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Gerek Eskişehir ve yevresinde gerekse ~Urkiye genelinde 

ekonominin temel teşlarından olan işletmelerin bliyUk ço~unluiSunun 

tek kişilik şahıs işletmesi v·e atdı ortaltlJ..ıt şeklınde işletmeler 

oldu~u bir gerçektir. E~onomdde meydana gelen gelişmeler ve bezı 

zaruretler işletmeleri sermaye şırketleri şeklinde lturumlaşmay~ 

yönel tmekte ise de sı:ıyı banmınden ço.ıtunlu~u elinde tutan edi or

taklıkların ~nemini daha uzun zaman koruyaca~ı gorlilmektedır. 

yUnkU ~Urk insanının ba~ımsız olma ve çalışma iste~i hızlı şirket

leşmey.i önlemektedir. Ayrı ca kişilerin kısa ve kolay yoldan pE!rE! 

K~zanma dUşUncesiyle tasarruflarını hisse sen~di ve tahvillere 

veya son hUkümet po li tikel arına ba~lı ol ara k ortaya çı kan gel ir 

ortaklı~ı senetlerine yöneltmeleri dolayJ.a~yla sermaye birikimi

nin sa~lanmaması da kurumlaşmayı önlemekte büyUk rol oynamaktadır. 

~Urklye ekonomisinde son yılların t1car1 faalıyetlerinde 

meydana gelen durgunluk ve nakit sıkıntısı kişileri ve işletmeleri 

gıda sekt0rUne çekmıştır. Gıda ve ıhtıyay maddelerının zeruretin

den dolayı satışlarının ve sermayenin dönme hızının yUksek olrna3 l 
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bu sekt0rUn unemlni arttırmaktadır. Gıda ve lhtıye~ meddelerinin 

satışının cazip bir iş alanı olmasıyla, tek kişi veya adi ortak-

lı~lar olarak bu tıp ışletmeler zaman ıy~nde art~ş gustermtştir. 

Gerek sayı ve gerekse bUyUk sermaye şir.ketleri ile kUçUk 

işletmeler aras~nda, mal ve hizmetler•n aKJŞ~. lı/ın bir köp.rü ol-

ma fonksiyonunu yerine getirmesi bakımından ülke ekonomisinde 

~nemli bir yer işgal eden adi ortaklıklar ve muhasebesine li-

sans ve lisansUstU eserlerde, di~er kaynaKlarda bü"tı.mleşi.c ola-

rak yer verilmedi~i görülmektedir. Araştırmaların büyı.ilc serma-

ye şırKetleri uzerinde yo~unluk kezandı~ı, adi ortaklıklara faz-

la de~inilmedi~i ve ayrıca ''çekirdeıt"ten yet1şme'' şe>kl1nd.e te-

bır Pd~len, ticar1 bayettak~ uygulamalardan gelen bllgi ve teu

rUbe>lerimizP dayanmaK ve Konuyu bir bütün olaraıt or"taya Koymak 

arnacı yle bunu tez konusu olarak seçti k. Tezimi zde edi orta ın .ı ıcl Pr.ı n 

muhasebe slsternlnın yAl~şmasJnda unemli noktalerı dört bölüm ha

linde teorik ve pratik olarak eç~klayıp gerçek rakamlarla ıtonu-

yu yanaltmaya yelıştık. Bu arna~le her bblUmde şu konuler ince-

lenrniştir: 

Birinci Bölümde: Onc'e adi orteklı~ın tanımı yapıljp, özel

likleri VE' kurUlUŞU kısaca anla"tılm~Ş"tır. aaha sonna Adl OrtAK-
. . ~ ' . .... . ' . 

lıklarda muhasebe sisteminin temel verilerini oluşturan, verg1 

kenunlerım~z~n koyd~~u bUıt~mlere göre düzenlenmesi gereken ve 

ticart işlemleri ve muhasebeyi kolaylaş"t~ran yardJ~CJ belgE'ler 

oel-'.rtılmışt1r. Bu belgeler temel olmak kaydıyla yine vergi mev-
,. 

zuetımızın emret"ti~~ Aanuni ve tutulması late~e ba~l~ dl~er 

yardlmcı defte~ler ele alınmıştır. Muhasebe sisteminden bekle

nen sonuylerın elde ed•le~ılmesl i~in "ticer1 fealiyetl~rin 



defterlere kaydedllmesinde kullanılan kayıt sis~emi ve ~onu~~a 

d~zenlenen flnansal tablolara de~inilmiştir. 

İkinci Bölümde: Vergi muhasebesine konu ~eşKil eden vergi 

kes!n~llerinin, ayrı~a Ka~ma De~er Vergisinin alış-satış işlem

lerinde, giderlerde ve devir işlemlerinde işleyişi ve muhasebe

leştirilmesi anlatılm.J.ş~ı r. 

Üo,;ünc..:u bülÜmde: Adl or~E.ıKlıl!lBrda envE.ınter işlemlerinin 

yPpllarak k~r-zararın tesoit edilmes~ ~e or~aklare da~ıt~lmas.J., 

ortaklar adına ayrı ayrı yıllık gelir verg~si b~yannamesi ~an
I 

zım edilerek vergiye me~rah olaçak mal! k~rın ve ödenmesi gereken 
, . ' ~ -. ' .. 

vergının hesaplanması, or~akların uded~~ı vergılerın vergı levha-

larıyle gösterilmesi zorunlulu~u ayrın~ılar.J.Jla anla~~lm~ş~~r. 

Dördünuu ~ulumde: 1 'Ünal lar ~icare~' 1 adi ortaklı~Jnın 

muhasebe sistemi genel olaraK v~ raKamlarla ~ezlmıze ektarıl

m~ş~ır. Adi ortaklıklarda İşletme Hesabı Esasına göre de tu

~ulaoilmesine re~men sözkonusu ışletmede Bıl~nço Esasına göre 

defter tutuldu~unden, u.yg~lama orneKlerı .ou esası 1c.;ermeınedı-. 

Sonuç Bölümünde ise; uygulama yapılan işletmedeki oezı 

prensiplerın tenKidi yaP.J.lmış, bu konular için öneriler ileri 

sürülmüştür. 



\ 

B i r i n c i B ö l U a -------- --·--------------

ADİ ORTAKLIKLAR VE ORTAKLIK MUHASEBE SİSTEMİ 
--------~-------------------------~---------

I .. ADİ ORTAKLIKI~AR 

A- ADİ ORTAKLI~IN TANIMI 

Adi ortakllklar di~er ticaret şirketlfrinin aksine TUrk 

Ticaret Kanununda de~il, Borçlar Kanununde dUzenlenmiştir.Borç-

lar Kanununun 520. meddesine göre ''iki veya daha çok kişinin 

emek ve sermayelerini ortak bir amaç için b.ir sözleşm,e ile bir-

1eştirmeleıriyleı oluşan ve Ticaret Kanununda dtizenleınen ticaret 

şirketlerinin niteliklerini taşlmayan işletmeler adi şirket sa

yıll r. 

Adi ortakllk, şirket ttirleırininanasl, temel ve ilkel ti

pidir. (1) 

( 1) Sabri BtKTÖRE-Y1lm8z 13ENLİGİRAY, .Şi~lfertl.er ve Kocperetin er 
--------------------------
Muhasebesi, Anadolu Oniver-

sitesi Yayınları, s.255. 
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Bu ortaklıklar, sermaye şirketlerine geçişte basamak olma fonksi

yonunu yerine getirmektedir. Bu işletmelerde ortak sayısı az olup, 

ço~unlukla babe-o~ul-kardeş ve akrabalar arasında kuruldu~u, or

taklık ilişkisinin karşılıklı gUvene dayandı~ı, işletme yönetimini 

ortakların bizzat kendilerinin yeptı~ı ve fiilen çalıştıkları, bun

ları sermaye şirketlerinden ayıran öze·Lliklerdendir. Adi ortaklı

~ın tUzel kişili~i yoktur, ticaret Unvon1 ve ticaret siciline kPy

dolma zorunlulu~u yalnız ortaklar için geçerlidir. Ayrıca ~erma-

ye azdır vepaylara bölUnmemiştir, ortakların sorumlulu~u sınırsız 

ve zincirlemedir. 

Türkiye'de şahıs işletmeleri ve adi ortaklıklar ticar! ha

yatta bU yUk ,b.f r yer i ş gel etmektedir. Şshısları n sahip old u~u na

kit, mülkiyet, beceri, ortaya konulan emek gibi sermaye unsurla

rın~ birleştirerek, kurulması kolay ve ba~ımsız çalışma imkanı 

bulunan adi ortaklık şeklinde işletmeler meydana getirilmektedir. 

B- ADİ ORTAKLI~IN KURULUŞU 

Adi ortaklık, işletmeyi kuracak kimselerin birereya gele

rek sözlU veya yazılı anlaşmalarıyla basit oir şekilde kurulabilir. 

Kuruluşte birtakım resm! işlemlerin yapılması gerekmekte

dir. Kuruluş süreci aşa~ıda anlatıldı~ı şekilde olmaktadır. 

Her ortak adına ayrı ayrı olmak üzere vergi dairesine ya

zılı müracaat edilerek işe başlama pildirimi verilir~ Vergi Usul 

Kanununun 168. maddesine göre işe başlama bildiriminin, işe baş

lama tarıhınden önce yap~lması zorunludur. Böylece ortakların 



6 

vergi mUkFllefiyet tescil edilerek ~endilerine stcil numarası ve

ri1Fcekt1r. Ayrıca ortaklık adına da bildirim yapılarak ortaklı~ 

mühtasar numarası alı~acaktır. İşçilerden, kiralardan, zira1 U

rUnlerden ve serbest meslek erbab~na ya~~lan odernelerden yapıla-

cak verg~ kesıntılerl bu muhtasar numarasına yatırılır. Bundan 

sonra ticart defterler notere tesdik ettırilır. 

Belediye Başkanlı~ıne başvurulu~ eçme ruhsatnamesi elın-

dık:ı;an sonra ortaıclııt ad.J.na olmak u zere; ortaklardan bı rini n a-

dına ''meslek vergisi'' ile ''il~n ve tabele vergisi'' için bil-

dirim yapılır. bu arada "tı~are"t sıcıl memurlu~una müracaat edı-

lerek her ortak için ayrı ayrı sictl numarası elınacakt~r. Tica

ret siciline kaydolma, Ticaret Odasına kaydı da bereberinde ge

ı;irecektir. 

Ticaretle u~raşan kimselerin sosyal gUvenlık kuruluşu olan 

ba~-Kur'a yine her orta~ın ayrı a~rı \şe başlama tarihinden iti

baren Uç ay içinde kaydolması zorunludur. 

işletmede işçi çalıştırılacaksa ışe başlama ı;arlbinden ı

tibaren bir ay ıçinde adi ortaklık adına Sosyal Sigortalar Kuru

muna gerekli mUracaat yapılır. s.~.K. Kanunu Md.B'de bellr"tildı

~i gibi bir ay ıçınde ''ışyeri bildirgesi'' verilerek işyeri si

cil numarası alınır ve her orta~ın imza yetkisine sahip oldu~una 
/· dair 1mza sırkUlerı doldurulup verilir. Ayrıca yine aynı kanunun 

~.maddesine göre çalıştirılacak sigortalı işçiler ı~ın ''işe 

gi rı ş ı:: tl d ı rgf sı" vert ıi"r ve i şçıJ..er i çi n ayrı ayrı sigorta nu-

marası alınır. 



7 

Sigorta işlemlerinden sonr~ Hulge Çalışma MUdürlü~jne ge

rekli başvuru yapılır. ''İşyeri bildirgesi'' verilip dosye numa

rasl allnJr v~ buna ~a~lı olarak ''işçi giriş bildirgesi'' tanzim 

edilerek müdürlü~e verilir. İşçr giriş bildirgesinden oir ntishe da 

Ankara'ya Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanlı~ı'na gönderilir. 

Yukarıda açıkladJ~ımız ışlemler tamamlandıktan sonra or

taklık resmen kurulmuş olur. 

II. ORTAKLIK MUHASEBE SİSTEMİ 

İşletmelerin ana bt lgi keyrıaJp olan·ıırnuhasebe sistemi her 

işletmede de~işik çalışma şek1ine ve farklı yapılara sahip ola

b111r. Bır adi or~aklıkta muhasebe sisteminin işletmenin k~r ve 

zararının belirlenmesi, gereklı mal! tabloların hazırlanması, ver

gi dairesine karşı sorumlulukların yerine getirilmesı gıbı fonk

s~yonlar~ gerçekleştirmesi gerekir. Muhasebe sistemi bern iç kont

rolU sa~lirnikt~ ve bem de devletin işle~melerl denetlrni için ilk 

başvuraca~ı bir araç olmaktadır. 

Muhasebe, girdi-süreçleıne-çıktl akJ.mJ. şeklJ.nde çalışan bir 

alt sistem oldu~undan, işletme faaliyetlerini bu ~kış i~erisinde . . 

dUzenlemektedir. Sistemin temel özelliklerini oluşturan b.u akım 

do~rultusunda adi ortaklıkların muhasebe düzeni ayrıntılarıyla 

aşa~ıda anlatılmıştır. 
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A- KULLANILAN BELGELER 

Bilindi~i gibi bey~n usulUnUn uygulendı~J vergi tUrlerind~ 

yUkUmlUler, UçUncU kişilerle olan ticarı işlemlerini Vergi Usul 

*enununde belirtilen belgelerle ispat etmek ve bu belgeleri söz

konusu kanunda öngörülen defterlere kaydetmek zorundadırlar. Ver

gi mükelleflerinin beyan etti~i verginin do~rulu~unu isp~tleyen 

ve denetimini se~lemekte bir araç olan, muhasebe sisteminin girdi

lerini oluşturan bu belgeler aynı zamanda işletmede iç kontrolU 

se~lemektedır. 

Kullanllen belgeleri şu iki grup altında toplayabiliriz: 

1. Kenunen dUzenlen mesi zorunlu b~lgeler 

2. Kenunen düzenlenmesi zorunlu olmayen yardımcı belgeler. 

Şimdi edi ortaklıklarda kullanllan bu belgelerin mzellik

lerini açıklameye çalışalım. 

İşletmelerin düzenlemek zorunde oldukları belgeler Vergi 

Usul Kanununun ilgili maddelerinde b.elirlenmiştir. Ayrıca bu bel

gelerin şekil şartlerı yine v.u.K.'nun tebli~lerinde açıklanmış

tır. Buna göre düzenlenmesl zorunlu olan belgelerden adi ortak

lıklar için geçerli olanları şu şekilde sıralayabiliriz: 



Faturalar 

Müstebsi1 MaKbuzu 

Sevk İraaliyesi 

Perakende Satış Vesik~ları 

Gider Pusulası 

Ucret Bordrosu 
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V.U.K.'nun 232. maddesinde belirtildi~i gibi alış ve setış

larJn faturaya ba~lanması zorunlu kılınmıştır. Adi ortaklıklarda 

feturaları alış, satış ve gider feturaları olmak üzere üç şekil

de düşünmemiz gerekir. Bu işlemler için mutlaka fatura düzenlen

melidir. Faturanın şekil ve nizamına ilişlin ayrıntılı hususlar 

213 sayılı v.u.K.'nun 230 ve 231. maddelerlnde açıklanmıştır. 

Işletmenin settı~ı maller ber zaman başka bir firmadan alın

mayabilir. Çiftçilerden de setmak amacıyle tarım ürünleri satın 

alınabilmektedir. Bu durumda müstehsil mekbuzu dUzenlenmesi ge

rekmektedir. Şekil şartları V.U.K.'nun 235/4. maddesınde belir

tilen müstUhsil makbuzu fatura yerine geçen bir belgedir. 

V.U.K.'nun 230/5. maddesi gere~ince taşınan maller için 

taşıyanın hüviyetine göre setıcı veya alıcının sevk iraaliyesi 

düzenlemesi gerekmektedir. Sevk irsaliyesinin taşıma yapı:en a

raçta bulundurulması şarttır. V.U.K. 173 sıra numaralı Genel Teb

li~inde sevk irsaliyesinin şekil şartları açıklanmıştır. 

Işletmenin tüketicilere yaptı~ı ve fatura vermek zorunde 

olmedı~ı perakende satışlarının, perakende sa~ış fişi veya ye

zer kese fişi ile belgelendirilmesi gerekir. (V.U.K. Md.233) 



10 

Perakende satış fişlerinin şekil şartları ve muhteviyatı V.U.K. 

167sıra numaralı Genel Tebli~inde örnekle açıklanmıştır. 

Yazar kasa kullanma, 3100 sayılı ''Ödeme Kaydedici Cihezla

rı Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun'' ile düzenlenmiş olup, 

belirli yıllık perakende satış limitlerine ba~lı olarak bütün 

perakende satış ya~an işletmelerin zaman içinde yazar kasa kul-
~ 

lanmaları zorunlu hale getirilmiştir. En son limit olarak onbeş-

milyon tesbit edilmış, yıllık perakende satış toplamı bu mebl~

~ın altında kalan işlet~e~er 1989 yılından itibaren yazar kasa 

kullanacaklardır. Yazar kasa fişlerininşekil ve muhteviyatı smz

konusu 3100 sayılı kanunda açıklanmıştır. 

Ortaklı~ın göttiırü usule tabi olan tüccar, seiobest meslek 

erbabına, vergiden muaf eenaflara yeptırdıkları işler veya onlar

dan satın aldıklerı mallar için fatura yerine geçecek gider pusu

lası tanz1m etmesi zorunludur. Gider Eusulası ile ilgili kanun 

maddesi V.U.K. 234'tür. 

~ukarıda eç1kladı~ımız kanunen düzenlenmesi zorunlu olan 

belgeler, müteselsil tarih ve sıra numarası takip ederek kulla

nılır. Bu belgeler en az iki nüsha olarak düzenlenir. Pul yapış

tırma rnecburiyeti yoktur. Bu belgelerden fatura,. rnüstehsil ma'k

buzu, gider pusulası düzenleyıp alıp-vermeyenlerden her birine 

her belge için 5.000 liradan az olmamak üzere, bu belgelere ya

zılması gereken meble~ın yüzde Uçü ore~ınde özel usulsüzlük ce

zası kesilir. (V.U.K. Md. 353/1) Perakende satış fişi veya ya

zar kasa fiJi ile sevk iraaliyesi düzenlenmemesl hallnde her 

belge için işletmeye 5.000 lira özel usulsüzlUk cezası kesilir. 

( v.u.K. Md. 353/2) İşletme, bir hesap dönettıinde bc?lge düzenle-
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memeyi iki defa tekrar ederse k~çakçılıla teşebbUs cezası ile ce

zalandırılır. ( v.u.K. Md. 358) Aynı ha~eket Uç defa tekrar e

dilerse kaçakçılık cezası ile bır11kte işyeri kapatma cezası ile 

cezalandırılır. ( v.u.K. Mükerrer Madde 354 ) 

Adi ortaklıklarda çalışanlara ödenen ücretler için aylık 

ol~r~k ijcret bordosu tanzim edilir. Her bordronun Uzerine hangi 

eya ait oldu~u yazılır. Bir aya alt ~cret bordrosu ertesi ayın 

yirminci günü akşamına kadar hazırlanıp işveren•tarefından im

zalanır. tlcret bordresunun şekil şartları ve muhtevyatı v.u.K.'nun 

238. meddesinde belirtilmiştir. L 

Yukarıda açıkladı~ımız ~anunen ~üzenlenmesi zorunlu ol~n 

belgelerin v.u.K.'nun 253. maddesine göre saklanması mecburidir. 

Ayrıca istenildi~inde yetkili makamlara ibraz edilmesl de V.U.K. 

madde 2~6'ya göre zorunlu kılınmıştır. 

a. Kenunen Düzenlenmesi Zorunlu Olmayan Yardımcı Belgeler 
------------------~-----------------------------------

'.!şletmelerde tlcar! faaliyetler mutlaka çeşitli belgelere 

dayanılarak gerçekleştirilir. Bu belgeler muha~ebe sisteminin 

temelini teşkil eder. Işletmelerde kenunen düzenl~nmesi zorunlu 

olan belgelerin yanında, ka~un! olmayan yardımcı belgeler de 
. 

tanzim edilebilir. Bundan amaç yardımcı fonk~iyonlarla muh~sebe 

1şlemlerini kolaylaştırmaktır. 

Tanzim edilen yardımcı belgeleri de şu şekilde sırelaya-

biliriz: 



Kasa ve Tediye Makbuzları 

<;ekler 

--Borç ve Alecak Senetleri 

Sipariş Fişleri 

Günlük Faaliyet Raporu 
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Kasa ve tediye makbuzları müşterilerden tahsilat, satıcı

lara tediyat veya ödünç ve emanet alınan ve verilen paralar için 

en az iki nüsha olarak düzenlenir. 

Günümüz ticaret hayatında paradan sonra en geçerli ödeme 

aracı olan çek, para taşımPnın güçlü~ünden, şehirlerarası ve mil-

letlerarası ödemelerde sa~lad1~1 kolaylıklardan dolayl kullanıl

maKtadlr. Ancak son yıllarda ekonomik zorlamaların bir sonucu 

olarak, özellikle nakit sık~ntısınden dolajl vadeli çek uygula

ması yaygınlaşmıştır. Aslında Türk Ticaret Kanunu madde 707'ye 
!<.. 

göre çekte vade.yoktur. Hukuk! yönden bilyle olmas~na ra~men pa-

ranın yerini alen çek, ~iil~n vadeli sen9t haline gelmiştir. 

Hatta çekin bir bankadan ç1karılan havale niteli~ine büründü~ü 

söylenebilir. (2) Müşteri lerden alınan çekler "b-orca karıplık sa

tıcılara ciro edilebilir. Böylece alacak ve borçlar nakit kul

lanılmadan kapatılmış olur. 

(2) Şahin UÇAR, ''~~klf_0dem~lfrin_UUZfOlfUmf~1-if-Cfk_H§~illfr1-

oio_K.oı:ı.mm.aaı_H..a!skı.nde_B;~mmYD-I2.QğYI:dYğE_tly~y~! 

y~_Yfrgiafl_SQDY~l..ar''., Vergi Dünyası, Maliye 

Hesap Uzmanları Derne~i Yayını, Kasım 1985, 

sayı 51 ~· s·.sg. 
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Borç ve elecak senetleri ise işletmenin müşteriler ve setı

ellerle olan vadeli tahsilat ve ödemelerini kaps&maktadır. 

Sipariş fişleri, müşteril~rden alınan mal siparişlerinin 

geçici olarak yezıldı~ı ve hiçbir resm~ hükme olmeyan edi fişler

dir. Sipariş fişlerinde müşterinin adı-soyadı veya firmanın adı 

adresi, vergi dairesi, numeresı ve tarih kısmı bulunur. Alınan 

siparişler daha sonra feturaya ve sevk irsaliyesine geçirilir. 

Muhasebe kayıtlarının daha sıhhat~i ve kolay olabilmesi 

için günlük olarak faaliyet raporları tutulabilir. Muhasebe veri

lerini sa~layan gUnbUk belgelerin faaliyet raporunda ayrı ayrı 

dö~ümü yapılır. 

