azından iipnot olarak mutlaka belirtilmesi gerekire 

Muhasebenin yönGticilere kararla.i"'J.nda yardımcJ. olarak 

bilgileri içeren ara raporlar hazırlamayı da ihmal etmemesi 
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gerekir. Özellikles teklif verilirken yapılan maliyet tahmin-

leri ile fiili maliyetlerin belirli tarihlerde karşılaştırma-

sını ve analizini yapan maliyet raporları önemlidir. Bu şekil

de hazırlanacak raporlarla maliyet kontrolu yapma olanağı sağ

lanmış olacaktır. İn.;;ıaa.tın tamamlanma derecelerine göre tahmi

ni ve fiili maliyetlerin karşılaştırması ve analizini yapan 

aylık maliyet raporlarının kolayca hazırlanabileceğine ve belir

li sınırlar içinde yöneticilere yararlı olacağına inanıyoruz. 

Vergi kanunlarımızın inşaat taahhüt faaliyetlerinde sağ

lanan karın saptanmasını düzenleyen hükümlerinin, muhasebe il
in 

kelerden pek fazla ayrılık taşımadığı kanısındayız. Bu bakım-

dan muhasebe sisteminin kuruluş ve işleyişinde muhasebe ilke-

leri ve vergi kanunlarımızın ilgili hükümleri arasında belir-

li ölçüde bağdaşım sağlanabilir. 

İnşaat taahhüt işletmesi muhasebe sisteminin; karın 
.,., ...... , .. · 

ölçümü, finansal tabloların düzenlenmesi, maliyet kontrolu 

ve vergi matrahının belirlenmesi işlevlerini yerine getirirken 

yararlanacagı çe ş}, t li veri leri sağlayan hesapları bünyesinde 

toplayan hesap planının çok iyi dUşünülerek hazırlanması ge

rektiği açıktır. 

Kutlutaş İnşant ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin 

muhasebe sistemi ile ilgili değerıemelerimize gelince: 

- İşletmenin nı:uhasebe sisteminin iskeletini oluşturan 

hesap planı, çeşitli finansal verilerin sağlanmasına olanak 

verecek sayıda ana ve yardımcı hesabı içermektedir. Bununla 

beraber maliyet giderleri hesapları geliştirilmeye muhtaçtır. 
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- Dönemsonu bilançosu ilgililerin bilgi gereksinimle-

rini kapsayacak ayrıntıda olmakla beraber, faaliyet sonuçları-

nın yer aldığı kar ve zarar tablosu?inşaat taahhütleri mali

yetlerini oluşturan maliyet giderlerine yer vermediğinden ye

tersiz kalmaktadır-. İşletmenin her türlL1 hasılat, gelir, ma-

liyet ve giderlerinin gelir tablosunda gösterilmesini öne-

ririz. 

- İnşaat taahhütlerinden sağlanan k~rın saptanmasında 

tamamen vergi kanunlarımızın.hükümlerine uyulmaktadır. İşlet

menin ticari ve mali karı arasındaki fark, kanunen kabul edil-

meyen giderlerden ileri gelmektedir. Bu nedenle vergi matrahı 

kolaylıkla saptanabilmektedir. Bu durum vergi kanunlarının iş

letmenin muhasebesine etkisinin büyük olduğunu göstermektediro 

- Merkez muhasebesi ile şantiye muhasebesi arasJ.nda iyi 

düzenlenmiş işbölümü, iletişim ve denetim bulunmaktadJ.r. 

- Kanım1zca sistemin yetersiz kalan yönünü daha çok yö

netime sunulan ara raporlar oluşturmaktadJ.r. Tüm hesapların 

dökümünden ibaret olan üç ayl1k mizanlarJ.n yönetime sunula

cak ara rapor lar olabileceği kabul edilemez. Ea liye t kon tr o

lu konusunda muhasebe sisteminin hiçbir etkinliği yoktur. 

Son söz olarak9 bu sektörde muhasebenin etkinliğini art-

tırabilecek her konuda yapılacak yeni çalJ.şmalarJ.n yara.r1na 

ve gerekliliğine inancıiDJ.zı belirtmek isteriz. 
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(Ek~ 1) 

--------------------#--
İş No~ •••••••• İŞÇİLİK DAGITD/I RAPORU Rapor No: 

İşin Adı~ ••••• Sayfa No: 

Tarih 
. . '1 . 
Iş ın :... er ı. o o ••• 

-------------~--·--- -·-- ___ ____L______________ l ' . d 

İş Sınıfı 1 İşçininJ Çalışıj' ~aat T t İş Sı- il Önceki :Yapılanı Birim :T_ oplam Öncek~--
'Mesleği. lan Ucreti u ar nıfı Toplam ı işin ı ?:ali- !işin 0 .,t"'-,.., .., 

-+--------~---·~-------+---~--~+1-~---~· 

ı Sl<·atl e ı" cı" n J o'fı'l~tC•Y•l• -re·'- Tı~''~t~r'>ı .J. cı.Lc:ımcı · u -- ,- 7 I l' 

1
ıL.l ~ cu. -1 '. u . .lilıh cı ---.-. . 

i .r.ı _ 1.., 1va. ıve ·· l ~ , .L;ırım 
:lop c:ım ı ,, ı-·. t _ _ ~ı_ _ _ ___ _ __ _ _ _ _ _ _ . _ _ -_ _ i Ld:! ı ::re 

1 

ı 
ı 
ı 
ı 

~ 

Kaynak: Frank R. Walker s.93~ 

1 
[\) 

o 
ı-' 
ı 
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(EK:2) 

ı-......_---------~----------·~----·---·· 

İş No 
İşin Adı 

İşin Yeri 

. 
o 

o . 
Araç 

No 
~İlgili. 
İş ~Jn If 

GÜNLÜK IVIALZEJVIE RAPORU 

Tarih 
Hava Durumu : 
Isı Derecesi: 

Teslim alınan malzemenin 
tUrü ve kimden alındığı Miktar 

1 

ı 
+-----ı--::::---;:;-:-...:......--::-------;----;;-:;---...----____,:;------.--~-.,-;--·-Teslim alınan ve kullanılan malzemenin özeti: 
ı-----.,.-, --.....-._...,..--,.---,-, """"i,.--,.-'"!""1 ~ • ...-. --r---,--:----.----...,.-:--·-------····-·-·· '-

r~ ~~~me ll ( a ) ( b ) ( c ) ! ( d ) 
1 

( e ) ı ( f ) l ( g) 
-----iı------ı------=+~---+----=-ı~~·~--r----r 

Bugüne . ! ! 
ka d~-·~-- ---·-···--t-------ı-~--~--;=-~---+=-~- -··- r' - -~~- ~~~---r 
B~ 
M:l:me! (-h-~)--r-~(~ı )---(i-)-- ·~(-g)---~· (k)~~~C-1~)---ıf---'(-m_)_ 

türü 
Bugüne 
kadar 
-·-~·--·----~------- -··-.... -~·- r-· --- -~·. -·--·--r---.. -·.·-- r-·-·- ''" ~-- "'""'·-----+·--· 

