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S U N U S 

Kaynaklarla ihtiyaçlar arasında tercihlerin yapılması 

ve denkleştirilmesi, bireylerin ve her türlü sosyal üniteler 

ile devletlerin temel sorunlarının başında yer almaktadır. 

Ortak ihtiyaçların giderilerek, toplum için gerekli 

ve yararlı olan işlerin yapılması amacına yönelik olan dev

let, bu gereksinimleri cevaplayabilmek için kaynaklar bulmak 

ve bu k:ıynakları denkleştirmek, özetle, bir bi.itçe düzenlemek 

zor undadır • 

Birarada yaşama zorunluluğu içinde bulunan insanların, 

bireysel ihtiyaçlarının yanında, toplumsal yaşamın gerekle

rinden kaynaklanan, bir takım sorunları da vardır. Toplumun 

gelişmesi ile birlikte artan ve çeşitlenen ihtiyaçların,kişi

sel olanaklarla karşılanamaması sonucunda toplumun büyük 

gücü ve otoritesi olar.alc devlet yapısı ortaya çıkmı�tır. Bu 

yapının yardımı ile ortak ihtiyaçların giderilmesine çalışıl

mıştır. 

Ancak, ortak ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerek

li ve yeterli miktarda gelir unsurunun yaratılması ve bunlar

la ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmişse de, bu uygu

lama yeterli olmamıştır. Tüm ihtiyaçların tek hir bütçeden, 

diğer bir ifade ile; genel biitçe içinden karşılanam::tması 
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sonucunda bazı kamu kurumlarının sahip oldu~u Bzellikler de
ğerlendirilerek katma bütçe ve özel bütçe uygulamalarına da 

yer verilmiştir. 

Çalıçma konumuzu oluşturan döner sermayeli işletmeler 

de, bu kamu kurumlarının götürdüğü hizmetlerin ve mevcut büt

çelerinin yetersiz olması sonucunda ortaya çıkmıştır. Döner 
sermayeli işletmeler ilk kez, 1925 yılında genel biltçeli kuru
luşlara bağlı olarak kurulmuş ve 26.5.1927 tarih ve 1050 sayı

lı MUK'un (Muhasebe-i Umumiye Kanunu) 49. maddesi ile hukuki 

bir yapı kazanmıştır. 

Bu kanun ile döner sermayeli işle.tmelerin, genel bütçe 

içinde yer alan kamu kurumlarına bağlı olarak kurulmaları ve 
bir takım ticari, sınai , tarımsal faaliyetleri yapabilmeleri 
öngörülmüştür. Ancak, döner sermayeli işletmelerin sa~ladıGı 
çeşitli olanaklardan yararlanmak isteyen katma bütçeli ve 

özel bü-cçeli idarelerde kendi yapıları içinde bu işletmeleri 

kurmuşlardır. Böylece 1050 sayılı .MUK'un 49. maddesi dışına 
çıkılınıştır. 1 981~ yılı verilerine göre ülkemizde, 1925 yılın-
dan bu yana toplam 1648 döner sermayeli işletme kurulmuş ve 

halen faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu işletmelerin 1984 
yılındaki neminal sermayeleri toplamı 38.673.810 .433-TL' ya , 
ödenmiş sermayeleri toplamı ise 32.406.270.151-ll'ya ulaş

mıştır(l). 

Çalışma konurnuzu oluşturan döner sermayeli işletmeleri, 
makro açıdan deg;erlendirdiğirnizde gerek üretim e;erekse istih

dam edilen işgücü gerekse ulaştığı sayı ve sermaye yönünden 

önemli büyüklüğe eriştiği görülmektedir. Ancak, bu işletmele-
re gereken önemin verilmemesi sonucu, belirli bir sistemden 

yoksun düzenlemeler toplulu~u haline dönüşmelerinin yanında, 

(1) Ayhan EVRENSEL, Türkiye'de Döner Sermaye İşletmeleri 
Üzerine Bir Araştırma ve Model Önerisi, (Yayınl8nmamış 
Doktora Tezi) Eskişehir, 1986, s.l63-165. 
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yapılan araştırmaların azlığı da dikkati çekmektedir. Bu 
' 