' 

Her işletme kendi branşının gerektirdi~i ihtiyaçlara göre 

bu ıraperde gerekli sütunları açar. Ve her belge ait oldu~u sütu

na işleni~. Genillikle günlük faaliyet raporlarında satışlar, e-

lı,lar, giderler, 

al~cak senetleri, 
ı 

tediyeler, tahsiletlar, çekler, borç senetleri, 

bankalar, kasa icmeli sütunları bulunur. 

Günlük belgFler bu sütunlara ayrı Bjrı yazılıp toplanır. 

KaJayı ilgilendiren sütunler kese icmaline toplam olarak akterı-
1 • 111· Kasa giriş ve çıkışları karşılaştırılarak önceki günden dev-

re~en kese mevcudu ile birlikte işleme tabi tutularak ertesi güne 
ı de,reden kese mevcudu bulunur. Daha sonra gerekli sütunlar kasa 

de~terine aktarılır. Ayrıca yevmiye defterine ka~ıtlar 6nar gün
ı 

lU~ olarak bu raporlardan tşlenir. 

1 

ı 



14 

B- TUTULAN DEFTERLER 

Muh~sebe sistemine girdi teşkil eden belgelerin belli bir 

süreçlerneden geçmesi gerekti~i bulunmektedir. Belgelerle elde e

dilen veriler gerekli defterlere işlenrnek suretiyle süreçlenmekte, 

ÇJktıl~rın oluşturulmasında aşama kaydedilmektedir. Defter tutm~ 

dedi~imiz bu aşama işletmeler açısından büyük bir önem taşımakta

dır. Her işletme sahibi, ticert f~aliyetini ve gelece~ini güven 

altJne alabilmek için durumunu bilmek zorundedlr. Bu sebeple def

ter tutmı:ı böyle bir ihtiyaçtan do~muştur. (3) Bu ihtiyaçlerı kar

şılamak için hangi defterlerin ne şekilde tutuleca~J Türk Ticaret 

Kanununda ve Vergi Usul Kanununde açıklanmıştır. 

T.T.K. defter tutmakteki amacı ''··· ticartişletmenin ikti-

sad1 ve malS durumunu, borç ve elecak ~inasebetlerini ve her iş 

y1lı içinde ilde edilen neticeleri tesbit etmek ••• '' şeklinde 

belirtmiştir. ( T.T.A. Md. 66 ) V.U.K. ise defter tutmı:ının ama

cınl vergi aç1sından düzenl•miştir.(V.U.K. Md. 171 ) 

·.Bu amaçler do~rultusunde işletmenin ihtiyacına göre ve 

notere tesdik ettirtlrnek suretıyle gerekli defterler tutulur • 

Kanun1 defterler yenında ihtiyer1 olerak yerdJmc~ defterler de 

tutulur. Yardımcı defterler için tesdik gerekmez. Kenunen zorun

lu olarak tutulan ticer~ defterlerin on yıl süreyle saklanması 

gerekmektedir. ( T.T.K. Md. 6U/l ) 

---------------
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V.U.K. defter tutacak tUccarları ikiye ayırarak, defterle

ri de Bil~nço Esası ve İşletme Hesabı Esası olmak üzere iki şe

kilde sınıflandırmıştır. ( V.U.K. Md. 176 ) Bu sınıflamayı yıllık 

olarak işle~menin m~l alımlarının ve satışlerının tutarına göre 

yapmıştır. Mal alımlerının tutarı yüzmilyon lirayı, satışl~rının 

tutarı ise yüzyirmi milyon lirejl aşan işletmeler birinci sınıf 

tüccar sayılmakta ve Bil~nço Esasına gör~ defter tutmak zorunda 

olmaktadır. ( V.U.K. Md. 177 )Mal alımlarının ve satışlarının 

tutarı bu r~kemlerın altında kalenlar İşletme Hesabı Esasına 

göre defter tutarlar. Çalışmamız, Bilônço Esasıile ilgili oldu

~undan !şbetme Hesabı Esası üzerinde durulmeyacaktır. 

Çalışmamızda edi ortaklıklarda tutulan defterleri; kanun en 

tutulması zorunlu olan defterler ve tutulması iste~e ba~lı olan 

yardımcı defterler şeklinde iki grupta inceleyece~iz. 

1. Kanunen Tutulması Zorunlu Olan Defterler ----------------------------------------

Vergi Usul Kanununun 182. maddesinde belirtildi~i gibi Bi

lanço ~sasıne gore defter tutan adi ortaklıklarda şu defterlerin 

tutulması zorunludur: 

a) GünlÜk Kasa Defteri 

b) Yevmiye Defteri 

c) Büyük Defter 

d) Envanter Defteri 

Bu defterlerin notere tasdik ettirilerek kullanılması ve 

saklanmflsı zorunludur. Şimdi bu defterleri kısaca açıkleyalım. 
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a) Günlük Kasa Defteri 

GünlUk kese dPfteri, işl~tmenin kasa ile ilgili işlemleri

nin günü günün~ yszıldı~ı defterdir. Defterin bir tarafına bir 

önceki günden devrPdilen kasa mevcudu, o gün içinde tahsil edilen 

paraler ve günlük peşin setışier; di~er tarafına o gün içinde ya

pılan ödemeler yazılır. Ve ertesi güne devreden kasa mevcudu gös

terilir. ( V.U.K. Mükerrer Madde 1e5 ) 

Kese defterinin iş yerinde bulun~urulmemesi, işlemlerin 

günü gününe keydedilmemesi, inceleme ve yoklamaya yetkili olan

lara gösterilrnemesi halinde her tesbit için ~5.000 lira özel u

sulsüzlük cPzası kesilir. ( V.U.K. Md. 353/31 ) 

b) YevmiyP Defteri 

yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ta

rih sırasıyla ve madde halinde, tertipli olarak yezıldı~ı defter

dir. Yevmiye deftPri ciltli ve sayfalerı müteselsil sıra numaralı 

olur.·{ V.U.K. Md. ld3 ) Günlük faaliyet raporlarındeki bilgile

rin en ez her on günde bir işlenmesi zorunludur. Yevmiye defte

rinin şekil ve muhteviyatı T.T.K.'nun 10. maddesinde ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

c) Büyük Defter 

Büyük defter, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemlerin 

buradan alınarak usulüne göre hesaplara da~ıtan ve tasnifl1 ola

rak bu hesaplarda toplayan defterdir. ( V.U.K. Md. 184 ) T.T.K. 

madde 7l'de bu defterin muhteviyatı ayrıntılı olarak belirtilmiş-
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tir. Ayrıca bUyük defter kayıtlarından yararlanarak ay sonlarında 

geçici, y1l sonlarında da kesin mizan çıkarılır. 

d) Envant~r Defteri 

Envanter d~fterine işe başlama tarihinden itibaren yapıla

cak ilk kayıtten sonra her hesap dön~minin sonunda çıkarılan en

vanterler ve bil~nçolar kaydolunur ve bu tarihe bil~nço günü d~

nir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları mUtesels1l sıra num~r~

lı olur. ( v.u.K. Mu. ld5 ) 

Envanter defteri ile llgili olarak T.T.K. Madde 72'de ay

rıntllı bilgı verilmiştir. 

Yukarıda açıkledı~ımız tutulması ve saklanması mecbur! o

lan defterler dışında işletmenin ihtiyaç duydu~u yardımcı defter

ler de tutulabilir. Bu defterlerin şekli ve muhteviyatı serbest 

olarak l.şletme sahibi tarafınden be1irrenir. Kanunlerımızde bu 

konuda lır açıklama ya~1lmemış~ır. 

Adi ortaklıklarda yardımcı defterler şu şekılde sıralana 

btlir: 

a) Satıcıl~r Defteri 

b) Müşteriler Defteri 

c) Çek Defterı 

d) Ambar Defteri 



18 

Bu defterler resm~ olm~yıp tesdik v~ saklama mecburiyeti 

yoktur. Ş1mdi bu defterleri açıklamaya çalışalım. 

e) Satıcılar Defteri 

Ortaklı~ın mal satın eldı~i firma ve şahıslardan yaptıkları 

alışları ve ödemeleri ksydetti~i bir defterdir. Satıcılar defterin-

de her firma için bir yeprak açılır, firma adı ve adresi sayfa-

nın baş tarafına yazılır. Bu defterde borç-elacak ve bakiye sü

tunları bulunur. Alış fatur~ları alacak sütununa, yapılan ödeme

ler borç sUtununa ke,yded i Ur. Bakiye sütununda ise en son borç 

görünür. Satıcılar defteri ile işletmenin borçları düzenli bir 

şekilde takip edilir. Ay sonlarında~bakiyeler kontrol edilerek 

toplamları alınır ve büyük defterdeki satıcılar hesabının baki

yesi ile karşılaştırılır. Böylece ana hesapla yardımcı defter 

~F~~ı~~ştba-l,ntı kurulerek kontrol yapılmış olur. E~er yardımcı 

defter sonuçları ile ana hesap birbi~ini tutmuyorse bir yerde 

hata var demektir. Hatalar araştırılarak bulunur ve düzeltilir. 

b[.Mlişteriler Defteri 

Müşterilere y~pılan m~l satışlarını ve al~cakları gös~erir. 

Müşterilere yapılan kredili satışlar bu deftere kaydedilir. Borç, 
. . 

.alacak ve bakiye sütunları mevcuttur. Satıcılar defterindekinin 

aksine s atı ş feturaları borç si.i tununa, tah si letlar alacak sU tunu

na yazılır ve bakiye kısmında en son alacak miktarı görünür. 

Müşteriler defteri ile alacakların takibi sa~lanır ve bü

yük defterdeki ana hesapla bu defterdeki bakiyeler karşılPştırıla-
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r~k Pr~l~rınd~ ilişki kurulur. Hata v~rsa farkın nereden geldi~i 

areştırılıp bulunur ve düzeltilir. 

c) Çek Defteri 

MUşterilerden allnan ve sat1c1lara verilen çeklerin takip 
' edilmesi için ayrıca bir defter tutulsbilir. Daha önce ~Çlkladı-

~ımız gibi pijassda vsJeli çek uygulaması yaygınlaşmıştır. Dolayı

sıyla çeklerin takip edilmesi gerekir. Ödeme tarihi gelen çeklerin 

düzenli olarak zamanında bankaya yatırılması gerekir. Bu sebeple 

çek defterine çeklerin tarihi, mebla~ı, hangi firma için h~ngi 

b~nkaya yetıraca~l yazılır. Ay sonlerında çek bakiyeleri bUyük 

defterdeki Çek Hesabı ile k~rşıleştırılıp kontrol edilir. 

d) Ambar Defteri 

Amb~r defteri işletmeye giren ve çıkanmalların hereketle

rini izlemek için tutulur. Bu defteri imalat işletmelerinde tutu

lan arnter kartı gibi düşünebiliriz. Aynı bilgiler bulunur v~ fonk

siyonu aynıdır. Bu defterde her mal için bir yaprak e~rılır. Ta

rih ve fietla beraber giren-9ıken-kelen sütunları vardır. Hangi 

tarihlerde hangi malden işletmeye ne keder mal kaç liraden gir

di~1 ve kaç liradan ne keder me~ setıldı~ı işlenir. Kalan kısmın

da ise mevcut mal mikt~rl gö~UnUr~ 

Am~er defteri, öncelikle bir fiat listesı rolünü oyn~mak

tedır. Çünkü bu deftere malların alış fiatları da yezıldı~ınden 

herhangi bir malın kaç liradan s8tın alındı~ı faturalerı karış

tırmak yerine anında bu defterden görülebil~cektir.~ Yine mel 
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hangi bir m~lın·de~odaki mevcut mikt~rı bir bakışta ~nl~şıl~bilmek

tedir. Dol~~ısıyle ay sonlarında envanter çıkarılıp işletmenin 

durumu araştırıl~ bilir. Yllsonu envanteri de ambar defterin-

den çıkarıl~bilir. 

C- KAYIT SİSTEMİ 

Bilindi~i gibi muhesehe, mal! karakterdeki olaylerı kayıt

l~r, sınıfl8r, özetler, bilanço ve gelir tablmsu halinje ortey~ 

koyar. \4') İşletmede meydena gelen ~erasel işlemlerin tesbit e

dilip, keyıtlere do~ru oler~k geçirilmesi ayrıca tutulan heseplP

rın yin~ do~ru olarak kapanış kayıtlarına intikal ettirilmesi ge

rekmektedir. (5l 

Muhasebe kayıtlerının hereket noktası, bu kayıtların deya

ne~ını teşkil eden kaynak belgelerdir. (6) Bu belgeler do~ruden 

do~ruye veya bir faaliyet raporunda toplanerek muhasebe siste

ınine ke,ydedilmektedir.Bu sistem içerisinde rmuheaebe bilgilerinin 

hiçbir.de~işiklil• u~ramamesı, b•lgeler ile kayıtlar eresınd~ uyum 

bulunması ve sonradan yepılecak karşılsştırmeler düşünüle!ek iş

lemlerin gerekti~i gibi düzenlenmesi gerekir. Böylece muh~sebe 

bilgileri belgelerden sisteme ektarılmış olmaktadır. 

( 4) Özgül CEMAI,CILAR, g!U!l~M~!H!!!E.!-~!~!:1-!!~Jl;ys!Ü!!.!.i E.·!. T .1.A. 
Ysyını, Nu:l02, Kalite Matbaesı, Ankere 1976, s.• 

(5) Yılmaz ULUSOY, ~~!!!l!~!1!_,Ş~!!!!2_2!!!!~!.!!:!• Ankara 1977, s.lOO. 

(6) Özgül CEMALCilAR, ~!!2!l-~~!!!!~!E~_!!!!1!~_!l!!!!!_Y!_!!.Y.ei~l~!!!~' 
E.!.T.!.A. Yayını~ Kalite Matbaesı, Ankara 
1977, s.4d. 
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Muhesebe sisteminde Jepo edilen bilgiler hem işletmenin iç 

kontrolünde ve hem de vergi incelemelerinde esas alınmaktadır. Mu-

hesebe kayıtları ve sonuçlarına göre işletme sahipleri gerekli fi

nansal ayarlamayı yepabilmekte ve gelece~e dönük yatırımları pl~n

lajabilmektedir. Bunun yanında işletmenin ödeyece~i vergilerinin 

do~rulu~unu araştermek amacıyla muhasebe kayıtları ve sonuçlerı 

incelenebilmektedir. ÇUnkti V.U.K.'nun 227. maddesine göre tutu-
, 

lan kayıtların ispatlanması zorunludur. 

Bilindi~i gibi kanunen tutum~sı zorunlu olan defterlerin 

ve mub~sebe kayıtl~rının v.u.K.'nun 175. maddeseni göre, işletme

nin bünyesine uygun olarak istenilen usul ve tarzda tanzim edil

mesi serbesttir. Yani V.U.K. kayıt sistemi yönünden vergi mükel

leflerini serbest bırakmektadır. Ancak ülkemizde ve edi ortaklık

larda kabul görmUş sistem karma sistem dedi~imiz İtalyan Sistemi

dir. Bu sisteme göre kenunen tutulması zorunlu defterler dışanda 

işletmenin özelli~ine göre yardımcı defterler de tutulur. TUrk 

Ticaret Kanunu da bu sistemi benimsemiştir. ( T.T.K. Md. 66/1 ) 

tiaha önce ana başlıklar halinde açıkladı~ımız kanun~n tu-

tulması zorunlu olan ve kanunen tutulm~sı zorunlu olmeyan yar

dımcı defterler bu sistemin bir tirUnUdür. Bu sistemde kanun! def

terlerdeki hesap bakiyeleri ile ye~dımcı defterlerdeki bakiyeler 

kar~ılaştırılerak kontrol edilir. Bakiyeler birbirini tutmuyor

se batanın nereden ke~naklandı~ı araştLrılır. Hatalerı dtizeltme 

yoluna gidilir. 



Adi ortaklJklar muhPs~besindP özelli~i olan bir hesap 

yoktur. KeyJt sistemind~, genellikle herzaman kullanılan ve bi

linen hes~plar vardır. 

D- TANZİM EDİLEN MAL! TABiiOLAR 
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Çalışmamızda şimdiye kadar muhasebe sistemininçelı$m~sında 

girdileri teşkil eden veriler yAni belgeler ve bu verilerin def

tP.rlere kaydedilip stireçlenmesi aşamalarını açı klemaya çelı ştı k. 

Süreçlenen ~u veriler son aşarnede sistemin çıktelıra olarak mP-

1! tablolar şeklinde düzenlenip ort~ye konulurlar. 

Muhasebenin kayıt ve sı~ıflama suretiyle topladı~ı bilgi

lerin çeşitli em~çlarle kullanılmasına imkan vermek için özetle

nerek gösterildi.?$i tablolara ''mal1 tablolar'' denir. (7) Bu tab

loların analiz edilebilir şekilde olması gerekir. Tabloler işlet

me hakkındaki malt bilgileri do~ru bir şekilde yanaltmalı ve ih

tiyaca cevap vermelidir. İşletmelerin gerek kendi durumlerını 

ö~renmek, gerek dışarıya bilgi aksettirmek bakımından ellerinde

ki en önemli kaynak malt tablolard~r. (d) 

Adi ortaklıklerde tanzim edilen ma11 tabloları bilEmço ve 

k~r-zarar cetveli olarak i~i şekilde inceleyebiliriz. 

(7) Sabri BEKTÖRE-Ferruh ÇÖMLEK Çİ, lı;1,r.ll.l.e~l.Qla.r • .lıD.el.i&i, E • :t • T .1.A. 

~ayını, Nu:220/143, 1st~nbul 

19e2, s.g. 

(e) Nejat AKINCI-Müjdat ÜNL~~' M~llj~}l91~I-~DP1J~j, İzmir 19~5, s.6. 
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Bilenço, ortaklıi$ın dönemsonu~dakı mel1 durumunu gösteren 

bir tablodur. Envanter işlemleri ile hesapların kalanlarının tes-

bit edilmesi, sonuç hesaplarının kar-zarar hesabına devredilmesi 

ve k~r-zararın belirlenmesinden sonra dönem sonu kesin mizanı çı-

karı1ır. Kesin mizandeki bakiyeler ortaklı~ın verlıklerını ve bu 

varlıkların kaynaklarını oluşturan unsurların yükülüi$ünü gögte

rir. İşte kesin mizandaki bu bakiyeler bil~nçoyu verir. Mizanın 

borç kalanları bılançonun aktifini, alacak kalanları da bilan

çenun pasifini oluşturur. (9) 

Bilançonun dayane~l, bil~nço gUnU yapılan envanter ve bu 

envantere g~re kıymet yönünden y~pılan de~erlPndirmeler olmakta
( 

dır. Bilanço günü ise, işletme için kabul edilen faaliyet d~nemi

nin son günü işlemlerin bitiş anından önceki bütün kayıtları kap

samaktadır. (10) Çıkarılan bu bilanço, dönem sonunun kapanış bi

lançosudur ve yevmiye ile envanter .defterinin en sonuna kaydedi

lir. Aynı bilanço başlayan yeni dönemin açıl~ş bilançosu niteli

~inded~~ ve yevmiye defterine ilk yevmiye kaydı olarak dUşUlür. 

Ayrıce envanter defterinin en başına açılış bilançosu olarak ya-

zılı r. 

Envanter ve bilançonun, işletmenin gerçek durumunu yansı-

tacak şekilde eksiksiz ve do~ru olarak tanzim edilmesi şarttır. 

(9) Genel Muhasebe, Açıkö~retim Fakültesi pers Fasikülü~ Nu:4, s.49l. 
---·-------------------------------

(10) ULUSOY, a.g.e., s.5t>4. 
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ilgililerin işletm•nin iktisadt ve meli durumu hakkınde mümkün 

oldu~u ked~r do~ru bir fikir edinebilmeleri için env~nter ve bi

l~nçol~rın tic~ri es~sler gere~ince eksiksiz, açık ve kolay enl~

şılır bir şekilde memleket peresın~ göre tanzim edilm~si gerekir. 

( T.T.K. Md. 75/1 ) 

Bilanço kelemlerinin de~frlemesinde, aktifteki verlıkler 

ve mall~r maliyet beaelleri Uzerinden, alacekler de itibar~ de

~erleri üzerinden işlem görürler. P~siftekı borçl~r da aynı şe

kilde itibari de~erleri üzerinden de~erlemeye tabi tutularler. 

2. K~rLZarer Cetveli -----------------

K§r-zarer aetveli, ortekll~Jn hesap döneminde elde etti~i geli 

ve g~d.rleri, slnlflAndlrllml ş şekilde gösteren ve dönem faaliyeti

nin net sonucunu kar ve zerer olerek belirten tablodur. (ll) 

K~r-zer~r cetveli, bUtUn gelir ve giderlerin keyneklar1n1 top

lam olarak gösteren, kar-zarar heseb1n1n geliştirilmiş şeklidlr. 

(ll) Şükrü KIZILOT, Y!rg!_Qıs~l~~~~!~~~-Q!!~l~~~-~!E-~~~!!~~' Olgaç 

Metbaesı, III. Bask1, Ankara 1980, s.366. 



! k i n ~ i B ö l ij m 
-------------~---------

ADİ ORTAKLIKLARIN TABİ OLDU~U VERGİLER 

I • .ADİ ORTAKLIKTıARIN VER(}İ MÜKELLEFİYE'Tİ 

Adi ortaklıklar~ gelir vergisine tabi olmayıp, ortakların 

gelir vergisi mUkell~fiyeti mevcuttur. Ancak di~er işletmeler-

de oldu~u gibi edi ortaklıklar de kurum olarak bazı vergilere 

tabidir. Muhtasar Vergi, Katma De4er Vergisi, Dahil~ Tevkifet, 

Mesl•k Vergisi~ Tebel~ ve İlan Vergisi, bil~nçoya ke~ıtlı de

~erler için Emlelt ve Motorlu K~re Teş1tler1 Vergileır;~ için be

yanname vermek,vergi ödemek durumundadır. 

II.MUHTASAR VERGİ VE STOPAJ MUHASEBESi ------------------------------------

A- STOPAJ MUHASEBESi 

~ 

Vergi tahsil yöntemlerinden biri alen ve stopaj olar~k 
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if~d~ edilen vergi kesintisi, hnk sahiplerine ödeme y~pılırk~n 

vergi dairesine yatırılmak üzere verginin kaynakta kesilmesidir. 
~ 

Vergi kesintisi gelir unsuruna ba~lı olarak kanunda belirlenen 

erenlere göre yapılır. Vergi kesintisini yapan kişi veyp kuruluş 

kanunlarımızda ''vergi smrumlusu'' şeklinde tabir edilmektedir~ 

Çalışmamızda sözkonusu olan edi ortaklıklar, vergi kesintisini 

yapan vergi sorumlusu durumundadır. Eu konu kanunda ''vergi tev

kifatı'' olarak if~de edilmiş ve Gelir V~rglsi Kanununun 94. med-

desinde düzenlenmiştir. 