'j !;;~:m t ·_--· ·---ıı---··-~--~ı-------~-------ı .......... --·-··~--·-·---+-·--
~ .. ---~.-- ......... --.~~-ı.........-----~~-· __...j -~-"---· 

Kaynak: Frank R. Walker, s.55 
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(Ek~ 3) 
---------------------------------~--------------~----~------~-------------------------------------

İş No~ •••• İŞ MALİYET KARTI 

Baş lama ta_;_1 ihi Kabul tarihi~ 

rrahmini bi tir:rrıe tarihi~ -·-
' ı ' ı ' ı " 

Tarih Açıklama 1 i To· ı~ ; Alan !Hafriyjt J?uvar ı Kapı- 1 Ince 
Fo yo i P cım, Hazırlı!İı Orme 1 Pencere Dağrama 

ı 
ı 

ı 
ı 

ı 
ı ı ı ı 

ı ·ı ı 1 ı ı 1 1 
! 

Ma-deni ; Boy~-- Sıhı;.ı" Isı tma 1 E:) .. ektrik Diğ~r , / B~ h çe l 
'----f ..... J Badana Tesısot Işleri Teçhıza-c ı Duz~nle-'l 
l7' e 

1 ı me sı J ~ ~- ·• . • - n - - -~-~--·-~- --~-- .. - ~~-~~ ~ 
ı 

Kaynak~ Alfred Kaplan 9 s.l59e 

~---) 

f 

Genel 
: İmal . 
j Giderlert 

-ı 

ı 

ı 
ı 

i\) 

o 
L-V 

' 
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(Ek:4) 
·----------.,.,..,-__._...,..__M_a __ l_i_,.y-~-t-l_e_r ___ İ_ş_N_o_·.-. ,-____ ;.;....;..... _____ _ 

İş Sınıfları 1 ·-,--·-----ı 
ı-----------~~-m-:ı _a_h_m_i_n __ ..__._F_i_i_l_i_._ ____ ~ S ap ma ____ _j 

1 jAlan hazırlığı 

1 

ı 

2jHafriyat 
3 i DÜ var Örme 
4 Kapı - pencere 
5 İnce doğrama 

6 lVIaden i iş ler 
7Boya badana 
.. 
• 
• 

• 

Kaynak Alfred Kaplan, s.l47. 

İş lVIaliyet Kar.ş ılaştır ması 

Teklif 
İş Sınıfları Ta ilmini 

ı Alan hazırlığı 
2 Hafriyat 

3 Duvar örme 

4 Kapı - pencere 

5 İnce dağrama 

6 Madeni işler 

7 Boya - badana 

o 

o 

• 
ı 

'J 
Kaynak . Alfred Kaplan, s.l62. . 

ı 
1_ 

(Ek~5) 

Tarih ••..• 

t 



İş No. İŞ llAiıtiET ICAR•ri 

i 
j 501 5010 

Tarih Açıklama Toplam . 
İnşaat Nial Malzeme 

ı 

1 

- .... -·-·-· -· 

Kaynak~ Paul D. 1ucas 9 s.41. 

İŞ Adı~ooooeoooo İnşaatı 

5011 5012 
Direkt Ta saronlar İşçilik 1' ,, ıl 

1 . ,. 

ı 

(Ek~ 6) 

5013 

Diğer 
Giderler 

ı 

1 
\ 
1 
·-

1 
1\.) 

o 
\Jl 
1 
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BASİT BİR GANTT ŞEMASI 
(Ek:7) 

Hafriyat ve temel L:;ıleri 

Sıva 

EleJctr~lf-

Tamamlanma tari hi 

NOTLAR: 

ı. Uygularnada zan~n cetveli(gün, hafta, ay şeklinde) 
ayrıntıl1 olarak yapılır. 

2. Her yatay çizgi(çubuk) ayrı bir iş sınıfını g~sterir. 
3. Her çizginin uzunluğu inşaat programına bağlıdıro 
4~ İşlerin sırası gösterilir. 
5. İn.~aatın geli,şimi, fiili durumu gösteren ek çizgilerle 

ölçiilebilir. 
6. Program çe,şitli iş sınıflarının aynı zamanda meydana 

gelen girdilerini gösterebilir. 
KAYNAK: j.B. Goodlad? s .. 97 

(Ek: S) 

••••••• İnşaat taahhüt işletmesi 
Talep Fişi 

Tarih ......... .. - ~;Ialzeme Ambar1 - İşin ad1: 

KAYNAK~ Paul D. Lucas, s.44. 



.· T . : -~-' :·. {\ ... ·.\ .· ... 

(Ek:9) 
İLGİLİ İNŞAAT 

TAAHHÜT İŞLETMESİNİN 
FİNANSAL TABLOLARI VE 
DESTEKLEYİCİ BİLGİLER 

Tek ki.şi işletmesi: 
Kişi ortaklı~ı : 
Sermaye ortaklığı : 

Düzenlenme tarihi:........ Kim için düzenlendiği ........ -••••• 
Kim tarafından düzenlendiği •••••• 

Tablonun imzalandığı tarih:...... İmza •••••••••• 
Ün van: •••••••• 

-·---~~--··-·-------··----·---·--------~·-- ·~- ~------~ 

TABLO (A) : BİLANÇO 
ı. Kasa (8. sıradaki kalemler hariç) 
2. Tamamlanmış inşaatlaTdan alınan alacak senetleri 
3. Tamamlanmış inşaatlardan senetsiz alacaklar 

1 

4. Devam eden inşaatlardan alacaklar 
( a) Mühendis ve mirrrarlarca onaylanan 
(b) Mühendis ve mimarlarca onaylanacak 

5. Tamamlanmış inşaatlardan alınacak terainat kesintileri 
6. İnşaatlara yüklenen malzeme~ işçilik ve genel imal 

giderleri (yukarıdakilere eklenmeyen) 
7. lvialzeme stoku 
8. Teklif ve diğer garantiler için depozitolar 
9. Tamamlanmış veya ievaın e~len inşaatlar karşılığı alınan 

hisse senedi ve tahviller 
10. Diğer menkul kıymetler 
11. Diğer alacaklar 
12. Arsa, arazi ve binalar (işte kullanılmayan) 

Eksi: Amortismanlar 
13. Arsa, arazi ve binalar (i,şte kullanılan) 

Eksi g Amortismcrınlar 

14. 
15. 
16. 