alandaki boşluğu kısmen de olsa doldurarak bir katkıda bu
lunmak amacı ile döner sermayeli işletmelerin muhasebe sis
temi incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bö~ 
lilmde dönnr sermaye işletme si tanımlanmıştır. Daha sonra bu 
işletmelerin kuruluş gerekçeleri, amaçları ve sağladığı ya

rarlar belirtilerek Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile araların
daki farklar ilzerinde açıklayıcı bilgiler verilmiştir. ~ine 
bu bölümde döner sermayeli işletmeler çalışma alanlarına ve 
bağlı bulundukları idarelere. göre sınırlandırılmıştır. 

İkinci böliimde biitçenin tanımı yapılarak, bi.itçenin 
sağlaya cağı yarar lar belirtilmiş, biltçe çeşitleri ile blitr;e
leme ilkeleri üzerinde durulmuştur. Döner sermayeli işletme
lerde bütçenin dayanağına işaret edilerek bütçeyi yapan ve 
onayıayan organlar belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde muhasebe ve hesap planı kavramları ta
nıtılarak bunlara ilişkin, açıklamalara yer verilmiştir. Daha 
sonra muhasebe sistemi açıklanarak, muhasebe sisteminin 
öğeleri incelenmiş ve döner sermaye işletmeleri ile genel 
olarak bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde döner sermaye işletmelerinden, bir 
örnek olarak Tekirdağ Endüstri He slek Lisesi Döner Sermaye 
İşletmesi'nin muhasebe sistemi incelenmiştir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 

1. SERHAlE 

Döner sermayenin tanımına geçmeden önce sermaye kavra
mını inceleyecek olursak; A. Smith'e göre sermaye, tasarruf 
neticesinde doğar. Ricardo, sermayeyi birikmiş emek olarak 
ifade etmiş ve sermayenin daha evvelden sarfedilmiş emekle
rin billurlaşmasındari meydana geldiğini söylemiştir. İrving 
Fisher, üretilmiş mallardan bir kısmının, stok edilmesi ser-
mayeyi doğurur demektedir. Bunların yanında sermaye üretilmiş 
üretim vasıtaları olarak da tanımlanmıştır(2). 

Ekonomi biliminde sermaye; geniş anlamda üretimin bir 
unsuru, bir üretim faktörü olarak gözönüne alınır ve sermaye 
Uro tilmiş ürotim aracı olmanı yUrıflndon inr.!e lonlr( 3) • 

İşletmecilikte sermaye; bir işletme içinde, işletmenin 
amacına ve üretim didinmelerine uygun olarak toplanmış olan 

(2) 

( 3) B.2, 
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üretim araçlarının tamamıdır. Bu tanıma göre, işletmeye v~ 
işletmenin, üretim didinmelerine yabancı olan unsurlara ser
maye olarak bakılmamaktadır(4). 

Muhasebe dilinde sermaye; varlıklar ile borçlar arasın
daki farktır. Bu açıdan muhasebede sermaye, işletme sahiple
rinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder(5). 

Sermayeyi çeşitli şekillerde sınıflandırmak olasıdır. 
Buna göre( 6): 

i. Kullanılış şekillerine göre 
- Sabit sermaye 
- Döner sermaye 

ii. Niteliklerine göre 
- Maddi sermaye 
- Maddi olmayan sermaye 

iii. Kaynaklarına göre 
- Özkaynak sermayesi 
- Dış kaynak sermayesi olarak sıraladıktan sonra 

konumuzla olan ilişkisi nedeniyle kullanılış şekillerine 
göre sermaye türlerini kısaca inceleyeceğiz. 