Adi ortaklıklarda yepılan stopajları şu şekilde sıralaya

biliriz: 

1. Ücret Stopejı 

2. Kira Sto~ajı 

3· Serbest Me~lek Erbebına Yepılan Ödemeler Stopajı 

4· Zirai Ürünler Stopajı 

Şimdi bu konuları ~çıklameya çalışalım. 

İşletmede işçi çalıştırılması halinde, bu işçilere ödene

cek ücretlerden stoQsj kesilmesi zorunludur. (G.V.K. Md.94/l ) 

Vergi mUkellefi olan işçinin Ucreti tahakkuk ettirilirkep G.V.K. 

103. maddede yazılı terif,ye göre vergisi hesaplanır, işçinin lle-

retinden kesilir ve belirli bir süre i~~~isınde vergi dairesine 
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yet1r1l1r. 

Ucretlerin sAfi tuterl, g~lir vergisi matrahını oluştur

m~ktadır. Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine> göreı licretin 

safi tutarı, işçiye meaş olarak veıri len pare veı sa~lanan d i~er .., 

menfastler toplamindan yAni brUt ücretten özel indirim, S.S.K. 

primi işçi hissesi indirimleri uü~üldükten sonra kalan k1s1md1r. 

Brüt ücretten önce gümlük 200 lira olmak üzere özel indi

rim düşülür. Sonra brüt ücr~t üzerinden %13.5 S.S.K.primi işçi 

hissesi heseplanarek kalenden düşülür. Bu~dan sonra ~8len k1s1m 

v~rgi matrehl olmaktadır. Vergi matrahından ~25 oranında gelir 

vergisi hesaplanır. AyrlcEı brüt' ücret üzerinden hinde dört dElm

ge vergisi keısilir. Kesilen S.S.K. primi, gelir vergisi, damga 

vergisi top lernlarl liırU t u cr•tten i nd i ri ld i~ind e i şçi ye öden ecek 

net ücret hesaplanmlş olur. İşçi Ucr•tleri ile ilgili yevmiye 

k~ydı eşa~ıdeki gibi düşülür. 

1 
İŞÇi fJCR;ETLERİ HESABI 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 

- S.S~K.Primi işçi hissesi 

Gel ir Vergi: !ti 

- Demge Vergisi 

KASA HESABI 

•.••••.•• ayı işçi ücretleri 

------------------ 1 ------------------
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'-
İşyerinin vey~ varsa deponun kira olması halinde mUlk sa-

hibine kireden %20 orenınd~ stopej kesilerek ödeme y~pılır.(G.V.K. 

Md. 94/6 ) Vergi stopejı U~erinden de ~3 arenında bavunma sanayi 

destekleme fonu kesintisi yapılır. V• şu şekildt muhasebeleştirilir. 

------------------ 1 ------------------
KİRALAR HESABI 

veya 

(GENEL G !DERLER HES.A BI ) 

MUVAKKAT BORÇLAR HESABI 

- Gelir Vergisi 

- Sevunma Saneyi Destekleme Fonu 

KA SA HESABI 

••••••• ayı kirasını.n ödennıısi 

------------------ 1 ------------------

Kira stopejı, gerçek kişilerin gayrim•nkul sermaye iretla

rı na i li Şki.n Gel ir Vergi s in• mahsub/en yapılmaktadır. E~er gayri

menkul ticar~ bir işletmenin aktifinde kayıtlı ise kira geliri 

o kimse için gayrimenkul sermaye iradı de~il, ticar~ kazançtır. 

Bu durumda vergi kesntisi yapılmaz. Kira~ın tamamı net oler~k 

ödenecektir. 

Ortaklık, meli miişavir ve muhasebeci, avukat gibi serbflst 



meslttk erbabına hizmet kerşıll~l ilcret ödttrken vt·~gi kesintisi 

yepmak zorundadur. (G.V.K. Md. 94/3 ) 
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Orteklı~ın muhasebe işleri gttn~llikltt bir muheseb~ciye yap

tı rı lı r. Bu hi zm•t. karşı lı ~ı olarak muhasebttciye ödeme yapı ll rken 

v~rilttcttk Ucretin -15'i oranında vergi kesilir. Aşe~ıdeki şekil

de yevmiye kaydı dUşillUr. 

------------------ 1 
MUHASEBE ÜCRETLERİ HS. 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 

- Gelir Ve-rgisi 

KASA HESABI 

•••••• eyı muhasebe ilcreti 

------------------ 1 ------------------

Gerçttk usulde vergiy~ tebi çiftçil~rle, götilril gider usu

lUndtt v~rgiye tabi çift~iler ve kilçUk ssnaf ınuaflı~Jndan fayda

lanan çiftçi lerden zirej ilrUn s!!tJ.n alı nftıesı helinde mtistehsi 1 

makbuzu üzerinden ~7 stcbpej .kesilir. ( G.V.K. Vd.94/13 ) Vergi 

kttsintisinin ~3'U orenJ.nda savunma sanayi dest~kleme fonu ke

silir. Yevmiye kaydı aşa~ıde görUldü~U gibidir. 



------------------ 1 ------------------
MAL HESABI 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 

- G•lir Veorgisi 

- Savunma Sanayi Desteklem~ Fonu 

KASA HESABI 

•••••• tarih v• •••••• nolu mUstahsil makbuzu 

----------------- 1 ------------------

B- MUHTASAR BEYANNAME 
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Ortakl1~ın bir ay içinde muhtasar ile ilgili olarpk yapmış 

oldu~u ödemeler, vergi matrahlar1 ve bunlar üzerinden· yepılan ver

gi k~sintileri ert~si ayın 20. gUnU ~kşamına kader vergi dairesine 

muhtasar beyt:ınnıııme ile bildirile~ektir. Beyannamede gösterilen 

stopajlar yin• eyn1 süre içinde ödenir. (G.V.K. Md. 98 ) 

Muhtasar bejannamelerin ist•nirse Uç•r aylık dönemler iti

beriyle de v•rilmesi mUmkUndUr. Bunun için vergi dairesine dilek

çi ile'baber verilerek Şubat, Mayıs, A~ustos ve Kasım aylarının 

20. gUnU akşımına keder rnuhtesar b.eyımname verilPbilir. Dolayı

sıyla ödemeler de yine üçer aylık olarak yapılır. 

G.V.K.'nun 97. maddesinE' göre yapılan vergi kesintilerinin 

kayıtlarda gösterilmesi VE' belgFlenrnesi gerekir. Ücretler için 

V.U.K.'de yezılı ücret bordrosu düzenlenmesi zorunludur. Kesi

len vergilerin de yine ttcer1 defterl~re muhasebe ilkelerine 

uygun olarak keyd~dilrnesi gerekir. Muhtasar beyanname ile ~er-

gi dairesine stopajlar yatırıldı~ında şu Ş9kilde kayıt düşülür. 
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------------------ 1 -----------------
MUV.AKKAT BORÇLAR HERABI 

- Gelir Vergisi 

- Damga Vergisi 

- Savunma Sanayi Destekleme Fonu 

KASA HESABI 

Sto~ajlerln vergi dairesine yetJrllmasl 

------------------ 1 ------------------

İII. KATMA DEGER VERGİSİ MUHASEBESi ------------------------------

Ocak l9d5 tarihinden itibaren ytirUrlü~e giren Katma De~er 

Vergisi ticerS hayatJmJz için yeni bir sist~mdir. Bu'verginin konu

sunu h~rcamalar teşkil etmekte, işletmelerin zincirleme olarak 

birbirlerine ve ~n son olarak tüketicilere yensıtabilme özelli-

~i n e sahip o lmektad:ı r. BU tü n s o syh grupler birer tük.:ot'ici· old u

~unden genel olarak bütün toplumu ~tkilemektedir. Böylece Kat~a 

De~er Vergisi geneli kapsamaktadır. 

Adi.ortaklık şeklindeki işletmeler d.e Katma De~er Vergisi

nin miJkell efi durumundedırlar. Ortaklıktaki ticar! fealiyetlerde 

Ketma De~er V~rgisinin işleyişi işl~mlere göre farklı şekillerd~ 

muhasebeleştirilmektedir. 

Ketms De~er Vergisi, işletmelerin muhasebe sistemine işle~ 

ve hesa~ yönünden ek bir yük getirmiştir. K.D.V. her işlem için 

Pyrl ayrı hessplanın, verilen ve alınan K~D.V. 'ler aylık vergi

lendirme dönemleri balinde to~lanır, o döneme ait verilrn ve alı-
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nan vergiler birbirlerind~n m~hsup edilerek, ödPnmesi ger~ken 

ye de 1~desi gereken K.D.V. tuterı bulunup vergi dairesine be

yanname ile bildirilir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli 

kayıtların tutulması gerekir. 

Katma De~er Vergisi mükeelfleri, tutulması mecbur! defter 

ve kayıtarını bu v€rginin h~saplanmaslnA ve kontrolline tmken ve

recek şekilde düzenlerler. ( K.D.V.K. Md.j4/l ) Bu kayıtların 

muhteviyatı madde 54/2'de gösterilmiştir. hşe~ıd~ Katma•De~~r 

Vergisinin işleyi'i faaliyetler~ göre ayrı ayrı incelenecektir. 

A- ALIŞLARDA K.D.V.'NİN İŞLEYİŞİ 

1. rf:~l Alı slerı ------------

Ortaklı~ın satmak amacıyla satın aldı~ı malların faturasın

d~ K.D.v. ayrıca gösterilir. Bilindi~i gibi K.D.V. oranı %12'dir. 

Tem~l gıda meddelirinde ise bu oran ''O'' dır. Toptan alış ve satış

larda K.D.V. fatura yekunune dahi~ olarak de~il, ayrıca gösterjl

mesi zo~unludur. K.D.V.'nin indirime konu edilebilmesi için bu 

şarta uyulmalı, aJr1 Jazılmasına dikkat edilmelidir. 

Alışlarda KiD.V. şu şekilJe muhesebeleştirilir: 

K.D.V. kapsamına giren mal alımlerı sonucund~, mala ait 

fatura üzerinde görülen ve satıcıya ~denen veya ödenecek olan 

K.n.v. açılecek bir K.n.v. hesabının borç tarfına .ke;'){d~dilir • 

. Malın pt>şin veya veresiye .alınması bu durumu de~iştirmeyecfktir. 
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Hesebın borç terefı indirilebilir K.D.V.'yi gösterir ve bilençe

nun ekttfinde görUnijr. 

Çiftçilerden mal .alındı~ınde kesilen müstahsil m~kbuzl~rın

de K.D.V. yer olmayacaktır. Çünkü K.D.V.K.'nun 17/4-b maddesinde 

belirtildi~i gibi vergiden muaf ve götürü gider usulüne tabi olan 

çiftçilerin teslimleri vergiden istisna edilmiştir. 

Alışlerle ilgili muhasebe kayıtları şu ş~kilde y~pıl~c~ktır. 

------------------ 1 ------------------
MAL HESABI 

K.D.V. HESABI 

•••••• tarih ve 

KASA HERABI 

veya 

(SATICILAR rlESABI) 

. . . . . . nu. fetura 

------------------- 1 

Burada yalnızca K.D.V. Hesabı yerine ''indirilebilir K.D.V.'' 

veya ''Ödenen K.D.V. Hesabı'' isimleri de kullanılabilir. 

Satın alınan mallar için alış giderleri yapıldı~ında ise 

mal alışlarının mubasebeleştirilmestnden farklı birşe~ yoktur. 

Alış gideri, malın ~aliyetini yUkseltti~inden direkt olarak m~l 

hesabın~ işleııir. Alış gideri için ödenen vergi de K.D.V. Hesabının 

borcuna kaydedilir ve indirilebilir K.D.V. niteli~indedir. 
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Mal alışunda faturad8 belli bir oranda ~eşin iskonto uygu

lanıyorsa, tutardan iskonto dUşUldükten sonra kalan kısma K.D.V. 

uygulanır. Bu durumda ayrıca bir iskonto kaydı yapılmaz. Safi 

tuter üzerinden normal olarak kayıt yapılır. Ancak 'iskonto ayrı-

c~ dekont ile bildiliyerse o zaman iskonte tutarı K.D.V. matra

bındon indirilem~z. 

B~lli bir satış kampanyası sonunda v~ya· yıl sonunda ciro 

Uz~rind~n s~tıcının alıcıya tanıdı~ı toplam bir iskonto sHzkonu

su ise; K.D.V.K. 24/C v~ 25. madd6lerine göre iskento tutarına 

K.D.V. uygulanması g6r6km~tedir. Bu konu, Eskişebir Deftardar

lı~~ndan alınan, 20/6/19ö6 tarih v~ K.D.V.:30-4/2371 sayılı 

mukt~za ile d~ teyid ~dilmiştir. (x) 

Yıllık toplE'tm ciro iskontosu sbzkonusu oldu~unda: p'tıcı 

işletme i~konto tut!'lrl kader bir hizmet faturası düzenleyip, 

bunun i..izE=rind~n %12 K.D.V. h~sat~l~, vergi ile birliktt iskon

toyu satıcıdan tahsil eder. Setıcı firma is~ bu faturayı gider 

kaydeder ve K.D.V.'yi de indirime tabi tutar. Ortaklık yıllık 

ciro üzerinden böyle bir toplam iskonto hakkına sahip olmuşsa 

k~sec~~i hizmet f~turasıne göre şu şekilde yevmiye kaydı dUşe-

cektir. 

KASA HESABI 

v~ye 

( SATICILAR HESABI) 

1 

İSKONTOLAR HS. 

K • .u.v. HESABl 

.•..•. tarih ve ...... nu. fEıtura 
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Sonuç olar3k K.D.V.K. feturalarda gösterilmeytn iskontola

rın matrahtan düşUlm~stne.imkan tenımamaktadır.(12) 

Mal elışfu3rınden sonra iade v~ya iptaller do~abilir. Bu 

durumda mal elırk~n ödenen K.D.V.'nin ger~kli kayıtla düz~ltil

m~ei g~rttkir.Mel iadesi için düzenlen~n iede faturası üzerinde 

gösterilen K.D.V. ''Alış !adeltri K.D.V. H~sebı'' nın alecek t~

refına kaydedilir. Bu hesabın alecek bakiyesi, vergi öd~mt dön~-

mi sonunde indirtlecek K.D.V. Hesabı ile kepetılır.Bu hesap K.D.V. 

hesabına be~lentılı bir heseptır. K.D.V. beyannem•sindt alış i~

delerinden do~en K.D.V. 'nin yazılması için ayrı bir sütun eçıl

mıştır. Bu sebeple alış i~desi K.D.V.'lerini sözkonusu hesept~ 

göstermek K.D.V. Hesabının daha s?hhetli çelışmasını sa~leyecaktır. 

Bu hesepta görülen miktar, K.D.V. beyannemesinin 23 numaralı satı

rına yazılerak Tahsil Edilen K.D.V. ile toplenır. 

Mal alış iadesi do~du~unde şu şekilde muhasebeleştirilir. 

1 
SATI.CILAR HESABI 

!ADE MALLAR HESABI 

ALI Ş İADEL:ERİ K .D. V. HS. 

•••••• tııırih v• ...... nu iade faturııısı 

1 

. ' 1 K.D.V. Uygulaması, Vttrgi Dünyesı, A.l$ustoe 1.986, 

Sayı 60, e.30. 



Vergi 1 en d i rrne d önem i yani ayaonunda K~D. V. beyannames i d ol

durulur, Alış iadeleri K.n.v. Hesabı aşa~ıdaki kayıtte görüldU~U 

gibi kapatılır.(l~) 

------------------ 1 ------------------
ALIŞ İADELERİ K.D.V. HESABI 

K.D.V. HESABI 

devir 

1 

İşletmede bir yıldan fazla kullan1lan ve yıprenrnaya, a-
'!t.. 

şınrnaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan ve V.U.K.'nun 313 •. · 

maddesinde sayılan iktisad1 kıymetler amortisrnana tabidir. Bu 

iktised! kıymetlerin satın alınması sırasında ödenen K~D.V., il

gili kJymetin aktife girdi~i vergilendirme döneminden itibaren 

Uç yılda ve Uç eşit miktarda indirim konusu yapılacaktır. 

( K.D.V.K. Ma. 31/1 ) 

Amortismana tabi iktisad! kıymetlerin K.D.V.'sinin 3 yıl

de indirimesi şu şekilde muhaaebeleştirilecektir. Bu kıymetin bir 

demirbaş oldu~unu kabul edelim. 

' ' ı ı 
(13) Çetin ŞANLI, Katma De~er Vergisinin Muhasebeleştirilmesi, 

----~--------------------------------------
-vergi DUnJası, Ocak l9b5,Sayı 41, s.36. 



------------------ 1 
DEMİRBAŞLAR HESABI 

DEMİRBAŞ K.D.V. HE~ABI 

GEI,ECEK YILIJARA DEVREDEN K .D. V HS. 

KASA HESABI 

• • • . • . teri h ve • • • . Nu fe tura 

1 

K.D.V. beyannamesindeki 28 numarall sütuna amortismane 

tabi iktisadi klymetlere ait vergi indirimleri yazılması ge

rekti~inden, Demirbeş K.D.V. Hesabı eçılmlştır. K.D.V. beyen

nemesi dolduruldukten sonra bu hesap şu şekilde kapat1lacekt1r. 

------------------ 1 ------------------
K.D.V HESABI 

DEMİRBAŞ K.D.V. HESABI 

Devir 

------------------ 1 ------------------ (14) 
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Yukarıdaki ilk ka,yıtta göri)..ldU4ü gibi ödenen K.D.V.'nin 

l/3'ü indirilebilir K.D.V. olarek kaydedilecek, kalan 2/3'ü ise 

gelecek yll1arda indirilmek üzere ilgili hesaba kaydedilecektir. 

Kalan iki y1ll1k K.n.v. 11 Gelecek Yıllara Devreden K.D.V. He

sabı'' adı.yle bilençeınun aktifinde görülecektir. Ertesi y1l ilgili 

( 14) ŞANIJI , a. g. k. , s. 37 • 
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kJymetin bir önbeki yılda aktife girdi~i ey olan K.D.V. dönemin

de di~er l/3'U indirilebilir K.D.V. Hesabına şu şekilde devre

dilecektir. 

------------------ 1 ------------------
K.D.V. HESABI 

GELECEK YILLARA DEV. K.D.V. HS • 

•••.••••• nın K.D.V. l/3'UnUn indirilmesi 

------------------ 1 ---~--------------

Amortismana tabi tkttsadS kıymet olarak satın alınan ve 

işletmenin aktifine kayıtlı binek otomobillerin K.D.V.'si indi

rim konusu yapılamaz. ( K.D.V.K. Md. 30/b ) 

~ 

B- SATIŞL~RDA K.D.V.'NİN İŞLEYİŞİ 

a) Topten Satışlar 

Ortsklı~ın to~tan sattı~ı mallar için karşı tarafa fatura 

kfsmesi zorunludur. Kesilen bu feturada mal alışlarında oldu~u 

gibi %12 oranı uyg~lenarak K.D.V. ayrıca g~~terilir ve ,satış mik

tarı ile K.D.V. birlikte toplanıp fetura yekünunu oluşturur. K.D.V.' 

ye tabi maller ile vergi oranı ''O'' olan temel gıda meddelerinin 

aynı feturada yer alması durumunda; temel gıda meddelerinin aynı 

feturadeki toplamı satış tutarınJan düşülür, kalan kısma %12 K.D.V. 

hesaplanır. Eu işlem sonunda hes~plenan K.D.V. tutarı, K.D.V. he-
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sab1n1n aleca~1ne kaydedilir. Setıştan do~an K.D.V.'ler sürekli 

olarak bu hesabln elaca~lnda görülür. K.D.V. hesabının alacek be

kiy~si bil~nçonun pasifinde yer al~r. Satış işleminin peşin veya 

veresiye olması durumu de~iştirmez. 

Toptan satışların yevmiye kay~·~ eşa~ıdaki gibi düşülür. 

------------------ 1 ------------------
KASA HESABI 

veya 

( MUŞTERİIJER HESABI) 

MAL. HES.ABI 

K.D~V. HESAB!

·••··· tarih ve •.• nu fetura 

------------------ 1 

Satış gideri yapıldı~ınde, bu gider melln maliyetini yUk

seltti~inden direkt olarak Mal Hesabına kaydedilir. Yepılan gider 

için ödenen K.D.V. ise K.D.V. Hesab~n1n borcuna yazılır. 

-------.-----------
MA!ı HESABI 

K.D.V. HESABI 

1 

KASA. HESAbi 

•••••. tatih ve ••• nu fetur~ 

1 

Feturada belli bir oranda peşin satış isKontosu uygule

nırse, iskonto düşüldükten sonra kalan kıs1m için K.D.V. hespp-



lanlr. E~er sonred~nı mUşteriye toplti iskonto yepılır ve dekont 

ile bildirilirse o zaman mUşteriden bjr hizmet faturasJ kesmesi 

istenir. Bu faturada iskonto tutarı ile birlikte.%12 U~arinden 
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K.D.V. eıyrıca göriinUr. Müşteriye toplam fature tuter1 ödenir. Ve 

şu şekilde yevmiye kaydı düşülür. 

1 
İSKONTOlAn HESABI 

K.D.V. HISABI 

KASA HESABI 

.....• tarih ve ••• nu fetura 

------------------ 1 -------------------

Verilen iskontolar işletme için karı düşürücü bir gider

d ir. D ol e_y·1 s1 ,y·la sene sonund e Kar-Zarar He of! bı nl n borcunEı devre-

dilir. K.D.V. ise ödenecek K.D.V.'den mahsup edilir. 

b) ~erakende Satışlar 

Perakende satJşlarda yazar kasa fişi veya perakende setJş . 
fişi kull~nılır ve bu fişlerde K.D.V. fiatın totnde gösterilir. 

Fiş Uzerine de K.D.V. dahildir .ibaresi konur. Temel gıda madde

lerinde ise vergisizdir şeklinde bir ib8re konur. 

Perakende satışların K.D.V.'si muhesebele~tirilirken 

K.D.V. dahil olan tutar içyüzde oranı olan 1.12'ye bölünür. Bu

lunan vergi tutarı K.D.V. Hesabının alaca~ına kaydedilir. 
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Mal sat~şlarJndan do~an sat1ş iadelerinde, taraf1m1za ke

silen iade faturasl üzerindeki K.D.V. ''Sat1ş İadeleri K.D.V. 

Hesab1'' n1n b~rcuna ka~dedilir. 

------------------ 1 ------------------
SATIŞ İADELERİ HE8ABI ~ 

SATIŞ İADELERİ K.D.V. HESABI 

WJŞTERİLER HESABI 

•••.• t~rih ve ••• nu iade· faturasl 

------------------ 1 ------------------

Vergilendirme dönemi sonunda Sat1ş la.deler K.D.V. Hesı:ıb1 

K.D.V. Hesab1n~n borcuna devredilerek kapat1l1r. 