Makina, teçhizat 9 taşıtlar v. b. (net) 
Pe,şin ödenmiş .. giderler 
~ ~ • 0 0 O 8 O ~ D D • O • 

TOPLAM AKTİFLER 
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17e' Bankalara ödenecek senetler -Teklif çekleri için 
il If - Diğerleri için 

18. Makina ve teçhizat için senetli ve senetsiz borç.lar 
19. Ortaklardan 9 arkadaşlardan veya akrabalardan alınan 

avans veya borçlar 
Iı!Ialzeme 

Federal 
Federal 

alımlarından doğan borçlar 
gelir vergisi dı.;;ında tahakkuk etmiş giderler 

.. ' gelir vergi si-Odenecek •••••• .,.:~, 
Ta hak ku k e t mi ş •• o ••• o~ , 

23. Taşaranlara borç'ar -Devam eden inşaatlar için 

24. 

25. 
26. 

" rı - Tamamlanan inşaatlar için 
Gayrimenkul ipoteldi borçlar ( 12 aydan önce 
ödenmeyecek) 
Diğer borçlar 

• • • • e o o • o o • o • 

TOPLAM ( l 7 den 26 ya kadar) ---·------
27. Kazanilmş gelir için karşılıklar yada devam eden 

inşaatlardan kar ve zarar 
28. İmtiyaz lı hisse senedi ( beherinin nominal değeri •.•. ) 
29. Adi hisse senedi (nOminal de~er ••••.•••••• ) 
30. Dağıtılmamı.ş karlar (sermaye şirketi ::leği,~:lıe özsermaye) 
31. Sermaye üstesi 

TOPLAM ( 28 den 31 e kadar) 
TOPLAM PAS tir'LER 

TABLO (B): GELİR TABLOSU ( 1.1.19 •. / 31.12.19 •• ) 

ı. Dönem içinde tamamlanmış inşaatlar 
2. Eksi: Malzeme 5 işçilik ve g~i.g. lerini içeren 

direkt maliyetler 
3. Tamamlanmış inşaatlar brüt karı 
4. Diğer gelirler 
5. Toplam gelir 
6. Eksi: Genel yönetim giderleri 
7. Ödenen faiz: ·~·••o·~f, Diğer giderler ••••••• ~ 
8. Federal gelir vergisi için karşılıklar 
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9, Net kar ve zarar 

lO. Artı: Dönem başındaki dağıtılmamış karlar 

ll. DUzeltmeler(net) •••••• s, kar payı ve diGer çekrnelerH.ş, 
12. Dönemsonunda dağıtılmamış karlar 
13$ Ek bilgi: yukarıdaki giderlere dahil edilen amortismanlar 

TABLO (C) : DEVAM EDEN İNŞAATLAR (1) den (4) kadar olanlar fiili 
(5) den (8) kadar olanlar tahmini 

ı. Toplam taahhüt fiyatı 

2. 

BugLi.ne kadar olu,şan maliyetler: 
(A) İşçi lik 
(B) lVIalzeme 
(C) Genel inBl giderleri 
(D) 

(E) 

(F) 

Taşaranlara ödemeler 
Taşaranlara borçlar 

0 o • v • O • O a w ~ • O ~ o D O e ~ 

(A) den (E) ye kadar toplam 
Tahsili beklenen alacaklar 

(G) Onaylanmış alacaklar 
(H) Onaylanmak için bekle~Bn alacaklar 
(I) (G) ve (H) tan alıkonulan kestiler 

3. (G) den (I) ya kadar toplam 
4. Bugüne kadar gerçekleşen kar ve zarar 
5. Bugünden sonra tamamlanacak taahhüt kalanı 

İnşaatın tamamlanması için tahmin edilen maliyet: 
(K) İşçi lik 
( L) Malzeme 
(M) Genel imal giderleri 
(N) Taşaranlara verilecek işler 

6. (K) den (N) ye kadan toplam 
7. Taahhüt kalanından tahmini maliyet 

"' 8o Kalan taahhütten tahmini kar veya zarar 
9. :rviakina? teçhizat? taşıtlar maliyeti 

10. Taahhüdün tamamlanması için gerekli makina9 teçhizat 
ma liye t tahmini 
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ll. Bugüne kadar ödenen teçhizat kiraları 
12. İşin yeri 
13. İşin niteliği 

14. İnşaat tamamlanma tarihi 
15. Orijinal teklif fiyatı 
16. Taahhüt fiyatı veya işletmece verilen ikinci en 

düşük teklif 
17. Bugüne kadar ortaya çıkan ek işler 
18. Tahmin edilen karda meydana geleceği düşünülen 

artışlar ve eksilişler 



(EK: lO) 

İşletmeler Arası Karşılaştırma İçin 

Oranlar :ı?ramidi 

( l) 
A 

Net Kar ..__.....,.._ 

Kullanılan Sermaye (Toplam Aktifler) 
Net Kar ~~---~~~· ~--- ( J) __l:alllam:L~l!±..J.Jı . ..T.~ahhütler Değ_e:ı;J_ __ ( 2) 

Taınaınlanmış 11aahhütler Değeri Ktıllanı lan Sermaye( Toplam Aktifler) 

( 28 ) jJalzeme_G_'.;;;.:i...;;cl=e=ı"..;...l_e...;_;,r..;;i;.._ ____ _ 
Tamamlanmış Taah.Değeri 

( 2b) İşçilik Gid~leri 

Tamamlanmış Taah. Değeri 

( 2c) Maki~e ve_Te~izat Giderleri 
illamamlanmış Taah. Değeri 

(2d) Ta§aronlara Y~-~~l~n İ~~r 

Tamamlanmış Taah. Değeri 

Genel İmal Giderleri - . --- ... ~··· ( 2e) 
rrıa·'~""ml~nmıs r,ı~ ~b Degv·e""ı· _L .:.Ho O .ı. 'v -'-- d. O .... ct ' ....... ..L 

( 2f) _Ç:enel "{~ne tim Gi9;.erleri~ 

Tamamlanmış Taah. Değeri 

-..,- 1 J. -·, G d - d 1 c. h.ayna.c~ • .0. -oo ,lG _7 ..LO. 