1.1. SABİT SERMAYE 

İşletmelerin sahip olduğu, satılmak gayest taşımıyan, 
işletme faaliyetlerinde kullanılan ve nisbeten devamlı bün
yede olan varlıklara sabit se.rmaye denir( 7) .Bu varlıklar çok 
kez üretime katılarak başka bir şekle girmeden kullanılamaz 

(4) OLUÇ, s.31+8. 
(5) Özgül CEHALCILAR, Genel Huhasebe Tel:aıik İlkeler ve Uygu

lama, Kalite Maatbaasi, Ankara, 1977, s.?. 
(6) OLUÇ, s.349-351. 
( 7) CEHALCILAR, s. 368. 
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hn.ln goltrı,~o.vo lmtlllr' v~var,ı .vaı.raq tllknnr~n s~~rmrı:rf) ınınurlrır·ıdır. 

Gayrimenkuller, makinalar, taşıtlar, yeraltı ka:makları, 
yeraltı ve yerüstü düzenleri, demirbaş ve benzeri değerler 
sabit sermaye unsurları olarak sayılabilir. 

1. 2. DQNER SERMA Y1i: 

Aktif kalemlerden kasa ve bankalar ile bir yıl veya 
no e mal faaliyet dönemi içinde paraya çe v.rile bileceği, sa t;ı la
bileceği, tüketilebileceği sanılanlar döner sermaye grubunu 
meydana getirir. Döner sermaye grubuna tarife bağlı kalmak 
kaydıyle, kasa, bankalar, hisse senetleri ve tahviller, 
alacaklar vealacak senstleri, stoklar ve peşin ödenmiş gider
ler girer( 8) • 

Döner sermaye grLubuna giren bu değerleri kısaca şöy
le açıklayabiliriz; 

i. Kasa ve Bankalar: Kasa ve bankadaki emre hazır 
para yanında, işletmenin lehine keşide edilmiş fakat heniiz 
tahsil edilmemiş çekler, eldeki posta ve damga pulları, T;irk 
Lirası üzerinden eldeki dövizler, vadeleri gelmiş faiz veya 
kar payı kuponları, belgesi ele geçmiş fakat henüz tahsil 
edilmemiş banka ve posta havaleleri(9), 

ii. Hisse Senetleri ve Tahviller: İşletmenin elinde 
boş bulunan paralarla, gelir elde etmek için, satılabilir 
piyasası olan hisse senedi ve tahvillerden tekrar satmak 
amacıyla alınan menkul kıymetler, 

iii. Alacaklar: İşletmelerin satış veya hizmet götür-

( 8) Sabri ffiKTÖHE; F'erruh ÇÖHLEKÇİ, Mali Tablolar A.nalizi, 
E.İ.T.İ.A. Ya.No. 220/14-3, E.İ.T.I.A.Basımevi, Eskişehir, 
1980, s.l0-11. 

(9) öz~ül CEMALCILAR, Genel Muhasebe Teori ve Uygulama, 
E.I.T.t.A. Ya.No. 102, Kalite Hatbaası, Ankara,l976,s.55. 
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mesi sonucunda ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacakları 
ile merkez ve şubelerden, iştiraklerden, personelden ve o~
taklardan olan alacaklar, 

iv. Stoklar: Ticari işletmelerdeki mallar ile üretim 
işletmelerindeki; mamul, yarı mamul, ham madde ve malzemeler, 

v. Peşin Ödenmiş Giderler: Gelecek dönemde kullanıla

cak veya faydalanılacak olan ve kapanan dönem içinde parası 
ödenmiş olan kömür, kırtasiye, kira, sigorta primi ve pul 
gibi değerler (10) döner sermaye unsurlarıdır. 

İ şletme ler in kullandıkları teknoloji ne kadar ileri 
olursa olsun optimum bir döner sermayeden yoksunsa, sahip 
olduğu sabit varlıklardan da yeterince faydalanması olanak
sızdır. Bu nedenle işletmelerde döner sermayenin yapısı ve 
büyüklü~ünün belirlenmesi çok önemlidir. 