1 
K.D.V. HESABI 

SATIŞ İADELERİ KDV HESABI 

Devir 

1 

K.D.V. be~annamesinde satlş iadeleriinden do~an K.D.V.'nin 

yaz11mas1 için 29 nurnarall sütun aç1lm1şt1r. K.D.V. indirimi 

hes~~lenlrken bu sUtundaki miktar di~er indiri~lerle birlikte 

toplanacaktlr. 



İşletmenin aktifinde kayıtl~ bulunan iktisadf de~erlerin 

satışı ticart kazanç niteli~indedir. Bu satıştan elde edilen k~r 

veya zarar, K~r-Zarar Hesabına kaydedilir. Bu de~erlerin satışı 

ticar1 kazanç olarak kabul edildi~inden %12 oranında K.D.V. he

s~planması ve satış faturası kesil~rek K.D.V.'nin ayrıca g~steril

mesi gerekmektedir. 

Aşe~ıdaki şekilde muhasebe kaydı dUşUlecfktir. 

KASA HESABI 

1 

NAKİL VASITALARI HESABI 

K.D.V. HESABI 

26 ••.•• pl~kfllı kamyonetin sE=ıtı şı 

1 

0- GİDERLERDE K. n. V.' NİN İŞLEYİŞİ 

1. Genel Giderler 

Ortaklı~ın işletme ile ilgili genel giderlerinin kaydedi

lebilmesi ve K.D.V.'nin indirim konusu yapılahilmesi için gider

lerin mutlaka faturalı olması ve K.D.V.'nin ayrıca belirtilmesi 

gerikir. Fatura tutarı K.D.V. dahil olarak dUzenlenmemelidir. 

Perakende satış fişleri ve yazar kasa fişleri gider kaydedilemez 

ve ödenen K.DV. tahsil edilen K.D.V'den indirilemez.(K.D.V.K. 

Genel Tebli~i 24 s.5 } 
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Ayr1ce gider t)Usulelerlnde K.D.V. hesaplanmaz.( K.D.V.K. Md. 17/4-b) 

ÇUnkU gider pusulesJ vergiden muaf veya götUrU mükellef olanlerden 

el1n1r. Bu kimseler K.D.V.'ye tabi olmad1klar1ndan K.D.V. tahsil 

etme sorumlulu~unde de~ildirler. 

Genel giderler ve K.D.V. şu şekilde muhasebeleştirilir. 

------------------ 1 ------------------
GENEL GİDERL~R HESABI 

K. D. V. HESABI 

KASA HEf)ABI 

• . . • • . tari h ve • . . nu fetura 

------------------ 1 

~ 

K.D .V .K. 'nun 30/d maddesi uyar1nce Gelir Ve·rgisi Kanununa 

göre ticerj kazancın tesbitinde indirimi kabul edilmeyen gider

ler doley1s1yla ödenen K.D.V. işletmenin tahsil etti~i K.D.V.'den 

indirilemeyecektir. 

Kanunen lo:ıbul edilmt>y~n giderler G.V.K.'nun 41. maddesin-

de say1lm1~t1r. Bu giderler için ödenen K.D.V. ''İndirimeyen K.D.V. 

Heseb1 ''ne kaydedilir. Daha sonra ortakler1n cari hese~ı~rlne 

borç olarak akter111r. 



Kenu'1en k :::ı bu ı ed il me yen gider l e:rt=> il i ş ki n yevmiye kayıt-

l~:rı şu şekilde olac~ktır. 

------------------- 1 -------------------
KANUNEN KABUL EDiLMEYEN G1DERIJER HS 

İNDİRİLEMEYEN K.D.V. HESABI 

KAPıi HESABI 

• • • • • tarih ve ••• nu fetura 

------------------- 1 --------------------
A CARİ HESABI 

B CARİ HESABI 

C CARİ HESABI 

Devir 

İNDİRİLE:r.~EYEN K. D. V. mı. 

------------------ 1 ----------------------
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D- ORTAKIJIK HİSSESİNİN DEVREDiLMESiNDE K.D.V.'NİN İŞLEYİŞİ 

urt~klardan birinin veya birkaçının ortaklıktan çıkması ve 

higses~ni dt~er ortaklara veya yeni bir ort~~e devretmesi duru

munde birtakım kanun! yUkUmlülUklerin yerine getirilmesi gerekir. 

Ortaklarden birinin ortaklıktan ayrılmasıyla ortaklık fes

hedilir ve K.D.V.K.'nun 2. meddesine göre K.D.V.'ye tabi tutulur. 

Tesfiye edilen ortaklık, devir olan ortak veya ortekler Uzerine 

ç1kerılen envanterde belirtilen mal tutarının tamamını faturs 
' 

eder. Bu m~le ilişkin K.D.V. faturada ayrıca gösterilir. 

Ortaklık son olarak·verece~i K.D.V. beyannamesinde bu 
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K.D.V.'yi beyan edip vergi dairesine y~t1recakt1r. Ödenen K.D.V. 

yeni ortaklJkten tahsi1 edilecektir. Tasfiye edilen ortakl1~1n 

K.D.V. ile ilgili son yevmiye kayıtları aşa~ıdaki gibi olacaktlr. 

KASA HESABI 

ALACAKLAR· HESABI 

1 

MAL HESABI 

K.D. V. HESABI 

Stokteki mal mevcudunun devredilmesi 

1 
K.D.V. HESABI 

KASA HESABI 

K.D.V.'nin vergi dairesine yatırılması 

------·---------1 

Kalan ortaklar yeniden bir ortaklı k kuracaklar, devir fa

turası nda yer alan K.D.V.'yi ortaklı~ın işlemler üzerinden tah

sil edece~i K.D.V. tutarından indirecektir. (15) ıeni ortakl1~1n 

yevmiye· kaydı aşa~ıdaki gibi olacaktır. 

MAiı HESABI 

K.D.V. HESABI 

1 

KASA HESABI 

BORÇLAR IlESABI 
•••• tarih ve •.• nu devir faturası 

1 

'C. 

(15) Aykon DO~AN, ~!~!-~~~~!-Y~!S~~~-~~~~~~-Y!-~l8~1~~~~~, An-

kara 1986, s .47. 



Adi ortaklık hissesinin devredilmesinin K.D.V.'ye tabi 

olması gerekti~i , Eskişehir deftardarl~ından alın~n 28/1/1966 

tarih ve KDV:30-4/39ti numaralı mukteze ile de teyid edilmiştir. 

E- KATMA DEGER VERGİSİ BEYANNAMESİNİN TANZiM EDİL~ESİ 

Katma De~er Vergisi Beyannamesi, vergilendirme dönemleri 

itibariyle aylık olarak verilir. ( K.D.V.K. Md. 39/1 ) Bir önce

ki ayın beyannamesi, takip eden ayın 25. günü akşemıne kadar 

vergi dairesine verilir ve ödenecek K.D.V. ile Dahil! Tevkifat 

varsa yine aynı süre içinde ödenir.( K.D.V.K. Md. 41/1 ) 
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Her ay sonu itibarıyle K.D.V. Hesabının borç ve alaaak 

tarafları toplanerek kerşıleştırılır. Normal olarak elecek baki

yesi borç bakiyesinden fazla ise aradaki fark ödenecek K.D.V.'dir. 

Ancak bunun eksi oldu~unda Sonraki Dönemlere Devreden K.D.V. or

taya çıkar. Vergi dairesinden alacaklı durume girilir. Ertesi dö

nem ödenecek K.D.V. çıkarsa bir önceki dönemde alacaklı oldu~umuz 

mikter .düşülür, kalan kısım vergi dairesine ödenir. 

K.D.V. vergi dairesine ödendi~inde şu yevmiye kaydı düşülür. 

1 
K.D. V. HESABI 

KASA HESABI 

K.D.V.'nin vergi dairesine yetırılması 

1 



Yukarıdeki yevmiye kaydıyle K.D.V. Hesabı dönem sonu iti

bariyle kepetılır. Vergi dairesinden alacaklı durumda bu hesabın 
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kapatılmasına gerek yoktur. Yıl sonunda çıkarılan hesaplara göre 

vergi dairesine ödenecek K.D.V. mevcut ise K.D.V. Hesabı bil~nço-
·li_ 

nun p·89ifinde görünür. İşletrne vergi dairesinden alacaklı durum-

da i se b·u hesap bi lançonun ekti find e görünecektir. 

I Y_. DARİLİ TEVKİFAT 

Gelir Vergisi Kanununun 94. meddesine eklenen ''B'' fıkrası 

ile ''Dehilj Tevkifet'' yeni bir vergi sistemi olarak getirilmiş

tir. Dahil! Tevkifet, cer! faaliyet dönemi ile ilgili olarak er

tesi yıl beyan edilip ödenecek gelir Vergisi beyennemesindeki 

vergiye mahsuben ödenmektedir. Or~eklı~ın takvim yıl~na ait ge

lir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, 

da h i l:t tevki fet ödeme lt r i nd i ri 1 ecektir. 

Adi ortaklı~ın ödemiş oldu~u dahi11 tevkifet, hisseleri 

oranında ortaklar tarafından yapılmış sayılır. Dahil1 Tevkifat 

miktarı his~elerine göre ortakların sayısına b61ünür. Her ortak 

için tahakkuk eden gelir vergisinden dahil1 tevkifat miktarı dU

şUlUr. Kalan kısım vergi dairesine ödenir. Yıl içeriafnde ödenen 

ve bir orta~ın hissesine düşen dahil:t t~vkifat miktarı, orta~ın 

öd eyece~i gel ir vergisi nd en fazla i se ortak vergi de i resi. nd en 

alacaklı durumdadır. E~er ortak alacaklı durumdaysa artan mik-. . 

tar gelecek dönemlerin dahil! tevkifat miktarina mahsup edilir. 
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Bilindi~i gibi, her ayın 25'ine kadar Katma De~er Vergisi 

Bey~nn~mesi verilmektedir. Aylık olarak tahakkuk eden K.D.V.'nin 

~ 50'si, ~emel gıda meddelerinin ~ış ve satışlerı erasındaki 

farkın% 5'i dahil! tevkifat olarak K.D.V. beyannamesinin il

gili kısmına yazılır. Ve her iki miktar toplanarak dahil1 tev

kifat olarak ödenir. Aşa~ıdeki şekilde yevmiye kaydı düşülür. 

1 
DAH!L! TEVKİFAT HESABI 

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

KASA HESABI 

Dahil1 Tevkifatın vergi dairesine yetırılmesı 

1 

-v. MESLtK VERGİSİ 

Meslek Vergisi, l9bl yılında çıkarılan 2464 sayılı Bele

diye Gelirleri Kanununda düzenlenmiştir. 

Meslek vergisi, belli bir matraha oranların uygulanması 

suretiyl~ de~il, yıllık ~larak kanund~ belirtilen tarifelere gö

re ödenir, Bu tarifeler Beledt~e Gelirleri Kanununun 7 seri nolu 

genel tebli~inde yayınlanmış ve her tarifede 5 grup belirlenmiş

tir. Gıda ve İhtiyaç Maddelerinin topten ve perakende olarak 

satışını yapan ve bilenço esasına göre defter tutan işletme~er 

I sayılı tarifenin birinci grubuna ve ''ençok'' yazılı miktarına 

göre yıllık olarak meslek vergisi öderler. 

İşletmenin kuruluşunde belediyeye ''meslek vergisi be-
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ye~nam~si'' v~rilir. Bu beyanna~~ adi orteklıkta, ortaklardan bi

risi adına tanzim edilir. Y~ni işl~tme adına bir ortak mUk~ll~f 

olmakta, her ortak adına ayrı ayrı de~il, yalnızca işl~tm~ olarak 

meslek v~rgisi öd~nmekt~dir. Mesl'\k v~rgisi b~yan"1.amesinde kiTTllik 

bilgileri ile yapılacak i şin muhteviyatı v~ y~ri bulunur. 

Tahakkuk ettirilen meslek vergisi bir yıl sonra ödenir. 

Ödeme gelec~k y11ın Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ya

PJlır. E~er taksit süreleri geçtikten sonra veye takvim yılı için

de mükell efiyet ten çı k ılı r sa, bu tari:hi takip eden bir ay i çin d e 

M:esl~k Vergisinin ödenmesi g~rekir. 

Meslek vergisi, ticer! kazancın tesbitinde gider olarak 

kayd~diler~k indirilir. ( G.V.K. Md. 40/6 ) Ö~~ndi~ind~ şu ş~

kild~ kayıt yapılır. 

/ --------
GENEL GİDERLER HESABI 

KASA HESABI ·~ 

M~sl~k vergisinin belediy~ye yatırılması 

1 ----·--

İşletm~nin ticarı faaliyetini gerçekleştirdi~i işy~rine 

asılan tab~l~, nakil vasıtalarına yazılan yezıle~ 1 r~kl~m için 

de~ıtılan broşUr, duvar ve el ilanları bu v~rgiye tabidir. Tab~-

1~ ve İlan ~ergisi, b~lirli tarifeler~ göre belediy~ye yatırılır. 

Di~er belediye vergil~ri gibi gider kaydedil~rek muhas~b~l~ştirilir. 

(2464 s~y1l1 B~lediy~ G~lirl~ri Kanunu Md. 1,11,21. ) 
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Yevmiye kaydl şu şekilde ~üşülür. 

1 
GENEL GİDERI,ER HESABI 

KASA HESABI 

Tebe1a ve ilan vergisinin yat1r1lmas1 

------------------ 1 

VIL ~!~~~ÇQX~-~X!!~f-~~Q~~!§~~!~-!~~~-±~!!§~2!_~!!~t~~-!Ç!! 
ÖDENECEK VERGİLER ------------------

A- EMLAK VERGİSİ 

Ortakll~ln ?ktifinde kay1tl1 işyeri, depo gibi gayrimen

kuller için eınllık vergisi ödenınesi gerekmektedir. Ortakll~ln s~

hip oldu~u bu gayrimenkuller için kanunlarla tesbit edilen genel 

beyan dönemlerinde emlak beJannemesi verilir. Bu beyanname ile 

gayrimenkullerin rayiç bedelleri vergi dairesine bildirilir. 

Önceli~le devletin yay1nlam1ş oldu~u tablolara dayanarak bina as

gari maliyet bedeli hesaplanlr. Bu bedelden az olmamak üzere ra-

yiç bedel belirlenir. Rayiç beuel, binan1n piyasadeki gerçek de

~eridir. Beyannarnede bildirilecek~bu de~er üzerinden binde 5 ern

l~k vergisi tahakkuk ettirilir. Beyanname 4 y1ll1k olarak dol

durulur ve y1ll1k tahakkuk eden eml~k vergisi ~ert-Nisen-Meyls 

ve Kes1m aylerlnda iki eşit taksitte ödenir. 
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Ödlenen eml ek vergi si G. V~K. 'nun 40/6 .a) maddesine göre gi

der olPrflk kaydedilir. Şu şekilde yevmiye kflydı düşülUr. 

------------------ 1 
GENEL GİDffi LER HESABI 

KARA HESABI 

Ernl~k v~rgisinin yatırılrnssı 

------------------ 1 

B- MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGİSİ 

Ortaklı~ın ticar1 faaliyetlerinde kullsndı~ı nakil vasıta

ları için ödenen vergiler işletme kasasından çıktı~ı için ortaklJ

~ın bir vergisi olarak kabul edilir. 

Nı=ıki 1 vssı teları nı n nev' i yı e göre ayrı ey rı kanunda vergi 

tarifeleri belirlenir. Bu ter1feler her yıl belirli erenlerde ert

maktooır. Ortaklı~ın sEthip oldu~u vasıtanın tarffedeki vergi mik

tEırJ her yıl:ın QcEık ve Tf'mrnuz eylarıpda iki eşit teksitte tsşıt 

pulu Eılmak suretiyle ödenir. Gdenen taşıt vergileri gider olarEık 

ka~dedilir. Eöylece gelir vergisi mE~tr~hınde azalma olur. 

Motorlu Kare Taşıtlerı Vergisi ödendi~inde yevmiye ksydı 

şu şekilde ~UşUleoektir. 

1 
GErıEiı GİDE'RT.ER .HESABI 

KASA HESABI 

Teşıt verglirenin yetırılması 

1 



tJ U n ce U -B ö 1 ü m --~--------------------

~Q!_mn:~~I=!~~!m~-~g_Q~Qf~!.M!. 
VE ORTAKLAinN VERGİ. MUKELLEb'İXET! ------------ - -------------------

I. ADI ORTAKLIKLARDA KAR-ZARAR TESBİTİ VE DA~ITIMI -----------------------------------------------

A- ENVANTER İŞLE~~ER! 

İşletmenin bir yıllık faaliyetlerinin sonucu yll sonunde 

yepılan·~nvanter işl~mleriyle orteya çıkar. Her yıl sonunda 31 

Arelıkitibariyle envanter yapılması ,gereklidir. 31 Arelık teri

hinde bUyük defter bakiyelerine dayanılarak çıkarılan ''genel 

geçici mizan'' tek heşıne bir anlam ifade etmez. Mizandaki he

sap kalanlerı işletmenin faaliyet sonuçlerını vermez. Bu sebeple 

ayrıca fiil! durumu belirlemek gerekir. Bu amaçla dönem sonunda 

mal sayımı dedi~imiz ''muhasebe dışı envanter'' işlemleri yapı-

lır. Daha sonra fiil~ durum ile hesapler karşılaştırılıp bulu-

nan farklar fiil~ durum esas ~lınarak muhasebeleştirilip, ''mu-

hesebe içi envanter'' işlemleri yapılır. 
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Ort~k1l~ln mal stoklarl miktsr olarak 31 Ar~t1k itib?riyle 

temamen s~y111r ve fiatland1r1lara~ toplam m~l mfvcudu hesa~lanlr. 

SayJlan bUtUn maltar cins, miktar, fiat ve tutar olarak envanter 

defterine kaydedilir. Hesaplanan dönemsonu malmevcudu mal hes~bJ

nJn Placakl1 taraf1yl~ toplan1p, borç tar~f Çlkarllarak ''mald~n 

k~r'' hessplan1r.Mal hesab1 borç bakiyesi veriyorsa ''m~ldan za

r~r'' sözkonusudur. 

BORÇ 

Dönembaşı Mal Mevcudu 

Allşler 

A 11 ş Giderleri 

SatJ ş İadeleri 

Sat1ş Giderleri 

MAL 

Allş ve Sat1ş !ade Giderleri 

-------------------------------
Toplam 

HESABI ALACAK 

Satışler 

All ş !ad el eri 

Dönemsonu Mal Mevcudu 

Toplam 

Borç Taraf 

Mal Sat1 ş K~r1 

Moldan k~rln tesbit edilmesi işletmenin faaliyet sonucunu 

göstermfkten uzaktlr. Bu sebeple sonuç hesaplar1n1n k~r-z~·rarlf'l 

ilgili olanlarl, K~r-Zflrar Hesab1na devredilE'rek gerçek kAr1n 

ve zarar1n belirlenmesi gerekir. 
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D~nem sonunde tüm sonuç hes~plarının borç ve alacak toplam

ları alınarak, bakiyeleri K~r-Zarer Hesabına devredilir ve sonuç 

hesaplerı kepatılır. DolaJıSJlla K~r-Zarar Hesabında sonucu oluş

turan bUtUn bilgiler toplanm~ş olmaktadır. KAr-Zarar Hesabının 

borç bakiyesi n~t zararlt alecak bakiyeside net karı gösterir. 

K~r-Zarar Hesabına devredilen hesaplerı bir K~r-Zar~r Hesabı 

Uzerind6 görelim. 

EORÇ K A R / Z A R A R HESABI ALACAK 

-Genel Giderler -Set~ştan K~r 

-Verilen Faiz ve Komisyonler 
·~ 

-Alınan Faiz ve Komisyonlar 

-!ştiraklerden Do~an Zararler -Gelir Vergisinden Muaf 

-Muhtelif Zararlar Kazançlar 

-Net Kar (Alacak Bakiyesi) -!ştireklerden Se~lanan ~rler 

-Muhtelif K~rler 

-Zarar (Borç Bakiyesi) 

Envanter işlemlerinin yevmiye defterine ve oradan de bU

yük deftere kaydından sonr~ kayıt do~r.~lu~unu sa~leyacak ''Xfsin 

Mizan çıkarılır. Kesin mizanın kalenlarınd"n hareketle "D~nem

sonu Bil~nç~su'' dUz~nlenir. Dönemsonu bilançosu envanter defte

rinin sonuna mal sayımınden sonra yazJlır. Aynı Bilanço gelecek 

yılın açıl~ş bilançosu olarak; gelecek yıla ait olan envanter 

defterinin başına yazılır. 

B- KAR DAÖ.ITIMI 

Tesbit edilen dönem kArı hisseleri oranında ort~klera da

~Jtılır. Sözleşmede ~şit olarak da~ıtıleca~ı belirtilmişse eşit 
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olarak de~ıtılır. K~r da~ıtımı, genellikle hese~ üzerinde yapılır. 

ÇUnkU k~rın tamamının pera olarak ortaklere bir defada da~ıtılmesı 

işletmeyi nakit sıkıntısına sokar ve faaliyetler ekser. Bu sebep-

le 0rtAklar ihtiyaçlerı oldukça işletmeden para çekerler. Çeki

len bu paralar k~r payına mahsup edilir. 

Net k~r ilk yıl bil~nçonun pasifinde gBrUnUr. Takip eden 

yılın ilk eçıllş meddesinden sonra k~r, ortakların cari h~sapla

rıne devredilir. Her ortak hissesine düşen k~r kader işletmedtn 

alacPklı gBrünUr. Yıl içinde işletmeden para çektikçe cari he-
'(.. 

sap borçlanarek, kar tedricS olarak da~ıtılmış olur. Kerın or-

taklara devri şu şekilde yevmiy~ maddesi dUştilerek yapılır. or-

taklık zarar ederse, işlemler eksi şekilde olacaktır. 