( Ja) ~'J.!}Laml.§..rım~.raah. D~/leri~ 
Sabit Aktifler 

( Jb) _ Tamam:L_911fQ.J.LTaah •. Değ~ri 

Cari Aktifler 

( Jc) _ Ta~amlanmı__ş__ Ta ah •. Değ_e:;:,ı 
Likit Aktifler 

( Jd) Tam_aınJarı~nş Ta~ h. Değeri 

Devam Eden İnşaatlar Maliyeti 

f 
1\.) 

i-" 
ı-" 

1 



Ana 
H~~ 

ı o 

II 
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(EK:11) 
KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET, SANAYİ LİlVITTED 

ŞİRKETt 

H E S A P P LA N I 

Defteri 
Kebir Muavin 
Hesabı Hesabı 

l0('l 

101 
102 

103 
104 
105 

107 

110 

III 
119 

l02e00 
102.01 
102.02 
102.03 
102.04 
102.05 
102.06 
102.07 
l02o08 
102.09 
102.10 

105.00 
105.20 

107.00 

107.50 

107.60 

ı1o .. oo 
110.29 
110.50 

119 oOO 
119.50 

H E S A P İ S M İ 
~~~~~~~-----

KASA VE BANKALAR 
KASA HESABI 
ŞUBELER KASASI 
ŞANTİYELER Y~SASI 

• • • Şantiyesi Kasnsı 

• • • 
• • o 

• • 
• 
• • 

• • 
o • 
• • • 
• • .. • 

YABANCI PARAL11.R 
ALINAN ÇEKLER 
PULLAR 

Damga Pulu 
Posta Pulu 

BANKALAR 

ıı " 
n ıı 

ll ll 

n ıı 

ii ıı .. 
ll ii 

il il 

ii ;ı 

ıı ıı 

VI li 

Yurt İçi Bankalar A.Ş. 
(Her banka için ayrı föy) 
Yurt Dışı Bankalar C.H. 
(Her banka için ayrı föy) 

·.·. 

Yurt Dışı Bankalar Akreditif Hesabı 

HİSSE SENETLERİ TAHVİLLER, HAZİNE 
-·-~--· -------·:-..2---·-···-·"'' ___ .. _.,.. ----BONOLARI - -----·· .... 
HİSSE SENETLERİ, TAHVİLLER 

Türk hisse senetleri 
Yabancı hisse senetleri 
Tahviller 

HAZİNE BONOLARI 
HİSSE SENETLERİ TAHVİLLER DEGER 
LÜGÜ KARŞILIGI 

Hisse senetleri de~er düşliklli~li kar. 
Tahviller değer dü,ş üklügli karşılığı 



Ana 
Hesap 

12 

Defteri 
Kebir 
Hesabı 

120 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Muavin 
H~ s~ 

120.00 
120.20 
120.30 
120.40 

122.00 

122.50 

123 .oo 
123.50 
123.90 

124.00 

125.00 
125.40 

125.50 

126.00 
126.10 

126.20 

126.30 

126e40 
126o50 
126.60 

127 .. 90 

127 .. 40 
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H E S A P İ S M İ __ ........_ ____ _ 
ALACAKLAR 
~.-~---·· 

ALACAK SENETLERİ 
Portföydeki senetler 
Tahsile gönderilen senetler 
Teminata verilen senetler 
Protestolu senetler 

STÜASYONDAN ALACAKLARIMIZ 
Yurt içi stüasyondan alacaklarımız 

(Her idare için ayrı föy) 
Yğ.rt dışı stüasyon alacaK.1 larımız 

(Her idare için ayrı föy) 
HAZİNEDEN ALACAKLARD.'IIZ 

İhracattan vergi iadesi alacaklarımız 
Geri alınacak vergiler 
Ödenen vergi stopajları 

(Her inşaa~ için ayrı föy) 

PERSONELİI\IIİZDEN ALACAKLAR 
Personelimizden alacaklar 

( Şahıslar itibariyle ayrı föy) 
ŞİRKETLERİIVIİZ VE HOLDİNGDEN ALACAKLAR 

Kutlutaş Holding C.H. 
Şirketlerimiz C .H. 
(Her şirket için ayrı föy) 

İ~tiraklekimi~ C.H. 
~Her şikret için ayrı föy) 

VERİLEN DEPOZİrro VE TmviTNATLAR 
Verilen depozifio ve teminatlar 
Ödenen in.:;aatlar nakit teminatı 

(Her inşaat için ay-rı föy) 
Ödenen süre teminatları 

(Her inşaat için avrı föy) 
Ödenen kabul garantileri 

(Her inşaat için ayrı föy) 
AYreditif teminatları 
Bankalardaki bloke uaralar 
Ödenen inşaatlar gecikme tazminakı 

(Her inşaat için ayrı föy) 

DİGER ALACAKLAR 
Diğer Alacaklar 

(Firma ve şahıs itibariyle ayrı föy) 
Sermaye taahhüdünden alacaklar 

(Her hissedar adına ayrı föy) 



., 13 

·, 

15 

Defteri 
Kebir 
Hesabı 

128 

129 

Müavin 
He_s3]2__ 

128.00 
128.10 
128.20 
128.30 

129.00 

129.,10 

129.20 

129.30 

-214-· 

H E S A P İ S M İ 
-~~- ----,_, ._._. . .,.,...,.,.. .. ____ _ 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR 
Tahsili gecikmiş senetli alacaklar 

u ıı senetsiz n 
Kanuni takipteki senetli " 

rı 11 senetsiz 11 

ŞÜPNlLİ ALACAKLAR KARŞILIGI 
Tahsili gecikmiş senetli alacaklar 
karşılığ:ı, 
Tahsili gecikmiş senetsiz alacaklar 
karşılığ:ı, 
Kanur:.i takipteki senet li alacaklar 
karşılığı ·· 
Kanuni takipteki senetsi.z alacaklar 
karşılığ:ı, 

VERİLEN AVANSLAR "";""'"'-·'·'"""-'-· '---~~~= ... -··--·-
SİPARİŞ AVANSLARI 

Yurt içi sipariş avanslar:ı,· 
(Her firma için ayrı föy) 

Yurt dışı sipariş avansları 
(Her firma için ayrı föy) 

PERSONEL AVANSLARI 
·Personel harcırah avansları 

(Her şahsa ayrı föy) 
.·Perso6el iş avansları 

.' (Her şahsa eyrı föy) 
İŞ AVANSLARI 
Taşaranlara ödenen iş avanslar:ı, 

(Her taşarona ayrı föy) 
Taşaranlara ödenen ihzarat avanslar:ı, 

(Her taşarona ayrı föy) .... 
Tasaranlara ödenen malzeme avansları 
(her taşarona ayrı föy) 

DİGER AVANSLAR 
TO R 

STOK AKİ İNŞAAT MALZEN!ELERİ 
S toktaki insaa t malzeine leri 

ıı yarı mamuller 
vv hurdalar 

STOKTAKİ DEMİRBAŞLAR 

Stoktaki makinalar 
" alet ve edavat 