1.3. KAMU EKONOMİSİNDE. DÖN'.2:R SERMAYE 

Çalışma konumuzu oluşturan kamu döner sermaye işlet
melerine ilişkin olarak gerek HUK' da gerekse bu kuruluşlarla 
ilgili dif,er lt3.nunlarda tanım yapılmamış ancak, döner s"3rma
yenin veriliş amacı ve çalışma alanı gibi noktalar açıklan
ınakla yetinilmiştir. 

Döner sermaye işletmeleri devletin göt:irdilğ:i hizmı:ıt
lerin tümiiniin genel biltçe içinden lr.arşılanamaması son~u, 
temel amacı kamu hizmeti sunmak olan kamu kuruluşları bün
yesinde kurulmuşlar ve bağlı bulundukları idarelerin ilnva
nına "Döner Sermaye t şletme si" sözcüğüniin eklenmesi ile 
adlandırılmışlardır_( ll). Bu nedenle döner sermayeleri, 

( 10) 
(ll) 

BEKTÖRE; ÇÖHLEKÇİ, s.12. 

Ahmet ALAGÖZ, Kamu Döner Sermaye iŞletmeleri, D.S.İ. 
Matbaası, Ankara, 19S2, s.13. 
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bağlı bulundukları kamu kuruluşlarının bir yan kuruluşu 
oln.ı-ıılc gi)r-·..:ıbiltr·J.z. /\.mı kuruluş :Lso di}WH' sıH'I'I1Jl.1f!)rıtrı tnrt,ı·ı 

olduğu idaredir. 

Belirli bir kamu hizmeti sunmak için kurulmuş bulu
nan, çeşitli kamu kuruluşlarında, kuruluş nedenini oluştu
ran faaliyetlerin yürütülmesi sırasında veya bu tür faaliyet
lerden sonra, kapasd:.te ve kaynak fazlası ortaya· çıkabilmek~
teclir. Bununla beraber bu kuruluşların tirettiği mal veya hiz
metten yararlanmak isteyen potansiyel bir pazarın oluşması, 
döner sermayeli işletmelerin kuruluş gerekçelerini oluştur
maktadır. Bu nedenlerin yanında kamu kurumu tarafından üre
tilen ve döner sermaye aracılığı ile satışı yapıla~ak mal 
veya hizmetin piyasada fiyatının oluşması da gerekmektedir~ 

Bu özellikleri taşıyan genel veya katma bütçeli ida
relere bağlı kuruluşlara para, mamul, yarı mamul, ham madde 
gibi döner sermaye unsurları ile bina, makina, döşem ve 
demirbaş gibi sabit sermaye unsurları da (12) verilmek su
retiyle çeşitli kamu kuruluşları, temel amaçlarının yanında 
ya da onun bir yan iirünli olarak küçük çaplı; ticari, sınai, 

tarımsal(l3) kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunabilme 
olanağı sağlanmıştır. İşte kendilerine verilen bu sermaye 
unsurları ile çalışan işletmelere de döner sermayeli işlet
me denilmel{tedir. 

Döner sermayeli işletmelere, yaptıkları ürünlerin 
satışından elde ettikleri gelirler ile tekrar üretim yapmak 
için gerekli satın alma ve ödemeleri yapma yetkisi verilir~ 
Döner sermaye olanağı, kamu hizmeti üreten devlet dairele
rinin, üretim yaparak piyasaya açılmasına olanak veren bir 
pencere gibidir(l4) .Kamu idarelerine tahsis edilen ödenek 

( 12) 1\. LA GÖZ , s • 13 • 

(13) Kenan BULUTOGLU; Erciş KilllTULUŞ, Bütce ye Kamu Harca
maları, B.l, Kent Basımevi,İstanbul, 198l,s.450. 

(14) BULUTOGLU; KUHTULUŞ, s.4l+-5. 
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ancak bir kez kullanılarak gider yapılabilir. Bu kullanım so
nucunda gelir ,unsuru ortaya çıksa bile bu gelirin kullanımı 
söz konusu olamaz. Ancak döner sermayeli işletmelerin özel
liBinden dolayı ver-ilen c)denek tekrar tekrar kullanıma konu 
olmaktadır. 