--------·- 1 
K~R/ZARAR HESABI 

A CAR! HESABI 

B CARI HESABI 

C CARI HESABI 

••••• yılı ksrının carS hesaplara devri 

1 

II. ORTAKLARCA YILLIK GELİR VERG!s İNİN ÖDENMESi -------------------------------------------

A- BEYANNAME TANZİMİ 

Bilindi~i gibi edi. ortaklıklar gelir vergisine tabi de~il-
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d ir. Yel nı zce ortekler gel ir vergi si mükellefidirler. Orta k lı k

teki her ortak hissesine düşen geliri ''Gelir Vergisi Beyannamesi'' 

ile vergi dairesine bildirmek zorundadır. Orte~ın işletmeden elde 

etti~i gelir dışınde başka kaynaklerdan da gelirleri varsa bütün 

kazançler bu beyannarnede toplanır. Toplam gelir üzerinden vergi 

hesaplanır. ( G.V.K. Md. 65/t ) 

Yıllık gelir vergisi beyannamesi hese~ dönemini takip eden 

yılın mert ayı sonuna keder usulline uygun olarak tanzim edilip 

vergi dairesine verilir. ( G.V.K. Md.92 ) Bu beyannemede hesep

lanPn vergi matrahı, orte~ın mal~ ~erıdır ve ticer~ K~rden fark

lı olabilir. Geli"r vergisinden muaf kazançlar beJannemeye yezıl

mez. 1ştireklerden se~lanan k~rlar ise menkul sermaye iradı ola

rak beyannemeye yazılır.Beyennemede toplanan gelirlerden sigor

ta veya ba~-kur perimleri, b~~ış ve yerdımlar, verse sakatlık in

dirimi, geçmiş yıl zararlerı gibj indirimler düşüldü~ten sonra 

kalan üzerinden G.V.K. 103. maddedeki tarifeye göre gelir ver

gisi hesaplanır. Hesaplanan gelir vergisinin ilk teksidi mert 

ayının sonuna kader ödenir. Kalan kısım Haziren ve EylUl eylerın

da iki eşit taksitte vergi dairesine yetırılır. 

e) Heyet S~anderdı Esası Bildirimi 

Beyan usulünde heyet standardı esası, vergi mükellefleri

nin sürdürdükleri heyet seviyesi ile beyan edilen gelirlerin se~

leyece~ı hayat sev~yesi arasındeki ölçünün denetimini ae~layan 

bir otokontrol aracıdır. Her yıl heyet standırdı göstergeleri 



belirlenerek, beyan edilen gelirin bu göstergelerden düşük olma-

ması sa~lanır. Bu amaçla yıllık gelir vergisi beyannamesine ~k 

olarak hayat standar~ı esesı bildirimi doldurulur. 1986 yılı için 

bil~nço esasına göre defter tutan mUkelleflFrin heyet stend~rdı 

miktarı 1.600,.000 liradır. Doleyısıyla her ortak en ez bu mik-

tarda gelir beyan edecektir. Ayrıca ortağın sahip oldu~u ev, arabP, 

yazlık. gibi verlıkları için de ayrıca göstergeler bu miktara ek

lenecektir. ( G.V.K. Mükerrer Madde 116 ) Orte~a hayat standar-

dının altında bir miktarda kAr yapı düşmUş olsa dahi hayat st~n

dardınden gelir vergisi ödeyecektir.~arar sözkonusu olsa bile durum 

de~işmeyecektir. Zarar gelecekteki yüksek gelirlerden mahsup edilebilin 

b) Ortalama K§r Haddi Esası Bildirimi 

Ortaleme kar haddi, perakende satış yapan işletmeler için 

uygulanır. Satılan mal tUrüne göre kanunen belirlenmiş en ez kAr heddi 

vardır. Perakende satışlar için bu haddin altında bir gayrisafi 

kar beyan edilemez. ( G.V.K. Md. lll ) Gayrisafi kAr ortalama 

kPr haddi ile hesaplanacak mikterdan küçUkse vergi dairesi ta

rafından işletme üzerinde incelemeler yapılır. Kar orenın düşü~-

lü~U geÇerli sebeplerle ispat edümezse, vergi dairesi ortalama 

k~r haddine göne hesaplanan gelir ile bayan edilen gelir erasın-

da matrah farkı tesbit eder ve cezalı olarak vergi tarh eder. 

Her orta~ın gelir vergisi beyannemesine ayrı ayrı orta

lama kar h?ddi esası bildirimi eklenir. Perakende satışler or-
~~.. 

te k sayı sı na bölünerek de ~i 1, her ·bi 14'itti de d e ortaklı ~ın top

lam perekende satışlarından do~en toplam gayrisafi kar görünür. 
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c) Emtia D~ng~sine İlişkin Bildirim 

Bu bildirimde giren-çıkan mal hareketleri görünür. Bu bil

dirim mal hesabının açık bir şekilde dökümUnUn yapılmış şeklidir. 

Eir terafta dönembaşı mal mevcudu, dönem içi mal alışları ve bun

ların toplamları alınır. Di~er tarafta dönemiçi satışları, dö

n~msGnu mal mevcudu ve toplamları vardır. ~u topl~mlar karşılPş

tırılarak malden satış karı hesaplanıp ayrı bir sütunda göst~

rilir. 

Emtia dengesine ilişkin bildirim, her orta~ın gelir ver

gisi beyannamesine ~klenmesi zorunlu bir belge olup, işletmenin 

toplam m~l hareketlerini gösterir. Y~ni mal hareketlerinin ar

taklar için ayrı ayrı bölünmüş şekli de~ildir. Hemtn şunu de 

belirtelim ki, bu bildirim yalnızca bil~nço esasına göre def

ter tutan mükellefler tarafından tanzim edilir. 

d) BilAnço ve K~r-Zarar Cetveli 

ertaklı~ın bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren mal! 

tabloları olan hil~nço ve k~r-zerar cetvelinin de beyannameye ek

lenmesi gerekmektedir. 

Bil~nço v~ kar-zarar cetvelinin hesap döneminin sonundan 

itibaren mart ayının sonuna kadar düzenlenip beyanname ile bir

likte vegi dairesine verilmesi zorunludur. Her orta~ın gelir v~r

gisi b~yannam~sin~ bi~~nço ve k~r-zarar cretveli 2'şer nUsba ekle

nir ve imzelanır. Bil~nço 1.000 l"t.ralık, kar-zarar cetv~li de 

500 liralık damga vergisine tabidir. 



B- VERGİ IJEVHASI A'~MA 30RUMLULUGU 

Adi orteklıklarde yalnızca ortaklar gelir vergisine t~bi 

oldu~unden h~r ortek adına . ayrı eyrl vergi hevhesı esme mecbu

riyeti bulunmaktadır. Her orta~ın yıllık gelir vegisi beyan~e

mesinde bildirdi~i vergi matrahı ve tahakkuk eden gelir vergisi 

bu levhA Uzerinde görUlUr. 
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Mart ayınde beyan ve tahakkuk edilen matrah ve vergi, ver

gi ~evhesın~ yazılip Mayıs ayı sonuna kader vergi dairesine tas

dik ettirilir. Zamanında tesdik ettirilmedi~i tak~irde 50.000 

lira özel usulsUzlUk cezası kesilir. E~er bUtUn ortakların 

levhaları tasdik ettirilmemişs~ bu ceza her ortak adına ayrı Ay

rı k E' s i 1 i r. 

Vergi levhası asma mecbur~yetine re~men, bu sorumluluk ye

rine getirilmedi~i takdirde ise 25~000 lira özel usulslizllik ce

zası kesilmektedi~. BUtUn ortakların vergi levhaları asılmadı~ınde 

bu ceza her ortak için ayrı ayrı kesilir~ Kesilen bu özel usu1-

sUz1Uk cezaları hakklnda V.U.K.'nun 376. maddesindeki indiri~-

den yararlanmak için vergi dairesine dilekçe ile başvurulup, 

bu cezaların Uçt~ biri indirilebilir. 



' 'ltNAI,LAR TİCARET' ' İC'LETMESİNDE UYGULAMA 
---------------------~-------------------

I. fc:ıLETME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
-~-----------------------------

GJde ve ihtiyeç meddel~rini topten ve pereık~nde pezerlem~k 

~mec1yl~ 1965 y1l1nde tek kişi işletmeRi olarak kurulmuş olan 

''tlneller Ticer~t'' işletmesi, 1976 ylllnde baba ve iki o~ul ale

rak edi ortakllğs dönüşmüş ve belen bu şekilde ticerf feeliy~tlr

rine de~am etmekt~dir. İşletme Eskişehir otoger1nde bulunm~kte 

ve hem köy hem de şehir müşterilerine hitap etmektedir. 

Setllan mal ç~şidi fazla oldu~unden mal ellmlarl de~işik 

yerlerden yepılmektedlr. Fabrikalerden,:·:bUyük şirkf'tl•rden, ime

lethanelerden, pajitik alerak çel1şen firmalardan, çiftçilerden 

v.s. gibi. !şletme ayn1 zamanda Eskişehir'de glda toptencJlerlnln 

kurmuş oldu~u Espe A.Ş.'nin de orta~J bulunmakta ve bu şirketten 

de mal allmlarl yepllmaktadlr. 
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Sermeyesi 35.6ö7.9ö7.81 olup, ıs57.ô60.- lık kısmı ödenme-

miş serm~ye taahhUtlerinden, geri kal~n kısmı ise di~er aktifler

d~n oluşrrıakted.ır. Ortakların sermaye pa;yları birbirine eşit de~il

dir. Ancak k~r da~ıtımı ortaklara eşit olarak yapılmaktadır. 

A- DEFTER SİSTEM! 

~ 

l, ~~ll~~!l~~-~!ls~l!E_Y!-~~~l~~-E~~l~l~~-g~E2!~ 

İşletme, alışlarını fatura ve mUstehsil makbuzu ile belge

lemektedir. Toptan satışlerınde fatura, perakende satışlarında 

ise yazar kasa fişi kullanılmaktadır. Alış ve toptan satışlarda 

sevk ir~eliyesi dUzenlenmektedir. Hammaliye işlerinde ve vergi mU

kellefi olmayen kişilere y~ptırılan nakliyelerde gider pusulası, 

işçilere yepılan ödemelerde ise ay sonlarında ücret bordrosu 

tanzim edilmektedir. 

Müşterilerden yapılan tshsilAtlar için kasa makbuzu veya 

belli bir vade tenınmışsa çek, alacak senedi; satıcılPrA tediye 

yepıldı~ında dfl tediye mekbuzu, setıcı belli bir va·de tanı:mışse 

çek, borç senedi dilzeınlenmektedir. MUşterilerin mal talepl&'ri 

önce sipariş fişlerine oradan faturalara geçirilmektedir. Her-

gün akşam günlük faaliyet raporunda bütün işlemlerin. belgelerden 

döki..imü yepılarak kasa icmali çıkarılmaktadır. Günlük faaliyet ra

poru muh~sebe sisteminde en önemli fonksiyona sahip bulunmaktadır. 

Çünkü muhasebe kayıtları bu rsporlara dayanılarak yapılrrıPktadır. 
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2. Tutulen Deft~rler 

Kanunen tutulmasl zorunlu defterler olan günlUk kasa def

teri, yevmiye defteri, büyUk defter ve envanter defteri dışında 

y~rdımcı defterler de tutulmektadlr. Bunlar satıcılar, milşteıri

ler, çek ve embarı\defteridir. 

İşletmenin muhasebe sistemi karma sistem denilen İtalyan 

Sistemidir. Bu sistemin işletmeıdeki uygulameel eşe~ıda şekille 

açıklenmış tl r. 

BELGELER 

J 
GÜNLUK 

FAALİYET RAPORU 

KASA 
DEFTER! 

YEVMİYE DEFTER! BtrYfJK DEFTER 

SATICILAR 

DEFTER! 

MU'ŞTERİLER 

DEFTER! 

ÇEK 

DEFTER! 

AMBAR 

DEF'TERİ 
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e) 1 Ocak 1986 Tarihli Açılış Bilançosu 

AKTİF fJNALI1AR TİCARET l OCAK 1986 TARlclLİ BİLJtNÇOSU PASİF 

------·------------------------+-------------------
KASA HESABI 5-331.835·-

:rlı.AL HESABI 42.650.634.-

DEMİRBAŞLAR HS. 791.700.-

!ş BANKASI HS. 870.500.36 

GARANT! BANK. HS. 1~260.300.45 

WJŞTER!LER HS. 2.447.740.-

A. BANDIRMA C/H 1.305.0ö0.-

NAKİL VAS. HS. 560.000.-

SERMAYE TAAH. HS. 2.557ö60.-

K.D.V. HESABI 262.049.-

E. BANlHRMA C/H 1.308.700.-

GEL. YILA DEV. K.D.V. 10.544.-

PEŞ. ÖD. GİD. HS. 16.940.-

BİNALAR HS. 3.000.000.-

AKTiF TO.PIJAM 62.373.882.81 

SERMAYE HS. 

SAT'ICILAR HS. 

ÇEK HS. 

M. BAN. C/H 

KAR/ZARAR HS. 

MUH. BORÇLAR 

BORÇ SEN. HS • . , 

?ASİF T02LAM 

35.687.967.81 

4.500.091.-

2.375.325.-

80.400.-

13~568.987.-

3.161.092.-

3.000.000.-

==- ===== 
b) B~1gv1~rin GUnlUk F~a1iyet Raporlarına G~çiri1mesi 

Daha ~9r:Htıf?" bel i tti ~i miz gibi b~lge1er öne~ gU n lU k fa~l i yet 

raporlerı ne t şl enmeı-kte-di r.-

Ça1ışmamızın konusuna giren iş1~m1eri de~işik tarihlerde 
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örnek rakamlarla aşe~Jda vermeye çalJŞtJk.B~ işlemler ilgili ol

du~u tarihterin gUnlük faaliyet raporuna işlenmiştir. Her resm! 

işlernin de~işik tarihte yap1lmas:ı gerekti~inden bütün örnekleri 

bir f8aliy~t raporunda vermemiz mUmkUn olmamaktadır. Bu sebeple 

ilgili tarihter için ayrı ayrı ra~or dUzenlenmiştir. 

İşletmenin günlük işlemleri şöyledir: 

2/2/1986 

İşletmenin perakende sat:ışlar:ını ~e'tgilemek emac1yla 

480.000 -'ya peşin olarakB~rkom çe~i~ re•· sat:ın al1nm:ışt1r. 

Bu tarihte K.D.V. oran:ı ~10 oldu~undan 4ti.OOO.- K.D.V. ödenmiytir. 

31/10/1986 

Meslek vergisinin II. teksidi olan ll.döO.- belediye vez

nesine, E. Bandırma'ye ait kas1m ey1 Ba~-Kur primi bankaya yat1-
·~;.. 

rJlrnıştır.Tebel~ vergisinin II. teksidi olani 10.000- EylUl 

ay1nda · yat:ırılrnas:ı .gerekirken, gecikmeli elerak bu tarihte 

1.000.- gecikme zamm:ı ödenerek yat:ırılmışt:ır. 

20/ll/1986 

Toplam 6.393.076·.- p~şin satış, 168.292.- pf?şin K.D.V. 

tahsilatı y~p1l.m1ştır. 

Topl!!ım 2.827.900.- Vilresiy• sıııt:ış yap1lm1ş, 130.540.-

vf?resiye K.D.V. tah~kkuk etmiştir. 



.. 

75.600.- lık m~l s~tıcıler~ i~de edilmiştir. Mel ilişkin 

K.D.V. 9.072.- dır. 

65 

Toplam 2.110.400.- lık p~şin mel elışı yapılmış, 10.800.

peşin K.D .V. ödenmjş tir. 

Toplam 7.397·.eoo.- lık veresiye mel alışı yapılmış, 

501.318.- veresiye mal alış K.D.V.'si tahakkuk etmiştir. 

Tpplem 40.892.- lık genel gider yapımiş ve 4.728.

K.D.V. peşin olarak ödenmişti~. 

MUşteril~den 4.135.000.- alaca~ımıze karşılık t~hsilet 

yapılmıştır. Setıcıl~ra is~ taplam 3,130.000.- tediyede bulunul

muştur. 

15.526.- muhtasar vergi, 100.000.- de •mlak vergisinin 

II. teksidi oler~k ödenmistir. 

Setıcılere de~işik tarihler için toplam 1.775.000.

borç senetleri verilmiştir. Ayrıca 3.651.675·- lık ç~k· ~eril

miştir. 

İş Bankasına 1.000.000.- , Geranti Bankasına ise 

1.250.000.- yatırılmıştır. ~ 

. 31/ll/19b6 

İşletmenin E.ıktifinde> keyı tlı olan kam;yonet 1.200.000.- ytı 

~eşin satılmış, 144.000.- K.D.V. tahsil edilmiştir. 

Bir malın nekliyesi için 2.000.- ödenmiş ve gider pusulası 

dUzenlenmi ştir. 

Kasım ayına ait 82.800.- işçi Ucreti tebekkuk etmiş, ke

sintil•r yapıldıkten sonra 56.3ö2.- işçilere ödenmiştir. 

Ekim eyıne ait işçi hissesi 11.178.- , işveren hissesi 

16.560.- S.S.K. primi ödemıiştir. 
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25/12/1986 

22.000.- mal n~kliyesi için, 2.640.- bu gider için K.D~V. 

}i~it NBkliyeıt Şirketine ödenmiş tir. 

İşlt-tmede kullanılmak arnecıyle 89000.000.- b·E'dE'lle pE>şin 

olarak kamyon setın elınmış, 960.000.- de K.D.V. ödenmiştir. 1ş

l~tme Bil8nçosunun $ktifine kaydt-dilen bu kemyon için vergi da

iresi t~refınden 19ö6 yılı için açıklenen tarifeye göre yıllık 

100.000.- Motorlu Kere Teşıt Vergisi ödenm~si gerekti~inden 

19ö6 yılının ikinci teksidi olan 50.000.- vergi deiresince ta

yin edilen Zir~~t B~nkasıne yatırılmış ve taşıt ~ulu alınarak 
• 

~racın ön c~mıne yapıştırılmıştır. 

Deh~ önce işletmeye kesilmiş olan 25.000.- özel usulsüzlük 

cezası vergi dairesine dilekçeverilerek V.U.K.'nun 376. medde

sind~n yerErlanılıp cez~nın l/3'U indirilıniş ve lö.750.- olarak 

vergi dairesine yetırılmıştır. 

Arellk ayınde işletmenin ödeyeceği K.D.V. bulunmaınekt~dır. 

Ancak t~mel goda maddelerinin elış ve satışlerı eresındeki se

tı şler 1 e hi ne ferk 2 .350. 000.- hesepl en mıştır. Bu me ble~ı n %5' 1. 

117.500.- Dahil~ Tevkifet olerek vergi dairesine yetırılmıştır. 

Yukerıd~ vt-rdi~imiz işletmeye ilişkin örnek islemler il

gili terihle~de ilişikt~ görüldü~U gibi günlük faaliyet repor-

lerın~ işlenmiştir. 



M. Kemal BANDIRMA 
ve O~ULLARI 

Tel :,16296 

Fat. 
No. 

, .................. . 

i"'' . 

Eskişehir 

SATIŞLAR 

Peşin Veresi ye 

+····· 

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

K.D.V. 
Fat. 
No. 

GÜNLÜK FAALiYET RAPORU 

ALlŞLAR 

Firma Adı Peşin Veresiye 

.. '1ıir!W.!L . .>i.$ ........ . yto,o.o.a ... . 
.. ((&h..t~J.\~.) .. ' 

MASRAFLAR 

K. D. V. 

Peşin 

lY
/:t· .. -

" \ ' 

Veresiue 

TAHSILAT 

Firma Adı Lira 

BORÇ SENETLERI 

Firma Adı Vade Lira 

~------·--------~--~----~ 

"'"" 

.... ,,,,, ., .. 
BANKALAR 

67 
Tarih : . ..2 . ./.i.!Jfa.b ... 
No. : .. ,.J...d:.. ··---

TEDIYAT 

Firma Adı 

lCMAL 

DEVİRKASA 

Peşin Satışlar 

Tahsili'ıtla·r 

Tahsil Ed. K.D.V. 

Bankadan Çekilen 

Lira 

················ı 

Y atınlan Çekilen 
Fat. Firma Adı Peşin Veresiye K.D.V. f------------+---------1 Peşin Alışlar 

~N~o~·~----------------------~~-------+-------~-----~ Tediyatlar 

Bankaya Yatırılan 

---------'----------1 Peşin öd. masraflar 

Peşin ödenen KD. V. : i···· 
ÇEKLER 

Firma Adı Tarih Lira DEVİR KASA 

" .... " '" . 

.... ,.. ···1 .. 

... . 

"]".'.""''""""""" 
. ....... ··--······· 

ı . 



M. Kemal BANDIRMA 
ve OGULLARI 

• Tel: 16296 Eskişehir 

'S A T 1 Ş L A R 

Fat. 
No. 

Per. 

---- .. 

--·· 

Peşin Veresi ye 

-----·····. 

K.D.V. 
Fat. 
No. 

68 

GÜNLÜK FAALiYET RAPORU 
Tarih : _ 3 L.Jo ...... .Le.ı .. &.L 

No. : .. ..!25_~------

A L Ş L A R 

Firma Adı Peşin Vcresiye-

. -_----ı----

MASRAFLAR 

TAHSILAT TEDIYAT 

K. D:__· V::_:-___ -1 Firma Adı Lira Firma Adı Lira 
Pesin Veresiuc 

··················-··········· 

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

:;::::---
------1---------------------------l-""j_,EJJ'-e L Uedpu'; { .-.lt U.o. ~ ı t; 't.--

-----------------------------------------1---- -------------------ts~ ~_.,.,.., • Jh"f · i:.d: pı. _,Jt-;;:6_ ~) 
~-"-"'--/;,. ı/e.r/"'~J.,: ___ j __ c,._cc.;ı_ ~ 

l---------------······------------------------------------ +---------------- 1-----Q,,__, __ , _ _L~ :ı.....,.,,q -- ______ ,/._t)()_""- 1 '} '1 

BORÇ SENETLERI 

Firma Adı Vade Lira 

~------~+--~---~ 

BANKALAR 

1 CMAL 

DEVİRKASA 

Peşin Satışlar 

TalısiHHlar 

Tahsil Ed. H.D.V. 

Bankadan Çekilen 

··········ı 

Yatırılan Çekilen 
Fat. Firma Adı Peşin Veresiye K.D.V. 1-----------+--------J Peşin Alışlar 

~N~o~-~~--------------------J~----+-------~-----~ Tediyatlar 

Bankaya Yatırılan 

-------------'---------ı Peşin öd. masraflar 

Peşin ödenen H.D.V. ----------·-
ÇEKLER 

Firma Adı Tarih Lira DEVİR !{ASA 

----- -

---· 
-····1·· --

-----

----

_L___L_ 



M. Kemal BANDIRMA 
ve OGULLARI 

Tel : 162 96 EskiJehlr 

SATIŞLAR 

Fat. 
No. 

Peşin Veresiye 

Per. _ _ _ /I!:L!)oc.__ ____ _ 

2./t:tlÇ ... ..3%.0.biJQ- ... 

-------+· 

.l~d.,_ ..... ]5, /ıcr~· .. .... . 

K.D.V. 
Fat. 
No. 

:J::+L ······· 
(>,_. 

~ .· 

'· '71 !-- .. 
'\ 

........ 

........•...••.... ı. 

GÜNLÜK FAAliYET RAPORU 

ALlŞLAR TAHSILAT 

K. D. V. 
Firma Adı Peşin Vcresiııc Pesin Veresi u e 

Firma Adı Lira 

.. {'!'-· ..................... . 
'v .• 

.. .......................................... .;: ..... A. • 

' ~L 
:\ ................... ·• 

. .................................. l\, .... . 

~' 
:>"o} ....... JX;.-~.-ıL/(;-..__,"""Ji. i/..IL&/lfçLS.. · 

/ \J ..... ~ 1 
. r.:ı{ı..r,J .... ci~------·· ~L!.Z .. .. ~~çe-;. 