n büro demirbaşları 

SAİR STOKLAR 
Stoktaki evralc matbua 

" kır tasiye 
ıı sair kıymetler 

. ' . -4-~; ı ' 



Ana 
.Jiesap 

16 

18 

Kebir 
Hesabı 

==-= "~--... 

153 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

180 

Iviuavin 
~E.._ 

153.00 
153 e lO 
153.20 

160.00 

160.01 

160.02 

180.00 
ı~o.oı 
180.02 
180.03 
180.04 
180.05 
180.06 
180.07 
180a08 
180.09 

. 180 •. 10 
180.11 
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H ELJL.! ... J:. _ _j_ş_l:Lİ 
STQK DEGER DÜŞÜKLÜGÜ KAR~nLIGI 

Inşaat malzemeleri de[:;er clti;?üklüfJ;it kar.şıo 
De nrir baş lar 
Sair l3toklar 

~Af1:.1Qitttfı}EJ~j_Ig_~1t._Ai2~.J1A.§)1A!f.L_A.~ 
••••••• İNŞAAT MABRAFLARI 
- Malzeme 

Demir ıtg 
Kereste m3 
Çimento Ton 
Diğer 

- İşçilik 
Şantiye 
Taşaron 

- Sair 
~!Iukavale ve noter 
Akaryakıt 
Alet edavat tar;ıi.rat 

• • • • • • • • İNŞAAT I MAS RAFLAR I 
( 160 hesaptaki detaylara göre) 

•• o o •• e • İNSAATI r .. 1IASRAFLARI 
· ( 160 hesaptaki detaylara göre) 
•••••••• İNSAATI MARSRAFLARI 
( 160 hesa~taki detaylara göre) 

•••o•··· İNŞAATI MASRAFLARI 
( 160 hesaptaki detaylara göre) 

• • • • • • • • INŞAAIJ.1 I MASRAli'LARI 
· ( 160 hesaptaki ~ıetaylara göre) 
••• ~ • • • • İNŞANı.ıi TJIASHAFLARI 
( 160 hesaptaki detaylara göre) 

• • • • • • • İNSANei N1\SRAFLARI 
( 160 heşaptaki detaylara göre) 

• • • • • • • INŞAATI MASHAFLARI 
( 160 hesaptaki detaylara göre) 

... o•••• İNSAATI MASRAFLARI 
( 160 hesaptaki d(i:iaylara göre) 

G:ŞN.Ek_JIIAŞ.Jtj~_LAR 

1\!JERKEZ GENEL Mlı.SRAFLARI 
Personel ücretleri 
Seyahat masrafları 
P.T.T. masraf'ları 
ICırtasiye ve matbua masrafları 
Faiz ve komisyonlar 
Kiralar 
Vergi, resim ve harçlar 
Dava masrafları 
Temsil masrafları 
S air masraf lar 
1\ mart i smanlar 
Teberru ve yardımlar 



Ana 
_ge s~. 

20 

22 

23 

Defteri 
Kebir 
Hesabı 

181 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

208 

221 

225 

230 

231 

232 

I.:iuavin 
li_es~y-

181 .• 00 
181.01 
18lq02 
181.03 
181.04 
181.05 
181.06 
l81o07 
181.08 
181.09 
181.10 
181.11 

200.00 

201.00 

202.00 

208.00 

22LOO 
221.01 
221.02 

225o00 
225.01 
225.02 

230.00 
230.01 

231.00 
231.01 

232.00 
232.01 
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H E S A P İ S M İ 
---..-....--=r~~---..-.~--

İS TANBUL BÜROSU MAS RAFLAR I 
Personel ücretleri 
Seyahat masrafları 
P.T.T. masrafları 
Kırtasiye ve matbua n1asrafları 
Faiz ve komisvonlar 
Kiralar ~ 
Vergi, resim ve harçlar 
Dava masrafları 
'l1emsi1 masrafları 
S air masraf lar 
Amortismanlar 
Teberru ve yaxdımlar 

U~!-& Yl\._D.§1.L4..1;A._CAKJ:di.JL_'IE R.Q.NL4_R 
UZUN VADELİ ALACAK SENETLERİ 

Alacak Senetleri 
UZUN VADELİ İSTİtffiAK ALACAKLARI 

İstihkak alacakları 
UZUN VADELİ PERSONELDEN ALCAKLAR 

Personelden alacaklar 
UZUN VADELİ J\IÜESSESELER ALACAKLARI 
UZUN VADELİ İŞ'l1 İR.Al=LER.DEN ALACAKLAR 
UZIDf VADELİ AVANSLAR 
UZUN VADELİ DE:POZ.İTO VE ·TEI/JİNA~OLAR 

UZ UN VADELİ Dİ GER ALACAKLAR 
Diğer alacaklar 

lVIÜESSESE VE İ:"'TİRAKLERDEKİ SERI'iltı.YE PAYLARI ~,_,. ___________ :.;;s..;: ________ ~-----···-· ~-.;,;;;.;;.;:=;.....;:::.=.;;;;:;.;.= 

İŞTİRAKLERDEKi SERMAYE PAYLARI 
~ •••• (İştirakin adı) 
• • • • o ( li ıı ) 

• o • • • ( 
ll li ) 

SERI@YE TAAHHÜDÜNDEN ~ORÇLAR 
• & ••• (İştirakin adı) 
• e • o • (İştirakin adı) 
••••• (İştirakin adı) 

MADDİ DURAN VARLIKLAR 
ARAZİ ve ARSALAR 

Araziler 
Arsalar 

BİNALAR 

İşyeri olan binalar 
Meskenler 

TESİSLER 
Şantiye tesisleri 
Sair tesisler 



; ~- ':. ; 

-De:f:t et'i~ ;J ·:; •· '·,·: 
Ana ... K.ebir. Muavin 
E~ s-~- .. He f2.g_!:>j_ . . ~.;_S..;:2J?....,. 

'233 

234 

235 

236 

25 
250 
251 
252 
253 

233.00. 
233 .o ı 
233.02 
233 .03 

' 2JJ .04 
233.05 
233.06 

234.00 
234.01 

' 234.02 

235 .oo 
235 .. 01 
235ıo02 

'.' 235 .. 03 

236.00 
236 .. 10 
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li E .E.. A L j _ _s_j!_:t 
lVIAKİNALAR 

İş makinaları 
Beton makina ları :·< , 
At ö lye tez gBh ları 
Montaj için metal işleme makinaları 
Şantiye yardımcı makinaları 
El aletleri ve cihazıarı 
Sair şantiye demirbaşları 

BÜRO DEl.IİRBAŞlr!ı.RI 

Merkez bürosu 
Ankara ·" 
Şantiye 11 

NAKİL VASİTALARI 

Binek otolar 

dernir baş ları 
: ;;ı ı' ' 

ı ı 

Kamyon. ve kamyonetler 
Traktör ve römorkler 
Tii~ef nakil vasıtaları 

!lAPILIVIAKTA OLAN YATIRIJ'ifLAR 

İnşa halindeki gavrimenkuller masrafı 
Açılan sabit kıyme t akl"· edi tifleri 

J\'IADDİ DURAN VARLIKLAH AI'lORTİSJJANLAEI 