Döner serm~ye, kamu maliyesi alanında belirli ve siirek
li bir hedefin elde edilmesi için genel ya da katma bilt~eden 
bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa ya da bu 
kuruluşla ilgili işletmelere verilmesidir. Döner sermayenin 
tahsis edildiği kuruluş genellikle, ayrı gelir kaynaklarına 
sahip oldll{~undan, zaman içinde girdilerini yıllık devlet bilt
çesi ödeneklerinden değil, kendi gelirlerinden karşılayacak 
ve tahsis edilen döner sermayesini muhafaza edecektir. Döner 
sermaye ile yönetilen kuruluşun zarar etmesi ile,, tahsis edi
len varlığı azaldığı taktirde, sermayeyi ilk tahsis eden 
devlet bütçesinden yeni tahsislerle, sermayenin tükenınesi 
önlenecektir(l)). 

Konu,yu toparlayacak olursak, kamu ekonomisind13ki döner 
sermaye kavramı ile işletme ekonomisindeki döner sermaye veya 
çalışına sermayesi deyimi ile ifade edilen döner varlıkların 
yanında, sabit sermaye unsurları da kasdedilmektedir. Ayrıca, 
üretimin diğer üç faktörü olan toprak, emek ve teşebbüs un
surlarını da kapsamaktadır. Kamu döner sermayesi deyimi, sa
bit ve döner sermayenin de dahil olduğu kurulmuş ve faaliyeti
ni sürdüren bir işletme anlamını ifade etmektedir(l6). Bu 
nedenle kamu ekonomisindeki döner sermay·e kavramı, işle tmeci
likteki döner sermaye kavramından farkli olarak daha geniş 
ve kapsamlı olmaktadır. 

(15) Bkz. Ak İktisat Ansiklopedisi, İstanbul, 1973, s.2~1. 

(16) ALAGÖZ, s.l~. 
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2. DÖN1~l{ S.El1HA~Lİ İSLJi~TMEUG!l.tN KURULUŞ DA. YANı\rJI, AMI\CI V3 

YA.~ Lti l LAl U 

2.1. KURULUŞ DAYANAGI 

Ülkemizde döner sermaye kavramı ilk kez 1925 yılında 
26.1.1925 gün ve 549 sayılı Ziraat Müesseselerine Sabit Serma
ye Vaz'ına Dair Kanun'la yer almıştır. Ancak bu dönemde döner 
sermayeli işletmelerle ilgili hukuki bir düzenleme bulunmamak
ta idi. Daha sonra 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı MUK'un 
yürürlüğe girmesi ile döner sermayeli işletmelerde hukuki bir 
kalıba soku1muş oldu. 

1050 sayılı MUK'daki döner sermayeli işletmelerin ku
ruluş nedeni kabul edilen 49. madde şöyledir(l7): 

MADDE 49- Muvazenei Umumiye dahilinde idare edilmekte 
olan sınai ve ticari müessese ve idarelerin mevaddı ibtida-iye 
ve malzeme mubayaa bedelleriyle müteahassıs ve arnele ücretleri 
miitedavil sermaye n'lmı ile bütçelere konulan tahsisat ile ted
vir ve tesviye olunur. 

Bu müessesat ve idarelerin mütedavil sermaye tahsisa
tından istimal olunmayan miktarı sene nihayetinde iptal ve 
istimal olunan sermayeden mütehassıl varidat fazlaları da 
irat kaydolunur. 

Nadde me tnini bugilnkii dille açıklamak gerekir s.~; Ge

nel Bütçe içinde idare edilen sınai ve ticari kurum ve idare
lerin ilk madde ve malzeme alım bedelleri ile uzman ve işçi 

ücretleri döner sermaye adıyla bütçelere konulan ödenekler ile 
karşılanır ve ödenir. Bu kurum ve idarelerin döner sermaye 
ödenoklsrinden kullanılmayan miktarı, yıl sonundı-ı ipt8.l edilir, 

( 17) e Kanunu 
Mersin,l9 
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kullanılan sermayeden doğan gelir fazlaları da bütçeye gelir 
y:ızılır denilmektodlr(l8). 