13:; LcL ... L:!r:L).:iı~ . ~:1:-.. J.J.ı ... .. Vtit .. f-l· 

Firma Adı Tarih Lira 

......... .. JY"'" 

/\ \ı'1 

69 
Tarih : ..lfJ . .../.i.,i/..l..f.i?..6 
No. : ___ .J._3_} _____ _ 

TE D IYAT 

Firma Adı Lira 

----

... 

DEVİR HASA 
1----



M. Kemal BANDIRMA 
ve O~ULLARI 

Tel : 162 96 

Fat. 
No. 

Per. 

Eskişehir 

SATIŞLAR 

Peşin Veresi ye K.D.V. 
Fat. 
No.-

70 
Tarih : J.J ... Jl... . ./ . .f.?J .. f;ı ..... . 
No. : ... .-f~~."3> _____ _ GÜNLÜK FAALiYET RAPORU 

ALlŞLAR 

Firma Adı Peşin Veresiyo 

~~J 
ij;r\ l 

···[· ........... ·-

··········!······· ······-· .... 

TAHSILAT TE D IYAT 

K. D • ....:Vc:_. ___ , 

Peşin . Veresitıe 
Firma Adı Lira Firma Adı Lira 

··············ı 

BORÇ SENETLERI 

Firma Adı j Vade Lira 1---------+---~l 
tC MAL ~-------~--~----~---1 

1-------------~-----~1 

DEVİRKASA 

Peşin Satışlar 

Tahsilatlar 

Tahsil Ed. K.D.V. l 1-------...!.....--!.---1 Bankadan Çekilen 
r---~--------------...!.....-------~------~~------ı_------1 BANKA LAR 

f···· 

Fat. 
No. 

..................... Y:-·· 
.... ;,JL... ····+··· 

. +···· 

····················1 ······ 

······!········ 

MASRAFLAR 

Firma Adı Peşin Veresid K.D.V. 

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

··················· 

Y atınlan Çekilen 
,__ ______ 1-------1 ~~~~':l: .. ~~ışlar 

Tediyatlar 

Bankaya Yotırılan 

--·-----'-------l Peşin öd. masraflar 
ÇEKLER Peşin ödenen KD. V. : 

Firma Adı Tarih Lira DEVİRKASA 

......... 

.••· . ı ... 1· 

ı _____ı_ 



M. Kemal BANDIRMA 
ve O~ULLARI 

Tel : 162 96 

SATIŞLAR 

GÜNLÜK FAALiYET RAPORU 

ALlŞLAR TAHSILAT 

71 

Tarih : .JS::.-.... .:1.~.: .. \.Lf_(, 
No. : .. _'1~3 .. ___ _ 

TEDIYAT 

Fat Fat K. o. v. 1 Lir 
ll-N~· :;;:o.:.: +-P_e_ş_i_n_i-~v_e_re_s_i_y_e.,.._K_._n __ .v_. -irN:.::o:.:.."-+ __ F_i_rm_a_A_d_ı __ t--P·-e-şi_n--ı~-Vi:e:""r-es_i_y_e-t--=P..;e=şiin.:......,,rov;-v~::;.;r..:;e;;;s::.ıiiw ı.;e:....t---F-irın,_a_A_d_ı~·+:.. . Firma Adı . Lira w-

~~r: .......... 'liF·kli~Lo2..AY.Jt ...... 22..:& .. l':~'~-- ......... :2..{h,._ b-''"' .................................. 1kh,~-- T~l.;;f'<\- ..... Jtl-\o.s.- ~"' 
......... o.JJ>tr . .if.-A.. .... ....... ~-~\b{WQ_ ............... ::Jbo.~cct- ... A~..J.,:J~ .. r:...c.ı. .. r.., ıt.vrc.r, <;o.cıv_c_ ~-

............... ... _ ... 

1······ 

....... 

.......... 

··················1··············· 

Fat. 
No. 

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

. ' ....... 

.. ...... 

.......... 

............. g.~ 
........... 

........ . ........ , 

BORÇ SENETLERI 

Firma Adı Vade Lira 

~------------4-----l-------
l--------------+----~l 

1 CMAL 

DEVİR HASA 

Peşin Satışlar 
······················· ~--

Tahsilô.tlcır 

.................. , ..... Tcıhsil Ed. J{.J).V . 
.............. 

Bonkadan Çekilen 
BANKALAR 

MASRAFLAR 
Çekilen 

l 
Yatırılan 

Firma A_d_ı ------·-+--P_e_ş __ i~-1-Veresiye_ ~~.:._V_:__ t------------1--------
Peşin Alışlar 

Tediyatlar 

.... 

·····)J······· 

.2::-:ıı 
('v 

1 ... 

...... ı. 

Bonkcıya Yatınlcı:ı ................ ı·· 
1--------------l.-----------l Peşin öd. masrcıflar 

ÇEKLER 
. ·········ı---------------r----- Peşin ödenen KD. V. : 

Firma Adı Tarih Lira DEViR HASA 

----------+----1-·--

.. .. 
.. 

... 

"'V.· 



c) Yevmiye Key:ıtlerı 

~ncelikle 1/1/1986 tarihli bil~nçonun açıleş kaydı ilk 

yevıni,Ye rnadd esi ol erek i şlenıniştir. Daha sonra glinliik faaliyet 

r~porlarındaki glinllik işl emler~ilgili hesaplara tarihları iti-

bariyle kayded~lıniştir. 

l l/1/1986 -----

KASA HESABI 

MAL HESABI 

DEMİRBAŞLAR HS. 

İTŞ BANKASI :.:HS. 

GARANTi BANK. HS. 

MUŞTERİLİR HS. 

A. BANDI RIVIA C/H 

NAKİL VASITALARI HS. 

SERMAYE TAAHHÜT HS. 

K.D.V. HESABI 

E. BANDIRMA C/H 

GELELECEK YIL. DEV. K.D.V. HS. 

PEŞ. ÖD. GİDERLER HS. 

5.33l.B35.-

42.650.6.34.-

791.700.-

870.500.36 

1.260.300.45 

2.447 .. 740.-

1.305.080.-

560.000.-

2.557-ö60.-

262.049.-

1.308.700.-

10.544.-

16.940.-

BİNALAR HS. 3.000.000.-

7 2 

SERMAYE HESABI 35.687.987.81 

SATICI !AR HS. 4.500.091.-

ÇEK HESABI 2 • 375 • 32 5 •-

M. BANDIRMA C/H 80.400.-

KAR/ZARAR HS. 13.568.987.-

MtT.ti. BORÇLAR HS. 3, 161.092.-

BORÇ SENSTLERİ HS. 3.000.000.-

Açılış Bil~nçosu 

1 



16 ---- 2/2/1986 

DEMİRBAŞLAR HESABI 

K • D • V • HESABI 

GEI .• YII .• DEV. K.D.V. HS. 

KASA HES ABI 

27 nu. rp. ile r;~li:k· T:ef: allrol 

l' 
31/10/1986 -----

152;=.-.------
GENEL GİDERLER HS. 

KASA HESABI 

256 nu.rp. ile meslek vergisinin öd. 

15 ''------- de -----
E • EANDIR MA CH. 

KASA HESABI 

256 nu. r~. ile Ba~-Kur primi 

154------------ de 

GENE!, GİDERLER HS. 

KA. KABUI, EDİI,ME'YEN GİD. HS. 

KASA HESABI 

~56 nu r.p. ile Tabele ver. öd. 

1 

175------- 20/11/1986 ----

KASA HESABI 

MAL HESABI 

K.D.V. HESABI 

273 nu rp. ile peşin mfl1 satlşJ 

de 

480.000.-

16.000.-

32.000.-

ll,öbO.-

5-456.-

10.000.-

1.000.-

6.561.368.-

528.000.-

11,880.-

5-456.-

11.000.-

6.393.076.-

168.292.-



1 77 _____ ~-- 20/11/1986 

MÜŞTERiLER HESABI 2-958.440.-

MAL HESAill. 

K .D. V. HESABI 

273 nu rPp, ile veresiye m~l satışı 

178------ de 

SATICILAR HESABI 84.672.-

İADE MALLAR HS. 

ALIŞ İADELERİ K.D.V. HS. 

273 nu rp. ile mal iadesi 

179------------ d e - ---------------

KASA HESABI 

MUŞTERiLER HES. 

273 nu rp. ile tahsilatler 

180---
MAL HESABI 

de 

GENEL GİDERLER HESABI . 

K.D.V. HESABI 

İŞ BANKASI HESABI 

GARANT İ BANK. HS. 

SATICII,AR HESABI 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 

- Gelir Vergisi 

- Damga Vergi si 

----

14.904.

---1~2.::_ 

KASA HESABI 

273 nu rp. ile kese çıkışlerı 

18l------ 1 
ALI Ş İADlUıERİ K.D. V. HS. 

K.D.V. HESABI 
Devir 

4,135.000.-

2.110.400.-

40.892.-

15.528.-

1.000.000.-

1.250.000.-

3.130.000.-

15.069.-

9.072.-

2.827.900.-

130.540.-

75.600.-

9.072.-

4.135.000.-

7.561.889.-

9.072.-



182----- 20/11/1986 

M.AI, HES.AEI 

K. D. V. HESABI 

SATICILAR HS. 

273 nu rp. ile veresiye mal ellŞl 

183------

GENEL GİDJ'BI,ER HS. 

KASA HESABI 

273 nu rp. ile emlak ver. yet. 

1§4------- de 

SATICILAR HESABI 

ÇEK HESABI 

BORÇ SENETLERİ HS. 

273 nu pr, ile 

1 

----- ,l/ll/1986 
211 

7.397.ö00.-

501.318.-

160.000.-

5.426.675.-

KASA HESABI 1.344.000 .; 

7.889.118.-

10:0 .ooo .-

3.651.675.-

1.775.000.-

NAKİL YASITALARI HS.. 560.000.-

K.:r;.V. IESABI 144.000.-

MUHTEiı!F· KARLAR HS. 640.000.-
' 

283 nu rp, ile kem,yonetin setJŞl 

212-------

MAL HESABI 

de 

KASA HESABI 

28} nu rp, ile ellş gideri 

1 ---·---

2.000.-

2.000.-

T5. 



- ---- 31/11/1986 213-
İŞÇİ ÜCRETLERİ HS. 

KASA HESABI 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 

82.800 .. -

- Gelir Vergisi 14.910.-

- Damga Vergisi 330.-

s.s.K. primi __ 1!.:11~.::_ 

KASIM ayı 1şç1 ticretleri 

214 de 

MUVAKKAT BORÇLAR HS. 11.178.-

- S.S.K. primi i~çi hissesi 

GENEI, GİDEELER HS. 16.560.-

- S.S.K. primi işveren hissesi 

KASA .. HESABI 
.• 

28~ nu rp. ile S.S.K. primlerinin öd. 

245-
25/12/1986 

MAiı HESABI 

K.D.V. HESABI 

KASA HESSABI 

303 nu rp. il~ alış gideri 

246~----
de 

MAK!Iı V.ASITAiıARI HS. 

K .D. V. HE8ABI 

------

GEI,. YIL. DEV. K. D. V. HS. 

XASA HESABI 

303 nu rp. i1ek,;ırnyon satım· e1ınrnası 

----~ 

22.000.-

2.640.-

8.000.000.-

320.000.-

640.000.-

76-

56.382.-

26.418.-

27.738.-

24.640.-

8.960.000 .. -



247 --- 25/12/1986 

GENEiı GİDERLER HS • 50.000.-

KA SA HES ABI 50.000.-

303 nu rp. ile Mot. Kere Taşıt Ver. 

248·------ de 

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. HS. 

KASA HESABI 

303 nu rp. il~ p~ra cezası 

249----- de 

DAHİL! TEVKİFAT HS. 

KASA HESABI 

Dahili Tevkifatın yet1rılması 

A- STOPAJ MUHASEBESİ 

1!j.750.-

18.750.-

117.500.-

117.500.-

~. Ucret Stopajl ve Ayllk Ucret Bordresunun Tanzim Edilmesi 
--------------------------------------------------------

İşyerinin mülkiyeti işletmeye ait old.u~unden kira stopajı 

bulunm~makta, y~1nızca Ucret stopajl yepl1maktadır. İşletmede iki 

~şç~ ça1ıştırılm~kta olup Kasım ayının ücret bordrosu aşe~ıda tan

zim edilmi ştir. 

İşçilerin öcr~t1~ri asg~r1 ücret olup her ay sonunda ke-
ı 

eintiler yepll~lktan sonra işçilere Ucretl~r ödendi~inde 

31/11/1986 tar\h ve 213 nurnarall yevmiye kaydında görüldti~ü gi

bi kaydedi lmek,edir. Yapı l ~n kesinti ler Mu~:akkat Borçlar Hesa

bının alaca~ınd~ görülmektedir. 

1. 

\ 
\ 
1 

1 



Muhtasar No. G.B/114.:>3 ..... 
l~yeri Unvanı : ... Mu.s.tıı . .f..a,E.r.s.ı:.l . .,.Ay.iı.rı .... .ı:ıAND lRJı!J. . KASIM AYI ÜCRET BORDROSU l§yeri No • : ······················· .. 

... ---- ---·- ··- ------ .. 
Vergi 

~ " Kesintiler Gün ler u c r e t i 
Matrahı -~ 

E 
;:! 

Net " ı, 
·- ı > 

"" :~ Hakedij "" "" " :; Ödenen 
Adı ve Soyadı !l Genel Hafta Fazla '" "5 t: TOPLAM 

!l "'" E ~ ~ c '" ~ ~ Yevmiye Aylık 
toplamı ;;.. '" c "" o ii: :; ] " _g 

tatil tatili mesai 
'" .. 

~ .. ~ "' 
o 

"" "' "' z: ~~ > ... . .. " c o ~ ~ ~ "' :z: u- 1-

Vergi Karnesi 

o· Sigorta 
z 

Sicil No. Tarihi Dairesi 
~ 

No. 
.;; 

hmeot K•zıonc1 4 26 30 30 l. 3cl 41.4 po 4 41.400 29 811 248.4 Evli .589 74 53 165. 3207 2ö.l93-i; 
26 30 H§.ö 4140 p.- 4 i S•zdi 4 30 4l.40Q 29 811 24tı. + E'TLİ 589. 7453 165 3207. 28.193-

l 540521 M eo 

2 750937 Al 

1 

ı 

1.JJ ,J 
ı 

ı 56.386.-



2 • ~;:t1!.~_§!S2!!~_Eri ~1~!1-~!1~!!8f~!!ı!!L!~!1~!!!L~9.!1!!!~~! 

~~-~~h~~~E~1~~~~!1!~~~! 

Bir önceki ayın s.s.K. primleri gelecek ayın sonun~ kad~r 

y~tJrJlmesı gfrekti~inden,Ekim ayına ilişkin Ayl1k Sigorta Prim

leri Bildirgesi eşa~ld.aki gibi doilııj.urulup, tahS'kkuk eden primler 

31/11/1986 tarihinde yat1r1lm1ş ve 214. yevmiye maddesindeki gibi 

kayıt dUşUlmUştUr. Aylık Sigorta Primleri Bildirgesinde görUlen 

primler , brUt Uc ret U zerinden hesapla-ı maktadı r. 

3. M~h~~~~~-~!l~!ı!1~~!!11~-!~n~1~-~9.!!!!!!~!_!f_~~h~~!E!1!~

tiri1mesi ---------

İşçtlerden kesilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi, vergi 

d~iresine eyl1k mtihtesar beyanname deldurularak yatJrJlmaktadlr. 

Ekim ayına ilişkin Muhtasar Bejannerne aşa~ıdaki gibi dol

durulmuş ve ödenmesi gereken vergiler 20/11/1986 tarihinde yatJ

rılml ş, 180 numaralı yevmiye maddesi nde muhasebeleştirilmiştir. 

B- KATMA DE(}ER VERGİS! MUHASEBE.Sİ 

Peşin m~l alJşlarJ 20/11/1986 tarih ve 180 nurnarall madde

de, veresiye mPl ~lışl~rı dP 182 num~ralı y~vmiye maddesinde k~y

dedildi~i gibi rnuhasebele ştirilmektedir. 



:30SY Al siGötll ALAR 
KURUMU 

Işverenin Adı, Soyadı : 

AYLlK. SiGOR'rA l:":Rİl'-lL~Rİ 
JJİLDİRGE,Sİ . 

ls Kolunun Tehlike Sınıfı 

,, 
.rı-

Mustaf•-Eretl-.. AY.~.in Band1rm• . TehlikeDerecesi l:ı 
. üst ı-ı ···'Alt -·ı-l ··Normal·· trl ı 

--------~~----~--~----ı~--~--~-71ş~y~e~n~S~_~ic~ii1N~'o~.~~--~ 
Işyerinin Ünvanı ve Adresi ; ı-..,.....----7'-"--

1 1 

·ı 

Amcıklı c. Al h ş S, 2. Ee~~ , ; ~~·ı:·h~·ı;ıF tiiJ .. :.~ ~·~· .. '~·J~" 
;. ...... 

Sigorta Kod. No.: C-2008 • 71 (1981) · 

..... 1 . :: 
Oncekı·· 

~ydan 
devrederı 

.ı;~rtalı 
.,yı sı 

) Bildirgenin mahiyeti 

Iptal n Ek'n · Asıl ~~ : 

; A!.t olduğu . il 
Yıl , Ay!· 

1J 9j8_f 1 ('lftf 
3' .... 4•." il 

1. 
2 

AY' 
Içi nd B. 

·giren 
lll!(lrtalı 

· aiıyısı 

Ay lçlnd3 ·Ay 
· çalışan J~lıid'~ . 

'P!it:<i 
· · ödettıo · · 

göı:ı 

Prirne esas j 
· .. kaz~nç1ar tutarı algortall çık,an 

I!BYISI ·. ' ~lgort&lı 
(1 +~) -· anylsı sayıilı"'•' '" L 1 re 

Blldlrgede. yaiftı bilgller d~fter, kayıt ve 
belgeler• uygunaur. 

. l,ver~~tn·-rmzasi ve ·vaıa 
miıfıGr yada 'b?UI 



"'::::"'. 
) 

. ... . . . < ..,, .. . , .. . . •": ~ .. . 
.. ~.-~ <. ' .. .,. 

~· ' ~- ~ .. · .. ·~~ ·. ~-~'J':··i.:. :,: J . . ·~ ..:' ~- ~ .. ~ ' 

ô z 

l 

.. 
Vergi Vergi İşlem . - Tahakkuk Fişinin 

Dairesi Sicil Numarası . Türü Türü Beyannamenin 
Vadesi. Kodu Kodu 'Kodu Kabul Tarihi tarihi No.su 

·--· 

ı ı ı· ·'ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı· ı· ·ı ı .. ··l 1 1 198 1 1 19$ 1 ·/ ~98 
ı /'"' l ı .. ... 

(Yukarıdaki Bölüm Vergi İdaresince Doldurulacaktır.) Si 

.. · .. MUHTASAR BEYANNAME 
.•···•·•· ttrı' 

[!]. ·BATTALGAZİ · ·· · · . · · ·· · ....................................................... 
VERGİ DAİRESt MÜD:Ü.IU-i}GÜNE 

w ....... ~~.~;.~~.~;-~ ... :: .. ·, ...... : ........... . .. 

.. " •••. ,, \.l ~· . ·~'' . \ 

AYLlK ·.lll. ' 
DÖNEMİ : ..• ()ÇA.YLIK o 
~ -· : 

Yltl 
1986 

' : ··~·· ................. . ~· \ ·• ' 
·, 

İL- tı.ÇE NİS. 
.. 

EKİ. f OCA.· TEM. 
• 1 ~ 

,,, 

ŞUB. MAY. AÖU~ 
... 

KAS; .. 

MAR HAZ. EYL. ARA. 
... 

. f. 

VERGiSORUMLUSUNUN 
.. 

3 Sicil Nmnarası GB/ 11359 s . Baba Adı D.Ali 
... . . 

Adı ve'Soyadı 
o 

4 Mustafa Blnd1rma '6 
Do ~tım Yeri 

(veya unvanı) .. ve Tarihi 'Esk~ 
. 

7 Adresi ve. Telefott. No. A!larcl.klı .cad. Alkış So k~ 2 ESKİŞEHİR 
' .. •; .. ·1;,: .. 

Gelir veya Kurumlar Vergisi i 
.. ,, 

·'· 
·., .. 

~·i •'' 
' ' ,·. 

·s Yönünden BaAlı Bulundulu •.' • <).) .,, 
.~ '' .. ~.'· i.~ ~J. ·. 

.. E.•tt•lg•zi G.A/ 8415 
.. 

Vergi Dairesi ve Sicil No. " ., 

YAPILAN ÜCRET.:öoEMELERi VE KESiNTILER .. 
'· .••. ı 1 !' 

İstihkak 
- :S~vunma 

Sahibi Sayısı ···· · · .Ödemelerin ·· ... . . Sa:nayii ·· 
·Savunma 

Ödemenin 
ASgari! Toplam 

Gayrisafi Gelir ~~Js~. Destekle-. : Sanayii 

Türü. Tutarı Vergisi .leme Fonu 
· Destekleme 

Ocretli!·liiz.E~_.s .. .. 
· · Nisbeii · OJo Fonu 

ÜCRETGRUBU ... 
öDEMELER .. 2 2'' s2·;aoo.~ ..... 14~906 .- ... ,. o .. . . ... ·3 .• - -- --

.. 

Hizmet Erbabı '· 

Ücret Ödemeleri 
ve G.V.K. Md. 

. ... . " . . 

61 'e Göre Ücret 
Sayılan DiAer . .. 

Ödemeler ... .. ... .. .. .. .. 

.. ' . 
... ~· .... 

... .. 
-OCRET GRUBU - r - -· . c 

9 ÖDEMELER- TOPLAMI a2 .aoo·.- 14.906.-· _,,0 .,..- ·.;;..:.;.. ,• --.... ·' 
, .. 

Not : Tam mükelleflerin ücret gelirleri Savunma Sanayii Desteldeme ·Fonuna Jabi delildir. ·· 



YAPILAN ÖDEMELERiN VE. KESILEN VERGİLERİN MÜKELLEFLER.İ~ARİYLE DÖKÜMÜ g~· 
~-~r-----------------------~----~--------------~--------~---------r------~· ·--

İSTİHKAK SAl-lt B ININ· 

Adı ve Soyadı Adresi 
V ergi Dairesi 

ve 
._Hesap No. 

ÖDEMENİN 

Türü Gayrisafi 
Tutarı 

Kesilen 
Verginin 
Tutarı 

~ {' 

ı------'----t------'--'----'---- ---~---·---t--.,.-----+-.:..--'--·'--'--t-----'-----1 . . . ~. ~, . .., 

~----~-,_ ____ ~~---~+-----~-~-+----~~--~--~~~~-------4 

1---------ı-----· ----··------·-·------ +---,-----ı--..:...-----+---:------1 

... ._. 

· .. ;·. ,: . 