~ . .,....,....-...~.....,.._ . ...,. _...,_1 __ - ....... ..,... ............. .._. . ......,.,_ ---· ., ... .,-. _,._ ... ..,. ... ...,..._._,....,~ .................. .,....,..,.,._.,~- .. ,.. 

ARAZİ. VE ARSALAR AMOETİSW.LANLARI 
BİN~ AMOR1rİSNIAJ:JLARI _,:.,·o_ 
TESISLER AMORTISl·lANLARI- . 
MAKİNALAR AJVfORTİSMA.NIARI 

254:·-·-~· 

255 
··--BÜRO DEMİRBAS'J1A:j,l..I:AI'.IORTİSl\1ANLARI 

NAKİL VASITALARI Ar.,IOHTİSWlANLARI 
26 

260 
261 
262 
263 

27 

270 
271 
272 
273 

29 
290 
291 

MADDİ OLMAYAN • DURAN VARLIKLAR --==-=--,_,..._.._ ;--.=-.·.·-. ._...,."""· -~~- ........ -._,.,ı,.. . .,.... .•. ""''--""""""·""""'----... ·.------·--""< .................... __ 
HAY~LAR. 
AKTİFLEŞTİRİLEN KÜRÜLUŞ Iv1ASRAFLARI 
P'Ş§TEJ:,/[ALLif5:LAR . -· . . 
DIGER GAYRI MAI)DI DURAN· VARLIKLAR 

. . ! ' 

MADDİ OLllfAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTİS-
Jvffi}@Bl_---=-~-----~.----_..-----·-·-- -~--

HAKLAR AHORTİSIVIANLAI-Ü 
KURULUŞ JlifASRAFLARI AMORTİSTVJA'NLARI 
P~§TEiviALLD~LAH ~:ı.FIORTİSl\ftANLARI 
DIGER GAYRilVIADDI DURAN VARLIKLAR 
AIVIORTİSlVIANLARI 

DİÖER DURAN VARLIKLAR 
000-~~--- _......._ __ ..._,.,_~---~---..,~-.,..__-,~ 

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR 



Ana 
H~J2 

30 

31 

32 

Defteri 
Kebir 
Hesabı 
.,...,..,--=-....__,.~ 

300 

305 

310 
315 

320 
321 

Muavin 
Hesabı 

291.00 
291.01 
29leÖ2 
29 ı. 03 
29L04 

300.00 

300.10 

300 .. 20 

300 .. 30 
300s40 
300.50 
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H E S A P İ S M İ 
~----··-=--..,....-=><>-"""""--·"'"--.",....,,.~""' 

Satılacak malzemeler 
11 hurdalar 
ıı makinalar 
11 naki 1 vas ı ts. ları 
rı demirbaşlar 

ALINAN KREDİLER 
FA1\TKA'"'KP7"E'ü!L'Em1' 

Açık krediden alacaklı bankalar 
(Her banka iÇin ayrı föy) 

Senet karşılığı krediden alacaklı 
bankalar 
(Her Banka içinAa~rı föy) 

Esham tahvilat kar; krediden alaçaklı 
bankalar 
Mal mukabili krediden alacaklı bankalar 
Akreditif kredisinden alacaklı 

11 teminatı kredisinden ala.ban. 
DİGER KREDİLER 

305.10 iştiraklerden alınan krediler 
UZUN VADELİ KREDİLERİN TAKSİTLERİ 
~----=-=-~..,,..-. ..... ....... -.-~ .. - . ~- ...... - .,.,. ..................... -.·--=·-,..,·-~----- ...... "'·-- ... -._ .,....,.._. .. .,...._,_ __ _,... _ _,..., .... 

UZUN VADELİ KREDİLERİN YIL İÇİ TAXSİTLERİ 
İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERİN YIL İÇİ TAKSİTLERİ 

130~~Ft 
BORÇ SENETLERİ 
SATICILAR 

321.00 Yurt içi satıcılar 
(Her firma için ayrı föy) 

321.10 Yurt dışı satıcılar 
(Her firma için a.yrı föy) 

322 TAŞARONLAR 
(Her firma için ayrı föy) 

323 YURT DIŞI ŞANTİYELER CARİ HESABI 

324 

326 

327 

323.00 
J2J .10 

327 .. 00 
327el0 

•.•• Şantiyesi C.H. 
tı ıı 

• e • • 

PEHS ONELİ1J EI .:AiifET ÜCRETLERİ 
(Her işyeri için ayrı föy) 

İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
(Her şirkete ayrı föy) 

ALI:NAN DEPOZİTO VE TEHİNATLAR 

Alınan depozitolar 
Alınan iş teminatları 

(Her taşarona ayrı föy) 



Defteri 
Ana K e bir Muavin 
Ji.E?S~ Hesabı Hesabı 

.....o:.~-~ 

327.20 

328 
329 

34 
340 

340.00 

340 .. 10 

341 
341.00 

341.10 

342 
342.,00 

342.10 

345 
35 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

36 
360 
361 
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H E S A P İ S M İ ..._, ... ~-_....._..-~ .. ~----~,.,.,.,.,_~ 

· Alınan süre teminat ları 
(Her taşarona ayrı föy) .. ,.... 

ODENECEK KAR PAYLARI 
DİGER BORÇLAR ( Her firma ve ,şahsa 

ayrı föy) 
ALINAN AVANSLAR 
'IDARELERDEN -ALINAN İŞ AVANSLARI 

Yurtiçi idarelerden alınan iş avansları 
(Her inşaat için ayrı föy) 

Yurddışı idare leı'den alınan iş avansları 
(Her inşaat için ayrı föy) 

İDARELERDEN ALINAN MALZEr.i.lE AVAı\ISLARI 

Yurtiçi idarelerden alınan malzeme 
avansları 

(Her inşaat için ayrı föy) 
Yurtdışı idare lerden alınan malzeme 
avansları (Her in.) aat için ayrı föy) 

İDARELERDEN ALINAN İHZARAT AVANSLARI 
Yurtiçi idarelerden alınan ihzarat 
avansları (Her in§aa.t için ayrı föy) 
Yurtdışı idarelerden alınan ihzarat 
avansları (he~ inşaat i9in ayrı föy) 

DİGER AVANSLAR 

~B Gİ.ı. ~Jt~_j:!f\.liQ_ __ Y..~~--~~-İlJT tr~J!L~ 
ÖDENECEK GELİR VERGİLERİ 

(Her i§yeri için ayrı föy) 
ÖDENECEK Mi\Lİ DENGE VERGİLERİ 

(Her işyeri için ayrı föy) 
ÖDENECEK DAMGA HES İMLERİ 

(Her işyeri için ayrı föy) 
ÖDENECEK S İ GORTA PRIMLERİ 

(Her işyeri için ayrı föy) 
ÖDENECEK SENDİKA AİDATLARI 

(Her işyeri için ayrı föy) 
ÖDENECEK KURUM VE M.DENGE VERGİLERİ 
(Yıllık beyannameye göre) 

ÖDENECEK STOPAj VERGİSİ 
(Yıllık beyannameye göre) 

GİDER TAHAKKUKLARI 
-. . .....-. ..... -- ---~---