Bu tablo sadece ücret ve ücret. sayılan·öd~meler diŞinda kalan vergi tevkifatma ·tabi diAei ödemelerin istihkak 
sahipleri için doldurulur. · . . · 

•' ... 
/. 

(VERGİ DAİRESİNCE DÖLDURULA_CAKTIR.) 
..... 

İMZA 

Elden Posta .... 

Beyannamenin Kabul Tarihi ... / .. ./19 ... 
" 

o o 
'"' .. 

Tahakkuk Fişinin Tarihi : .. ./ .. ./19 ... 
No.su ....... ! .... -... .. - - .. -- -. . ' . 

Damga Vergi'si (ISO) TL 

--
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Alış giderlerin~n muhasebeleştirilmesi 25/12/1986 tarih 

ve 245 nurnaralı yevmiye kaydı nda görUldU IV- gibi gerçekle ştiril -

mektedir. 212. mı:ıddedeki elış gideri gider pusulası ile yapıldl

~ınd~n K.D.V. tahakkuk etmemiştir. 

Alışlard8n iade edilen malların, 20/11/19ö6 t~rih ve 178 

numaralı mı:ıd de de yevmiye kaydı dU şUl mUş tUr. 

İşletme, rnal nakliyesinde kullanmak amacıyla 25/12/1986 

tarihinde bir kamyon satın ~1m1ş ve 246 numaralı yevmiye madde

sinde kaydedilm~ ttr. e.ooo.ooo.- bedelle satın alınan kamyon 

için %12 orı=ınınde 960.000.- K.D.V. ödenmiştir. Bu mebla~Jn '3 yıl

dı=ı K.D.V.'den indirilmesi gerekti~inden 960.000.-'nın 1/3'U olan 

320.000.- K.D.V. Hesabının borcuna, kalon 2/3'U tse y~ni 640.000.

de gelecek iki yılda indirlmek Uzere Gelecek Yıllara Devreden 

K .D. V. He sı:ıbı nı n borçurıı:ı kı:ıyd ed i lrniş tir . 

2/2/1986 tarihende işletmeye alınan çelik raflar işletme

nin demirbaşlarına ilsve edilmiştir. Ödenen 48.000.- K.D.V. yine 

Uç yılda indirilebilecektir VP 16 numaralı yevmiye ka~dındı:ı mu-

h e s e b e 1 e ş' t i ri 1 m i ştir • 

Toptan ve perakende satışlı:ır gUnlUk faı:ıliyet raporunde 

peşin ve veresiye şeklinde iki sUtunda topl~nmaktadır. K.D.V.' 

leri n de eyrı ayrı toplamları elınrnakt?.dır . .Peşin setı şler 

20/11/1986 tı=ırih1i rı:ıpord8 ve 175 numaralı yevmiye kaydında.; 

vresiyesetışler dı:ı yine ı=ıynı raporda ve 177 numaralı yevmiye 



madd~sinde muh~s~beleştirilmiştir. 

İşletmenin· aktifinde keyıtlı olan kamyonet, 31/11/1986 

tarihinde 1.200.000.-'ya satılmaslndan 144.000.- K.D.V. tahak

kuk etmiştir. Kemyonetin alış bedeli 550.000.- oldu~undan are

daki olumlu fark olan 640.000.- Muhtelif Karler Hesabına kayde

dilmiştir. Yevmiye kaydı 31/11/1986 tarih ve 211 numaralı madde

de görUldU~ü gibi düşUlmU ştür. Muhtelif K8rler Hesabı dönem so

nunda Kar/Zarar Hes ~bı na devredilecektir. 

Genel giderler ile ilgili yevmiye kP.ydı 20/11/1986 ta.rih 

ve löO nurnarall maddede dUşUlmü $tUr. 

işletmeye bir kontrol sırasında bir gUnlUk kasa d~fteri-

nin 1şlenmemesi sebebiyle vergi kontrol memurlerı tarafından tu

tanak tanzim edilmiş ve bu tutane~a istinaden vergi dairesine~ 

25.000.- özel usulsüzlük cezası kf'silmiş tir. Bu cezanın 1/3' i.inUrı 

irldirilm~si için V.U.K.'nun 376. maddesinden yararlanarak vergj 

dairesine dilekçe yazılmış ve bu ceza 18.750.- olarak ödenmiştt~. 

Vergi cezalerı kanunen kabul edilmeyen gider el~u~undan 248. 

yevmiye maddesinde görüldü~U gibi kaydedilmiştir. 

Kasım ayına ait K.D.v. bilgilerinin toplam olarak aşa~ı

daki gibi oldu~u tesbit edilmiştir. 



K.D.V'ye tabi malların satışı 12.186.200.- 'dır. Bunun 

%12'den K.D.V.'si 1.462.344.- olarak hesaplanmıştır. 

AlışlArdan if'!de edilen mE'Illera ilişkin K.D.Y. 9.072.-'dır. 
~ 

Aylık ol~rak ödenen toplE'Im K.D.V. 1.212.300.-'dır.~eçen 

aydan devreden K.D.V. ise 1B6.400.-'dır. 

Geçen yıl alınf'!n bir otomatik teEazi için bu yılE'! dev-

reden K.D.V. 10.000.-'dır. 

Şimdi bu bilgilere dE'!yanE'!rak K.D.V. beyannamesini aşa~ı

da g5rUldU~U gibi dolduralım. 

C- DARİLI TEVKİFAT 

... 

İşletmede gıda maddeleri satışı a~ırlıkta oldu~tindE'In ve 

temel gıda mf'!ddelerinin vergi orenının kanunda ''O'' olarak be-

lirlendi~inden, K.D.V. Hesabı genellikle borç bakiyesi vermekte

dir. Ancak temel gıda maddelerinin alış ve satışı arasındaki 

fark, Aralık ayınde 8etışlar lehine 2.350.000.- olerek hesep

lenmış ve bu meblA~ın ~5'i olan 117.500.- Dehil1 Tevkifet ola

rak 25/12/1986 terihinde. K.D.V. beyannamesiyle yatırılmış ve 

249 numarelı yevmiye kaydıyle muhasebeleştirilmiştir. 

Dahili TevldfE'It, K.D.V. be.yennemesi .ile beyan edilip öde

nen peşin vergidir. Bu vergi, K.D.V. beyannemesinin 3. ·seyff'!-

sı nd ak i ' 'D rı hi lS Tevktfat Bildi rimi' ' bölümünde gösteri lme ktetii r. 



Vergi Vergi İşlem 
Beyannamenin 

Tahakkuk Fişinin 
Dairesi Sicil Numarası Türü Tür!l Vadesi -· "---
Kodu Kodu Kodu Kabul T .. ilıi Tarihi No.su 

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı· ı ı ı ı 
1 /198 1 1 198 1 1 198 ı 1

1 
i 1 ı ! 

( Yukandaki Böl!lm Vergi İdaresince Doldurtılacaktır. ) J. 

..., • • • 
KATMA DE GER VERGISI BEYANNAMESI . 

(GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN) 

, . 
.. . 

.. . . 

[!] .J~A-.1!~.-fı:~.<!.A~l ............................ 
YILI : . .1.9.~ g, ... 

VERGİ DAİRESt MÜDÜRLÜCÜNE OCA. NİS. TEM. EKİ. 
; --- ' . 

AÖU. X ' 
ESKİŞEHİR 

ŞUB. MAY. KAS. l: 
w ······················································· ·M~R HAZ. EYL. ARA. - . 

tL- İLÇE ··'---- . 
( Özel Hallerde Vergilendirme 'Dönemi : ... ./ ..... 119 .... - .... / ... ./19 ... .) 

-
TABLO ı M ü KELLEFi N 

KD7ı:2390 
! 

3 Sicil Numarası 6 Baba Adı D. Ali 
~ 

·' 

4 Soyadı (Unvanı) BANDIRM.M 7 Dogum Yeri, Tarihi Esk- 1932 
--~----. 

MUSTAF.A 5 Adı 8 Faaliyetin Tür!l Top- Pttr. BPk~aliy 
- . 

Işyeri, Kanuni Merkezi, 
As.-rcılclJ. 

1 
9 

Iş Merkezi veya Cad. Alkış S ok. 2 ESKİŞEHİR L Ikametgah Adresi ve 
Telefon Numarası 

TABLO ll MATRAH Bi L D i Ri M i 
--

ı o Teslim ve Hizmet İşlemlerinin Karşılı~ıriı Teşkil Eden Bedel 12.186.2QO.-
------

ll İhracat İstisnası '-- .... 
c<l 

Araçlar ve Petrol Aramaları İstisnası 12 -
f-- c<l 

ı:: 
Taşımacılık İstisnası 13 

"' 1-- ·- . ... . ... 

14 "' Diplomatik İstisnalar --

15 Sosyal ve Askeri Amaçlı lstisnalarla Diger İstisnalar 
.. 

16 Toplam (ll + 12 + 13'+ 14 + 15) 

- ---

17 Katma Değer Vergisi Matrahı (10 - 16) 12.186.200.-

Örnek No. : 1934-c Başbakanlık Basımevi Ankara - 1986 



TABLO IV DAHiLi TEVKiFAT BiLDiRiMi 

D AH İLİ TEVKİFAT KONUSU 
DAHİLİ TEVKİF ATA. NİSBET 

ESAS TUT AR o/o 

Katma Değer Vergisi~e Tabi Mal Teslimleri ve 
41 Hizm"et lfalarında Ödenmesi Gereken Katma 

Değer V ergisi 

..... 1''•,·'" ..... 

Özel Matrah Şekilleri ile KDV'ne Tabi Tutu-
42 lan Mallar ve Temel Gıda Maddelerinde Bu 

Mailann Alış ve Satış Bedelleri Arasındaki Fark 
2 .350.000 .• - . 5 

Diğer Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet lfaları 
43 

Karşılığını Teşkil Eden Bedel 

44 

45 

, 
46 DAHİLİ TEVKİFAT TOPLAMI (41 + 42 + 43 + 44 + 45) 

ÖNCEKİ DÖNEME AlT OLUP MAHSUP EDİLE-
47 MEYEN TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKI KAZANÇ

LARA İLİŞKİN ÖDENEN VERGİ TEVKİFAT! 

48 BU DÖNEME AİT ÖDENEN VERGİ TEVKIFATI 

49 MAHSUP EDİLECEK VERGİ TEVKİFAT! TOPLAMI (47 + 48) 

50 ÖDENMESİ GEREKEN DAHİLİ TEVKİFAT MİKTARI (46- 49) 

51 SONRAKiDÖNEME DEVREDEN VERGİ TEVK~'AT MİKTARI (49- 46) 

52 

Önceki Dönemlerde Tahakkuk 
.. ı;den Dahili. n.vkifat Toplamı. 

Bu Dönemde Tahakkuk Eden 

Dahili Tevkif at TO'plaırtı · 

TOPLAM -· . 

----

111 .soo.;.. 

117 .500 ... -

r 

DAHİLİ TEVKİFAT 
MİKTARI 

117.500.-

):17~500.-

117.560.-
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Yukarıda hesapladı~ımız Kasım ayına ilişkin dahili tevkifat 

K.D.V. beyannamesinin 3. sayfasında g5riHdU~U gibi beyan edilmiş-

tir. 

D- MESLEK VERGİSİ 

Senelik meslek vergisi 23.760.- olup Nisan ve Ekim ayla

rJnde iki taksit halinde yatırılmaktadır. 31/10/19e6 tarihinde 

meslek vergisinin ikinci teksidi yat1r1m1ş ve ayrıl tarihe iliş

ki n 152 numerall yemiye mf!lddesinde Genel Giderler Hes F'!bl na kay

dedilmiştir. 

E- TABEI,A VE İiıAN VERGİ.~ 1 

işletmeye asılan tabelaA için metrekaresine göre 10.000.

tabelEı vergisi tesbit edilmiş, 31/10/1986 tBrihinde Bele>di.Ye'ye

yatırılmlş ve madde 154'te> Genel Giderler Hesabına kaydedilmiqtir. 

F- EMLAK VERGİSİ 

1şı_etmenin kullandl~l ma~ı=ıu:ın1n mU1kiyeti kendisine ait olup 

bil.1ançod8 kay1tl1d1r. Bu bine için yıllık 200.000.- eml~k ver

gisi ödenmektedir. 20/11/1986 tarihinde ikinci taksit olan 

100.000.- vergi dairesine yat1r11mış ve 183 nurnarall yevmiye 

maddesinde f1.E'nel Giderler Hesabına kaydedilmiş tir. 

G- MOTORLU K/.RA TAŞITiıARI VERGİSİ 
((.. 

Yeni sat1n alınan ve işletme ~i18nçosunun aktifine kayde-
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dil~n nakil v~sıta~ı kamyon için 1986 yılı terifesinde 100.000.

vergi b~lirlenmiştir. İkinci teksit olan 50.000.- 25/12/1986 

tarihinde yetırJlmış ve 247 numaralı yevmiye maddesinde Genel 

Giderler Heseb{ne kayd~'dilmiştir. 

A~ ENVANTER İŞLEMLERİ 

31 Aralık 1986 tarihi itibariyle aşa~ıdaki envanter bil

gileri elde edilmtştir: 

Yılsonu ciro primleri 66.100.-'dır. 

Dönemsonu mal mevcudu 46.515.742.-'dır. 

Yıl içinde toplRm olarRk 115.000.-'lık mal alış iadesi 

gerçekleşmiştir. 

Kanunenkabul edilmeyen giderler toplamı 35.750.-'dır. 

Yıl içinde toQlerıı 993.600.- işçi üoreti ödenmiştir. 

640.000.-~muhtelif k~r elde edilmiştir. 

Genel Giderler işçi Uc~etleri devredildikten sonra ·toplam 

olarak 11.319.320.-'dır. 

Espe A.Ş.'den 55.600.-, Peksoy A.Ş.'den 12.500.- ciro 

primi (iskonto) tabsil edilmiştir. Ciro primleri için hizmet 



returalerı kesilmi~ ve şu şekilde muhasebeleştirilmiştir. 

KASA HESABI 

31/12/1986 

t~KONT OLAR HS. 

K.D. V. HESABI 

Espe A~Ş.'ye 22345 nu. hizmet fetures1 

de 

KASA HESABI 

İSKONTOLAR HS. 

K.D.V. HESABI 

P~ksoy A.Ş.'ye 22346 nu. hizmet fatur~sı 

62.272.-

14.000.-

55.600.-

6.672.-

12.500.-

1.500.-

3. ~~~~~-g~~~El~!!~!~_!!si!!_~~~-g~~~El~r~-Q~Y!!gil~~~!_y~ 

~~1-~~~!~-~~!~~!~-~~~~El~~~~~l 
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Yukerıde verdi~imiz envanter bilgilerini muhasebeleşti

rerek sonuç hese~1er1n1 ilgili ana hesaplara devredip kapetellm. 

------------ 31/12/1986 

İADE MAIJIAR HS. 

Devir 

A • BANDIRMA C/H 

E. BANDIRMA c/H 

M. BANDIRMA C/II 

115.000.-

11.916.-

11.916.-

11.918.-

K.KAB. ID!I,MBYEN' GİD. HS. 

-----

115.000.-

35.750.-



31/12/1986 

GENEL GİDERLF.R HS. 

İŞÇİ ÜCRETLERİ HS. 

Devir 

de 

1SKONTOLAR HESABI 

KA~/ZARAR HhSAbi 

Devir 

de 

MURTEiıİF IaRJJAR HS. 

KlR/ZARAR HESABI 

Devir 

99 3. 600.-

68.100.-

640.000.-

KAR/ZARAR HESABI 11.319.320.-

993.600.-

68.100.-

640.000.-

GENEL GİDERLER HS. 11.319.320.-

Devir 

de --·--- --~--

Mal Hes ab1 , devi r1er :',1 ai,>lldl k tan son re aşa~1 da görüldü ~ü 

gibi d i r.:Burede bir yı lll k bU tU n bi lgi lerden sonra en son durum 
verilmiştir. 

Borç M A L H E S A B I Ala eel< 

812.327.675.- 792-341.560.-

95 



Mal satış klrı ~şa~idaki gibi hes~planmıştır. 

792.341.560.-

48.515.742.-

~40.857-302.-

812.327.675.-

28.529.627.-

Mal Hesabı Alacek b~kiyesi· 

Devresonu Mal Mevcudu 

Topıl~m 

Mal Hes~bı Borç BakiJest 

Brüt Mal Satış K~rı 

Brüt satış k~rının yev.miye maddesi aşa~ıdaki şekilde 

düşülür. 

31/12/1986 ----·-------

MAL HESABI 28.529.627 ·-
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KAR/ZARAR HESABI 28.529.627.-

Devir 

-----

KAr/Zarar Hesabının son durumu ~ş~~ıde görüldü~ü gibi 

olup, dönem k1ırı hesaplan mıştır. 

Borç KAR/ZARAR HESABI Alecek 

Genel IJ.iderler 

Net Dönem KArı 

11.319-320.-

17-918.407.-

68.100.- İskontolar 

640.000.- Muhtelif K~rl~r 

28.529.627.- Brüt Satış K~rı 



Aktif 

KASA HESABI 

MAL HESABI 

DEMİRBAŞLAR HS. 

İŞ BANK. HS. 

GARANTi BANK HS. 

MfJ Ş TER İLER BS. 

A. BAN. C/H 

NAKİl: VAS. HS. 

fiER. TAAH. HS. 

K • D • V • Hr~S AEI 

DAH. TEVKİFAT HS. 

E. BAN. C/H 

G. YIIJ. DE'V. K. D. V 

PEŞ. ÖD. GİD. HS. 

BİNAI,AR HS. 

31 ARALIK 1986. TARİHLİ BİLANÇO Pasif 

1.388.977.81 

48.515.742.-

1.271.700.-

510.600.-

280.710.-

1.480.800.-

991.615.-

8.000.000.-

1.557.860.-

210.785.-

117.500.-

840.000.-

685.43 o.-
22.800.-

3 .ooo .ooo.-

SERMAYE HS. 

SATICII,AR HS. 

MUV. BORÇ. HS. 

ÇEK HS. 

M. BAN. C/H 

35.687.987.81 

5.200.000.-

41.658.-

9-550.600.-

150.000.-

BORÇ SEN. HS. 325.867.

K~R/ZARAR HS. 17.918.407.-

~-----

'97 
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1986 yılı Kapanış Bil~nçosu 1987 yılının Açılış Bil~n

çosu olarak ilk yevmiye maddesine işlenmiştir. Dönem net k~rı 

ise iki.nci yevmiye m·eddesinde ortakların cer1 hesaplarına 

d evre d i 1 m i ş t i r • 

l/l/19B7 

KAR/ZARAR _]:iESABI 

A.. BANDIRMA C/H 

E •. BANDIRMA C/H 

M. BANDI R MA C/H 

l9B6 yılı dönem karının 

cari hesaplara devri 

17.918.407.-

5.972.802.-

5.972.802.-

5.972.803.-



V. ORTAKLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN ------------------------------------------------
~~~!~-~!!!~~§! 

İşletmenin ilç ort~~ı bul unrn~ktadl r. Her ort~k ~dJ ne ayrı 
~ 

8yr1 gelir verg~si bey~nnamesi tBnzim edilmektedir. Burada y~l-

99 

nlzo~ bir orte~a ait gelir verklsi bey8nnemesi tanzim edilmiştir. 

Bu sebeple ortaklarden Mustafa Bandırm~'ya ait bilgiler aşa~ıda 

verilmiş olup, gelir vergisi beyannamesi doldurulmuştur. 

Beyannam~ Bilgilerii 

Orta~Jn ticeri kazancı 5.972.802.- TL.'dir. Bu miktar 

ort*lıkten hissesine dUşen k~r p~yıdır. 

Hayat S tm d tr dl Gö stergel~ri: 

·Or~ak, bil~nço esa 9 ın~ göre defter tutan bir işletmenin 

orta~J oldu~und~n birinci sın:ıf tiJccar seyılmekta ve en az 

1.600.000.~Lgelir beyan e d ecektir. Ortai?;ın ayr1ce kendisine 

ait bir de binek otomobili bulunmaktadır. Otomobil için heyet 

standardı göstergesi 240.000.-U.L.'dir. 

Ödenen Ba~-Kur primi yıllık 72.300.- TL.dir. 

Hesaplen~n gelir ver~isi Uzerinden ~3 Savunma Sanayi 

Destekleme F·onu ·tahakkuk etti ri 1 ecektir. 

Ortalama K~r Haddi Esasl Bildirimi bilgileri ise 

şöyledir: 



1. Emtia ve iş türü: Bekkaliy~ 

2. Dönem başlnda m~vcu.t malln maliyeti: 42.650.634 .-TL . 
• 

3. Dönem içi alışlar1n1n maliyeti: 769.677.041.- TL. 

4. 1mal Giderleri: Yok 

5: Dönem son und e mevcut ma ll n mal iy et i: 48.515.7 42 ~- TL. 

6. Toptan Satısl~r ın M~liyeti : 754.630.123.- TL. 

7. Perak~nde sat1şl~r1~ maliyeti: 9,181.810.-TL. 

8. Perakende setış tutar1 : 10.604.990.-TL. 

9. ~erakende satış gayrisafi k~rı : 1.423.180.- TL. 

Bu bilgiler orta~1 bulunulan işletmenin bir yıllık iş

lemleri sonucunda elde edilmiştir. 

Emtia Dengesine İlişkin Bildirim bilgileri ise , mal 

hesabınln dökümüdUr. 
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Bu bilgiler~ dayanarak orte~ın gelir vergisi beyannemesi 

i li şi k te d old urul. muştur. 
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e \;'ergi ' Vergi ,Işlem. Beyannamenin Tahakkuk Fişinin 

i Dairesı· Sıcil Numarası Türü Türü . Kabul· Tarihi Vade8ı . 
·Kodu Kodu 

.. 
Kodu ·Tarihi· No. su -. 

! 
1 1 1 

1 /198 l /198' /. fl98 
r 1 

• ..... ':"':'SE 
1 1 1 1 1 j -~I ı 

1· 1 ~ ı ı ,-;1 1 1 

. (Yukarıdaki Bölüm Vergi İdaresince Doldurulacaktır.) 

. YILLIK G-ELiR -VERGiSi- BEYANNAMESi 

TABLO I MÜKELLEFJN. 

........ ,. .• .,.1.•·"'' .• \. ..... --- --· ____ , ________ _ 
. · . Ba{ılı Olduğu Mesleki 

4 Soy_adı__________ _ __ J3. 8 tJ O 1 tz.IMıt) ..:.,. ___ 1,0 'Te.şek~~ı ve Kaya: .No • 

TABLO ll Tt CA Rİ KAZA N Ç LA RA ·.· lLt Ş K 1 N B 1 L OTR 1 M 
Sıra 

No. 
Teşebbüs veya Ortaklığın · Pay Kinıe Ait 

Kar. Zarar Unvanı ve. Faaliyet· Konusu Oram Olduğu 

-~!- -- _1Ja_cJlqL __ T_il__L_fl_~·~c.JJ~. % _•-----~-. ....!_f'~':l-!7. -•• ~--+ ____ ....... __ - -'----=-===-ı·----~~-ft--· ,....,_· ;h"'"""!-t ... 
18 ' ' , ' . ' 

19 
---~--------------------------~---1--~ 

20 
---1----------~--------~---~----T----1--------~ 

21 

23 Yatırım !ndirimi 

24 Beyanı Gereken Ticari Kazançlar Toplamı 
:······ '·: 

TABLO liJ İ Ş LE T M E --~ E S A B 1 Ö Z E TJ 
. w~~~~~------G~t-D-.. -E--R--~~~~~~~~~~~~G~E~-L~I~R~-----------,,--------
> f-___;--.....,.----T-;..:::~.:.;.,.~-----~-~-~ .. ~ ... -"":': .. -.-. .,..--~~~. ~-~~--:--:--:::::-:-:-:-1 .. FAR K 
w Dönem Dönem !çin- · ·DÖnem İçin- Dönem Sonu ·· (Kar veya 
>- ~ Başı Emtia de Satın Alı- Gider1er . TOPLAM de Elde Edi- d)~~r · ... Emtia TOPLAM , zarar) 
·- I\.1evcudu nan Emtia " · len Hasılat · e r er-- · ·~··Mevciıdti .......... · · 

~ ~----~-ı---------ı--------ı------~~ı~---~--ı--~----·ı~------·ı--------·ı-------1 
<t 
ı: t-------1-----ı-------1--------"1~-----c----;- ı-----1--::_..._--1--------- .-. _._ _____ __ 

-----------~~ ' __ 
. >!·. 

---·-·----- --,----- ----· --i----'--------------· ------1.-~--

-----. ---~---------- ·-:·-~ --. - -------- ---·-. ·--· _ .. ____ ------ _________ :::: ----·---

•· ! ~ 
-----'-1-----1·---------',::-~·,. ________ .. 

- ··----- -.-~--. _, -----ı------------· ------. ------~-- ·-·-----.. - . 
------- ------- --------· _____ , _______ ---.... ----- ·--------- ---- ·-· ......... 

~ 
•• ..-ö7n~k: No. : 1901 -ı 

i ·-· .. 
--~~--.. --~~~--~~----~----~--~~~~~~~~-4 D.M.O. Basım Muessesesi - 1986 

\ . 
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TABLO IX 

Sıra 

No. 
Kazanç veya 

· !radın Türü 

SAİR KAZANÇ VE İR!TL_ARA İLİŞ.KlN BİLDİRİM 

Pay 
Oranı 

Gayrisafi Kazanç· 
veya !rat 

Gider veı 
. İndirimler 

Safi Kazanç ve 
. !rat veya Zarar 

KesintiYoluyla 
Ödenen· Vergiler 

KLrne 
Ait 

Oldi..ığu 1 
5~ 1- ~-- ..... --------- ---ı--~--ı---'----1---..,------=---ı------- -----· J 
53' 1 

ı - -------- ----·--l-------:l------l------11-----· ------ -----··----- -1 
541 ı 
ssı· --·-T-~--P-L--A-~-------- --------ı--:-------------'-------·-·---~~. ~·''L;~ 

TAB.LO X Z·ARAR MAHSUBU VE İNDİRİMLER 

56 Beyan Edilen Gelir Tôplamı (85) . 
-·- ---:-----:-_____ _;__.,..., ,, '---. ----.... -------;-~:___-1----'---~'------·-
67 Hayat Standardı Esasına Göre_ BullU1an Gelir Toplamı (Ek bildirim sıra no. 13) . 

58 Zarar Mahsubu ve !ndirimlere Esas Tutar· (56 - 57) 

59 

50 

61 Mahsup Edilemeyen 
Geçmiş Yıl 

62 · Zararlan 

63 

64 

TABLO XI DEFTERLERIN T;ASDIKlNE İLİŞKİN BiLDlRİM GEÇEN YIL BEY ANI 761 
~------------------,---------------,-------~~---------1-~-------------------·-0nay "Makamı Onay Tarihi 'Yevmiye No. Geçen Yıl Gelir Vergisi Beyanna-Defterih Adı 
t-..,-----------ı----------'--1---'-....... ---ı-------ı masinin Verildiği Vergi Dairesi 

68 /~,ra' I'Aı. r.L.j --n-'. NQ~.J' "t'f/li/lt!. r ~tL// ö ve Sicil No. '' 

69 Yev~~yl2-1J~du..:( ~ -2-t//1,/tflf Jt Cfll 
. ?.~ 1 :'{] ty C.( iJefle/' ...1I.. No {y; rı!J J/1./Jtff /6 {j/'1._ 

~r _12rıve(l)tv ~~~ N~·.f..-t/ uil1-tlfi-< /6 ı, IJ 
72 

. •' ., '· ·+-· . l . , . ___ ::bs. ....... ;b ___ (?_~::! ........ . 

------~--f-.;'1Z.6 .. h . .o----------·--· 
~-------------------------. Geçen Yıl Gelir Vergisi Beyarım-

mesi. Verilmemişse Nedeni : 

73 

·-~------------------------------------ --. - 1 74 
--·--------- --------··-------- -------- ·------·-

~ 

1 ;ıs 1 ·ı 
~~~ ~~..IC::::::ı!'~~-..:OI'I.r::.:t~~GS WC!IIIItb~· ~ ~T"!:"!':..:D"'t"e.'t''"!"~:•:':r..t 

Adet TABLO Xll BEYANNAMEYE EKLENEN BİU.'!RİM VE BELGELER ~-

lt Bilançxı ve Kar Zarar Cetveli 

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

·l_ Hayat Standardı Esası B~ldirimi ---·"·] 

Ortalama Kfu' Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat 1 
.-ı_ Esasına Ait Bilçlirirn 

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergitere ilişkin Belg:;e~--- ~ · 

Zirai Kazançlara Ait Bildirim 

Kesinti· Yoluyla öqenen Verş;Jil~re İlişkin Belgeler 
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HAYAT STANDARDI ESASI BİLDİRİMİ 

TABLO I 
<Bu bildirim gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari, zirai ve 

mesleki kazanç sahipleri tarafından doldurulur.) 

Hayat Standardı Göstergeleri 

... 

Hayat Standardı 
Göstergelerine · 
Esas Alınacak 
Tutatlar TL.. 

{1) .. 

Sayısı 

(2) 

Hayat Standardı 
Esasına Göre 

Bulunan Tutar TL. 

(lx2) 

; 
1 
r--·,,----------------------------------------------------;--------------+----i------------------~ 
~ ' 1 
. ı 1 

Hayat Sta..rıdardı Terr .. el Göstergesi (Zirai kazanç sahipleri 
ile ilönci sınıf tacirler için 450.000 TLJ 

f . 
. · 1 

1. bOD. DDıSL_ 

ı~. N~ükeljefin il (h.el binek oto- _ı 1600 (dahilJ cc'ye kadar: 
ı Kcn<Jısıne, •:şınc, . olanlarda ..!}_l./0. OoQ-

, 
1 -ıobıliumııı her --ı,--------~--------;----~----ır---t-~;;;__7.ı.._ ___ .:__-l 

: >"''"'"'''"rıı..d. ve: ı 

1 
' k .. hı·· ~<,:n 1 ı~lct· ! 160" (dahil) c 'den 1900 cc'ye ~ :-ıcı(, rna .u yu- , . . r"" ( • ~ 1 ,. 3 J.. c 180.000 

360.000 

~ 1 ı 11 .._',:'.d ~ıt i(!] d:):-~ 

l '·•'i'-'; ıc,,c~~ 1 S>!ıııdır hJc.'ıı 1 1901 (dahil) cc'den fazla 
' ::u: . 4 

' . • ""'" " ct•. i•' '"' · ·' •·J• .. '"'' '' · 1 ı kada.· olonlm·da 

: . 1 olanlarda 
: ..... -----··· ___ ...L,. _____________ ,_ı ______ ·-----ı:::::~~~ .. -t-----1 

:~~~~~~-;-·~·~~-rn-~-~_e_i_}_l~·~-~-~-·~-!-~--~-il-~-)+~~~~-~~---------~ 
; c>;· ~>.;;\H '·!r·ı.i.ır~i<:c•. rth;.i;tm-1 Kiralanmış olanlardan (Tatil. a
ı s · töı:\.;i:jı..;ı·, . iutci<·.ı, _ "'"~fjye ı· 61 m~ı ~le gid_ilen otel, :ı:o~~l ve ben
!·_::~--.::_~:_ı_:_~';tm~~- ev,.31:~--=~-~-~~ ze.len dahıD her bırı ıçin . 

İ t,:.:\kf?.llefln 1cor:dısinc•, oşıne, i 
7 

Hava taşıtı. yat, kotra, sürat tek-

120.000 

1.200.000 
; :,;•.;c:•ılda.rı.na ve ba\n;akla yü- 1 1 nesi için 
i i!:ı.m.tü uld·ı":·..t diger htşı:enıı-ı----------------1·----"'-----1---1· 
· ,;•.ı (L;'t<ıcn~(;ye, kr<.yıttı C'lcı..ı·'.F'.rl" On beygir gucü üstünd.e motorlu 

: k~:=~-ı~~~--~~~~ .. ------------ ~~~~er. czel tekneler için -'--ı-----
2

_
4

_
0

_·
000

--ıi---ı------------
240.000 

i :

1

. Şo:·.:ır, m~irebbiye, aşçı, hizmetçi, 
; 9 bançıv•o~.n ve benzerlerinin her biri 

:; (J:z>~;: t~~ ~ :·~l:ı.:eı ···. Ô('\·[·nn"lı ve 1 iyi n 
1·-------· --1--------ı---ı-----------

ş; ~ .. ' , • , .. ' ' . ll :c Ka~t.aı:, piloı, ve benzerlerinın her 
!..:.\;- ~ ' 1 

',J ıt'" ,',•AJ.-:::-ft.ı.d.L i !' 

,ı bın~m 
1.200.000 

,- ~·-, ---- --·-- ------- .!..'-..!--------·------..,....--ı--------·l---ll-----------1 

'ı 

-. 
;-~-----~~---~----~~--------------·~~-~-~~~~~~~~s-ı·,~~ı··.·,~N~o~.~-.r~.A~./~ .. ~~6-.. -1.~.-.~-.. -.. ~-·--~-1 

'· i•r ı ~<J:'.:ff:.r L'-i : i\ ;_;ı. ·· :::.<;Y A.:Jl VE IV.V~SI · s.:ı.. O. :t· w<. 

··! / ü: : .,.. ,_c.,y. '• "' ::>·, .. ~.,.:~. em.:.:.:nu •,tırgi d,c:ğednin % '! si.dir. Mükellefler tarafından hesaplanacak o• .. :m · '~::.<ıl 
''·"' ,. ... · •,_,, < ;::\ı.;.c:.;;~~-tü yo..n..cı ilgili satu·a yı:ı.zd:r. 
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ıggf,__ 
... 

Bildirim No. l Yılı .. 

ORTALAMA KAR HADDİ VE ASGARİ GAYRİSAFi ·HASlLAT ESASINA AIT 
.. .. 

B İ'L D t R ·t M 
. .. " '!< ••••• ·ı. . ...... " ...... \ . . ~·~~. 

.. 

Si cil Numarası . _G~&.J ____ o_~_S5: __ . ·. ·~-----~~- · ... .. 
fm-ı·a~t . 

z : .:~~j)_}._~---··-·--- SOyadı. (Unvanı ) 
[;ı;, 

~ 
Ad\ . --~~.:.S .. :3..~e._:i:_..:f0 ______ ~---· -· ........ .:.?:( ••. ~---.~---....;ı . 

,.;ı 

: _:.b_A<"-~--~=tr-L·-····---~-· ~ İşi -· 
~ 

tş1eri Adresi : ........ Q.:h~-~----------..l\1,~ .... ! .. .\... ....... "----~-~"W-~.S::±l~.--"··-···~----~--·--------o 
~ 

· Bağlı Olduğu Mesleki Teşe~tilün Adı : .::Cr..::.~ ... .c,.d.~:.\o---·· M~iıl&ki 'reŞekkii.l Siclı No. : ---·b--~- -~-Q ____ 

Kayıtlı o.lduğu Pay Oranı Bilgi Işlem 
Soyadı Ad ı Merkezince 

Vergi Dairesi Sicil No. (%) doldurulacaktir 
z 
~ 

·ıf_a.t'\ d ır.~~ ~- :b IZ. r; ı o 'i'> ~ 
.. c~ 

< 
~ ·-'0 OM 11' "'-"'-_,._ e--ı >:)_ c~ J.f..;.') 44 1/J 
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GİDERL:E.'R HESABI 

KAR 

K'A R / Z A R A R C E T V E L 1 

11.319-320.-

17.918.407.-

29.237.727.-

MAL HESABI 

İSKONTOLAR 

MUHTELİF KAR 
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28.529.627.-

68.100.-

640.000.-

29 • 7 37 • 727 • -
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Aktif 31 ARALIK 1986 TARİHL! BİLANÇO Pasif 

KA SA HES.ı\ BI 

MAJ, HESABI 

Dm,( tR BA ŞI, AP. HS • 

İŞ BANK. HS. 

GARANT 1 BANK HS. 

WJŞTER İLER HS. 

A. EAN. C/H 

NA Kİ I, YAP.. • HS • 

SER. TAft.H. HS. 

K . D . V • H1~S AEI 

DAH. TEVKİFAT HS. 

E. EAN. C/H 

1. 3titL977 .1:31 

48.515.742.-

1.271.700.-

510.60u.-

280.710.-

1 •. 4o0. bOO ..... 

991.615.-
~ 

8.000.000.-
.... 

G. YIIjO D1::V. K. D. V 

PEŞ. ÖD. GiD. HS. 

EİNAI,AR HS. 

1.557.860.-

210.785.-

117.500.-

840.000.-

685.430.-

22.8 o o.-

3 .ooo .ooo.-

SERMAYE HS. 

SATICII,AR HS. 

MtN. .bORÇ. ~IS. 

ÇEK HS. 

M. B.AN. C/H 

35.687.987.81 

5.200.000.-

41.658.-

9.550.600.-

150.000.-

BORÇ SEN. HS. 325.b67.

K~R/ZARAR HS. 17.918.407.-



S O N U Ç 

ttlke ekonomisinde belli bir yeri olan ve sayı o1Fırak bil

yUk bir potansiyele sahip bulunan adi orteklı klar Tilrkiyemiz'de 

dahA uzun zamAn verlı~ını sürdü~ecek, ticert faaliyetlerin temPl 

taşı olma özelli~ini koruyacaktır. 

A::li ort?klıkların muhasebe sistemi bUtün işletmelerde he

men hemen eynı çelışma şekline sehi~ bulunmaktadır. :;:)istemde bo

zı dUzensizliklerin ve muhasebe teorisene ters düşen uygulFımale

rın oldu~u gözlenmiştir. Tezin uygulamasını yaptı~ımız işletmede 

bu konulara rastlanmış, bu konularla ilgili tenkit ve öneriler 

getirilmiştir. 

1. Muhasebe Sistemi Açısından Tenkit ve Öneril~r 

Muhasebe sisteminde kullanılan bir hesap pl~nının olmadı~ı 

gözlenmiştir. Buna sebep olarak eskiden beri böyle bir elışken1ı

~ın 0lmadı~ı ileri sUrUlmUştür. 
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İşletmenin muha.sebe sisteminde k:ullanabilece~i bir hesap 

plenının olması k:anaatimizce işlemlerin daha düzenli olmasını 

se~layaeek:tır. Bu sebeple işletmenin bünyesine uygun olabilecek, 

aşa~lda görüldU~U gibd bir~hesap pl~nı önerilmiştir. Buna ba~lı 

olarak örnek bir bil~nço hazırlanmıştır. 

Di~er bir konu da Çek~ Hesabının teoriye uygun olarak kul~ 

lanılmedı~ıdır. Teoriye göre bdl~nçoda Bankalar Hesabından dUşü-
~ 

lerek ;yazılan çekler burada borç hes~bı olarak görünmektedir. Pi-

yasadaki vadeli çek uygulamasının yayglnlaşması işletmeyi çekleri 

borç hesabı olarak kullanmaya zorladı~ı anlaşılmıştır. Ancak ka~ 

nunen vadeli çek tanzim edilemeyece~inden hatalı uyguldma ya

pılmaktadır. 

Önerilen Hesap Pl~nı: 

I- KASA VE BANKALAR 

. LOO Kasa Hesabı 

110 İş Bankası Hesabı 

120 GerAnti Bankası Hesabı 

130 Çek Hesabı (-) 

II- STOKLAR 

140 Mal Hesabı 

I II- ALACAKIJAR 

150 Müşteriler Hesabı 



~ 

160 Muhtelif Alacekler Hesabı 

170 Gönderilen Havaleler HesFıbı 

180 A. Banqırma Cari Hesabı 

190 E. B~ndırme Cari Hesabı 

200 M. Bandırma Cari Hesabı 

21 O Ka tma De&J;er Vergi si Hesabı 

220 Dahili Tevk~fat Hesabı 

IV- DİGER DÖNER AKTİFLER 

230 Peşin Ödenen Giderler Hesabı 

240 Gelecek Yıla Devreden K.n.v. Hesabı 

250 Demirbeşler Hesabı 

260 Birikmiş Demirbaş Amortismanı Hesabı (-) 

270 Binaler Hesabı 

280 Birikmiş Bina Amortismanı Hesabı (-) 

290 Nakil Vesıtalare Hesabı 

.300 Birikmiş Nakil Vasıtaları Amortismanı Hesabı (-) 

SAİR AKTİFLER 

310 Gelecek Yıllara Devreden K.D.V. Hesabı 

DÖNER BORÇLAR 

320 Setıciler Hesabı 

330 Borç Senetleri H~sebı 

340 Muhtelif Borçlar Hesabı 

350 Muvakkat Borçlar Hesabı 

112 



ÖZ SERMAYE 

360 Sermaye Hesab1 

370 Serm~ye TaahhUt Hesab1 (-) 

GİDERLER 

38m Genel Giderler 

390 Kanunen Kab~l Edilmeyen Giderl~r hesabl 

400 İşçi tt ere tl eri Hesab1 

KAR/ZARAR 

410 Kar/ zarar Hesab1 

420 Al1nen Faiz Komişyon Hesab1 

430 Verilen Faiz Komi~yon Hesab1 

113 

Yu~arld9 öneri olarak verdi~imiz hesap plan1na ba~ll ola

rak örnek bilanço aşa~1da ÇlkEırlltpiŞ.:tlr. 
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AKT!F Ö R N E K B ! L A N Ç O P.AS!F , 

I- DÖNER AKTİFLER 
KASA HESABI 
!Ş BANKASI HS. 
GARANT! BANK. HS. 

Eksi: Çek Heseb1 
MAT, HEf)ABI 
MHŞTERİLER:. HS • 

A. EAN. C/H 
E. BAN. C/H 
M. BAN. C/H 
K.D. V. HESABI 
DAHİLI TEV. HS. 

PEŞ. ÖD. GİD. HS. 

GEL. YILA DEV. KDV. HS. 

Dön. Aktifler Top. :. 

II_ SABİT AKTiFLER 
DEMİRBAŞLAR HESABI 

Eksi: B. ~~m, Amor. 

NAKİL VASITALARI HS. 
Eksi: B. N. V. Amor. 

'B!NALAR HESABI 
Kksi: B. Bina Amor. 
Babit Aktifler Top, 

III_ SAİR AKT1F·LER 
GEL. YIIJI,ARA DEV. K .D. V 

Seir Aktifler Top. 

TOPLAM 

I- DÖNER BORÇLAR 
SATICIL.AR HESABI 
BORÇ SENETLERİ HS'. 
MUVAKKAT BORÇI,AR HS. 

Döner Borçler Top. 

II- ÖZ SERMAYE 
SERMAYE: ;HES.ABI 

Eksi: Sermaye Ta~h. 
KAR/ZARAR HESABI 

Öz Sermaye Top. 

TOPLAM 
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2. işletmenin Kar Dat?;ıtımını Etkile,y·en Uygulamaların 
Tentidi ve öneriler 

İşletemede eskidenberi sabit kıymetler için amortisman 

ayr:ılmadı,l?;:ı gözlenmiştir. Bunun sebebi soruldu~unda sabit kıymetin 

herhangibir sebeple satılması durumunda alış ve satış arasındaki 

olumlu farkın direkt kar olarak görünece~i ve daha fazla vergi 

ödenece~i ileri sürülmüştür. 

Halbuki amortisman ayrıld:ı~ında ortaklara daha ?Z k~r 

devredilecek ve işletmeden daha az fon çıkmış olacaktır. Ayr:ı

ca kar de~:ıt:ım:ıne ba~lı olarak ortakların ödeyecet?;i gelir ver

gisinde düşme meydana gelecektir. Bunun yanında hızlı bir ~nf

l~syonun hUküm sürdü~ü bu dönemde paranın sat1n alma gUcü, sa

bit k:ıymetin sat:ıldl~l tarihte daha düşük olacaktlr• 

Bu konuyu işletmeden bir örnekverı?rek açıklamaya çalışal:ırn. 

İşletmenin 8.000.000.-TL.'ye sat1n aldı~:ı kamyon için 

senelik %20'den 1.600.000.-TL. amortisman ayr:ıld1~1n1 varsayal:ım. 

İşletmenin 1986 yılı brüt dönem karı 29.237-727.6 TL.dir. 

Giderleri toplamı ise 11.319.320.- TL.dir. Giderler düşüldijkten 

son!-~ dönem net "karı 17 .9b8.407 .- TL. olera"k hesaplanmıştrr. 

Amortisman düşülmüş olsaydı giderler toplamı 12.919.320.-TL. 

olacaktı. Net K~r ise: 29.237.727.- ~ 12.919.320.- = l&.318.407TL 

olarak hesaplanacektır.Bir o~ta~a ise 5.972.802.-TL. yerine 

5.439.469.- TL. kar pByı· düşec~tir. 
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Bir ortak için: 5.972.ö02.-- 5-439.469.-= 533.33l.~TL. 

Üç ortak için toplam: 533.331.-X 3 = 1.599.993.-TL. 

işletmeden fon çıkışı engellenmiş olacaktı. 

~ 

Bir orta~ın yalnızca karpayı üzerinden ödeyece~i gelir 

vergisi her iki şekilde de şöyle olacaktır. 

5-972.802.-TL.için 1.641.840.- TL. Gelir Vergisi 

5-439.469.- TL.için 1.481.840.- TL. Gelir Vergisi 

1.641.84-0.- - 1.481.840.- 160.000.- vergi tasarrufu 

Bir ortak için 160.000.-TL. , üç ortak için toplam ol~

r~k 480.000.- TL. vergi tasarrufu sa~lanmış olacaktı. Bugün için 

sa~lanan 4öO.OOO.- TL. vergi tasarrufu, nakil vasıtasının sa

tıldı~ı zaman sa~lanacak vergi tasarrufundan, paranın satın 

alma gücüne ba~lı olarak daha de~erli olacaktır. 
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