ÜCRETLER TAHAKKUKU 
İKHAMİYE VE PRİJ.::LER TAHAKKUKU 



37 

40 

Defteri 
Kebir Mı.ıavin 

[esa~ H~s~p__~ 

362 

363 

370 

400 

401 

402 
403 
404 

405 

370.00 
370.00 
370.20 

400.00 
400.10 

401.00 
401.10 
401.20 

404.00 
404.10 
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HESAP İSlVIİ 
~-~:.:-:...·-....._.:.~c=..._...,.,...--=-· --· ._, . ..._,..,._-.,. .. o 

FAİZLER TAHAKKUKU 

DİGER ~~SRAF TAHAIDZUKLARI 

e@Lip_CJiJL .. J~~J:..Jd?.]j\~ _j~JX .. _C!_;~_kİii LE.] 
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 

Gelecek yıllara ait kira gelirleri 
ıı ıı ıı faiz " 

" 11 sair 
ALINAN UZUN VADEI,İ KREDİLER 
~----...~..,_,,.,_ --=--,ao&>·-._.. _____ ., ___ ~-

BANKA KREDİLERİ 

Yurt içi bankalar 
Yurt dışı bankalar 

DİGER KREDİLER 

Müesseseler 
Iştirakler 
Holding 

İHRAÇ OLUNAN TAHVİLLER 

ll 

UZUN VADELİ BORÇ SE~0TLERİ 

SATICILARA OLAN UZUN VADELİ BORÇLAR 

Yurt içi satıcılar 
Yurt dışı satıcılar 

ALINAN UZm'J VADELİ DEPOZİTO VE ~CErilİNATLAR 

405.00 Alınan depozitolar 
405.10 Alınan teminatlar 

406 DİGER UZUN VADELİ BORÇLAR 

4 5 QZ :ş_L._J9}.jl[ Ij;JJQ::AR 

48 
450 

480 

481 
485 

486 
487 

480.,00 
480.10 

485.00 
485 .. 01 
485.02 

ÖZEL KARŞILIKLAR 

ÖZ SERIV~YE ...,. ____ ........ ·.-.-.. -· .. ::;···.-.:.~- ~ 

ESAS SERMAYE 

lVIerkez sermavesi 
Şube ler n" 

ÖDENIVJElVIİŞ SERr~~YE 

KANUNİ YEDEK AKÇELER 

I. tertip (% 5) yedek akçeler 
II. rı ( % 10) 11 " 

Özel kanuni yedek akçeler 

STATÜ YEDEK AKÇELERİ 

İHTİYARİ YEDEK AKÇELER 



Defteri 
Ana Kebir Muavin 
:tj:~s~ li~~ b-~ li~_f3.?.P-.: 

488 
488o00 

488.01 
489 

489.00 
489.10 

49 
495 
496 
498 
499 

50 
500 

500.00 
500.01 
500.02 
500.03 
500.04 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 

57 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
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HESAP İSIVIİ --=-=-=--""'· ,..._.._,.,.,....,.~,. 

SAİR YEDEK AKÇELER 
Maddi duran varlıklar yenileme 
özel yedekleri 
Yatırım indirimi özel yedekleri 

VERGİ YÖNÜNDEN ~AZARA ALI~ffiYAN KARŞILIKLAR 
Kıdem tazminatı kar.şılığı 
Sair karşılıklar 

A 

KAR __ yE _z_ARAR .. JIESABI 
~ . ,.... . 

GEÇMIŞ YILlAR KARLARI 
1 ~ e. • ,.... 

SAFI DONEM KARI 
GEÇiv'lİŞ YILLAH ZARARLARI ( - ) 
DÖNEM: ZARARI ( - ) 
İMALAT GELİRLERİ 

• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
İmalat 
Fiyat farkları 
Proje bedelleri 
Tenzilatsız işler 
Eskelasyonlar 

• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
••••••. İNŞAATI STÜA~YONLARI 
• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
• • ~ • İNŞAATI STÜASYONLARI 
• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
• • • • İNŞAATI STÜASYONLARI 

• • • • İNŞAATI STÜASYOULARI 
.. . • • İNŞAATI STÜASYONLARI 
~..B_ GELİRJ;ı.,"Ş.E 
ALINAN FAİZLER 
ALINAN KOMİSYONLAR 
İŞTİRAKLERÜ/IİZİN KAR PAYLARI 
ALINAN KİRALAR 
ESKİ İŞLERE AİT GELİRLER 

ARAZİ SATIŞ KARLARI 
KARŞILIKLARDAN KULLANILMAYAN KISIM 
KAlVIBİYO KARLARI 



67 
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Defteri 
K e bir Muavin 
Hesabı Hesabı H E S AP İ s M İ 

578 
579 

670 

671 

670.00 
670.10 

ALINAN TASARKU~ BONOSU FAİZLERİ 
•V . A • 

DIGER l~SILAT VE KARLAR 
DİGER GİDER VE ZARARLAR . ......,. ___ " 

KANUNEN GİDER KABUL EDİLMEYEN lVIASRAFLAR 
Vergisiz 
Vergi li 

BAGIŞ VE YARDIMLAR 
672 ESKİ İŞLERE AİT Th~SRAF VE ZARARLAR 
673 AP~Zİ SATIŞ ZARARLARI 
675 DİGER GİDER VE ZARARLAR 

FAliM JmMPLAR 
000 KAT' İ TEMİNAT MEKTUPLARI 

000.00 Kat'i teminat mektupları 
000.01 Kat'i teminat mektubu verenler 

001 AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI 
001.00 Avans teminat mektupları 
001.01 Avans teminat mektubu verenler 

002 l./lUVAKKAT TEMİNAT riSKr:t:'UPLARI 
002.00 Muvakkat teminat mektupları 
002.01 Muvakkat teminat mektubu verenler 

003 KEFALETLERİMiZ 

004 

005 

006 

007 

003.00 Kefaletten borçlular 
003.01 Kefaletlerimiz 

004.00 
004.01 

005~00 
005.01 

006sÜÜ 
006.01 

007.00 
007.01 

ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 
Alınan teminat mektupları 
ırmaira t mektubu verenler 

HİSSE SENETLERİ 

Hisse senetleri cüzdanı 
Hisse senetleri 

MER1füN HİSSE SENETLERİ 
Merhun hisse senetlerinden borçlular 
Mer hun hi ss e senet leri 

VERİLEN TENITNAT SENETLERİ 
Teminat senedinden borçlular 
Verilen terili :ıat senetleri 



-;fej:-

K U Tl U TA S (ı:~<:.,~z.) ., 

FIAT ANALIZi 

iŞiN CiNSi 

ÖLÇÜ BiRiMi 

1 --Malzeme 

·······---··············-·········· ..................... . ....... ,. ................................................... . 

. ..... ._ .... " ............... ·······-···· 

........ ·-····················· ..... . ................................................................................... . 

2- Taşıma 
................... ························· .,. ....................................... ···--······-··········· 

............................. ···-····· ············-········ ... ·······-··-···· ··············· ······· ···················· 

3 - Amortisman ... 
. . ·························-·················································---· ....................... . 

. ········· ........ ····· ............. . ··········· ········"'············ 

4- işçilik 
....... , .......... ,. ......................................... .. 

..................... , ........................................................... . 

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

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

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

5 - Sair işler 
...................... ····----····---····----------·-------------·----···· ................................. . .......................................... 

Şantiye giderleri (%) 

Merkez Giderleri (%) 

Maliyet Toplamı 

Genel Giderler ve Kôr (%) 
......................................................... 



IKUTLUT.AŞ 
ve Ticaret Sanayi Ltd. Şti. 
i • 

1 .......................... Şantiyasi 

:.me lenin 
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KASA BÜLTENI 

No.su 
Firma ve Şahıs Adı 1 z a h a t 

CEE·.I3~ 
Bülten No. . 

Sayfa No. 

Tahsilat Sarfiyat 

Lira 
1 

IKr. 1 ;Kr. Lira 
==================================~================~========~~+=~~~~~-=--=--==±=~ 

Nakleden Yekun 

..... , ................................................................ , ................................................................ , ............................... . 

············ ········ ············ .................................................................. ··············· ······················-·········································· 

" .. "' ............... ! .......... .. 

1 

1 : 

h" 
lL 
1 \ 
! : 

;.--

. .. ;. 

:::::::==~~~~-~=-~=-=_=_== ____ · ___ =_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_v:K::ae::s:ka:::a:M:n:e::v::c::u::d::u:::::::::::-:::~: ~- :-:-i ı 1 

. : : : : : 1 : 

Ta~zim Eden Muhasebeci Şantlye Şefi 



Sıra 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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KUTLUTAŞ 

iNŞAAT VE TiCARET - SANA Yi L TO. ŞTi. 

ŞANTiYELER iDARi KONTROL FORMU 

Kontrol Konulan 

Şantiye ve taşoronloro ait işçi ücrt;t 

lı~; puvantoi defterine göre tcmzimi, 

dagıtımı 

BORDFW TAHAKKUKLARI 

o. Vergiler 

Lo. Sıgorta primleri 

c. Môli Denge Vergileri 

cL Pul, icra ve aidatlar 

e. Şahsi avansların durumu 

MUHASEBE 

1 
J 
! 

bordro~~:~~--
tahakkuku ve 1 

1 

ı 

f. Emanete alınan ücretierin rnerk<;ze intikali 
-

Kasa sayımı, kasa bülteni ve be yon çizelgc;sı ın u va-

cehesinde tetkiki 

------ -~---~--· 

Aylık ihtiyaç çizelgelerinin sılıhati ve samimiyeti, be-

deli ödemnemi ş faturaların zamanındu ınerköze intlkeıli 

1 
' 

FORM B Sahife 1 

Kontrol tarihindeki durumu 

---- --------

-· ---------- --
Sa ir masraflara o it defter ve b<:.d(jUiur ı 

1 
1 i -· -

Şohıs avansları defteri, Merkez trılirnatlarınu uygun 

lu ğu ve tokibi ile tahsil durumu 

·---------
Mahalli mübayaa işlerinde nıtıhu::ıebenin tu ol rol u i.lo 1 

işleri an borla koordinasyon 
1 

piyasa ve 

1 
ı ı 

Kontrol eden : Şantiye Şefi 



a 

9 

10 

11 
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KUTLUTAŞ 

iNŞAAT VE TiCARET • SANA Yi LTD. ŞTi. 

ŞANTiYELER iDARi KONTROL FORMU ( ETL ! ). .[) 

MUAViN DEFTER: 

o. Bankalar cari hesabı 
b. Mahalli bayiler C.H. 
c. Taşoronlar C.H. 
d. Gelir vergisi ve Mali 
e. Sigorta primleri 
f . Depozitolar 
g. Merkez Nakit Cari H. 
tı. Sair C.H. 

TAŞARONLAR : 

o. Sözleşmeler 

b. Aylık istihkaklar 
c. S.S.K. ile ilişkiler 
d. Teminatları 

e. Môli defterler 

iŞVEREN IDARELER : 

M U H A S E B E ( Devam ) 

Denge Vergileri 

o. istihkaktan yapılacak tahsilat için makbuz voril
mesi ve suretlerinin kasa bültenine eklenmesi 

b. ldarece şantiye adına veriltın malzeme ve &air 
masrafa ait dekontların Merkeze irsali 

Bedelli malıerne çıkışları, tahsilat, fatura ve makbuz
lar ile onbarla koordinasyon 

Kontrol eden : 

FORM B Sahife 2 

Şantiye Şefi 
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