Bugünkü durum, MUK'un 49. m~ddesi ile k~bul edilen 
esaslardan hayli farklıdır. Gerçekten 49. madde, yalnız ti
cari ve sınai müessese ve idareler için döner sermaye imka
nı tanıdığı halde, halen ticari ve sınai mahiyet arzetm~yen 
faali:>e t sahalarında dahi döner sermaye tatbikatı mev~ut
tur(l9). İlgili kanun maddesindeki kalıba uygun olarak kuru
lan döner sermaye işletmeleri ise Darphane ve Damga Matbaası, 
Müze Eserleri ve Velidebağ Provantorıum ve Sanatorıum H~sta
haneleridir. 

Döner sermaye işletmelerinin sağladığı çeşitli olanak
lardan yararlanmak isteyen bir çok kamu kurumu 49. maddenin 
dı§ına çıkarak özel kuruluş kanunlarına veya bütçe kanuniarına 
ya da kuruluş kanunlarına konulan özel hükümlere dayanarak 
döner sermaye işletmesi kurmuşlardır. Bu nedenle bu işletmeler 
daha karmaşı~ ve belli bir sistemden yoksun yapıya biirünmüşler
dir. 

Daha sonraki dönemlerde 27.9.1984 tarih ve 30'+6 sayılı 

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun'un 

40. maddesine göre bakanlıklar ve bağlı kuruluşların ihtiyaç 
duyması halinde döner sermaye işletmesi kurabileceği belir
tilmiştir. 

2.2. DÖNER SERMA"YELİ İŞLETMEIERİN KURULUŞ AMAÇLAR! 

Devlet hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bu hizmete 
bağlı bazı işlerde işletmecilik yapılabilmektedir. Döner ser
mayeli işletmelerin kuruluş amacı, devletin temel hizmetlerinin 

( 18) 

( 19) 

Dinçer GÖNEN; Hikmet IŞIK, Döner Sermayeli 
İhale, Muhasebe, Denetim, Sevinç Matbaası, 
s.6. 
EVRENSEL, s.38. 
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yani,kamu görevlerinin yürütülmesi sırasında bir ihtiyaç ola
rak beliren1ticari ve endüstriyel hizmetlerini de bir yan 
faaliyet olarak yürütebime amacına dayanmaktadır(20). Diğer 
bir ifade ile döner sermayeli işletmeler, devletin temel 
görevlerini yürütürken, bu görevleri aksatmadan, bir yan faa
liyet olarak ticari, sınai ve kültürel faaliyette bulunurlar. 
Asıl amaçları karlılık ve verimlilik olmayıp, ekonomik ve 
toplumsal fayda ile birlikte ve yine kamunun yararına yönelik 
olarak yaratmak için kurulur ve faaliyetlerini yürütürler(21). 

Döner sermayeli işletmelerin kuruluş amaçlarını ana 
amaçlar ve özel amaçlar olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. 

2.2.1. Ana Amaclar 

Döner sermayeli işletmeler kurulurken onlardan, 
öncelikle beklenen çeşitli beklentiler vardır. Şöyle ki, ka
mu hizmeti döner sermaye faaliyeti nedeniyle kesintiye uğra
mamalıdır. Ayrıca, ortaya çıkan kapasite fazlası değerlendi
rilerek talebi oluşan mal veya hizmetin üretimi yapılmalıdır. 
Bu çalışmalar sonucunda sağlanan gelirlerle,devlete ek bir 
kazanç olanağı yaratılacaktır. Burada özellikle vurgulamak 
istediğimiz bir nokta da, kamu kurumlarınca döner sermaye iş
letmesi kurmak için kapasite fazlası yaratmaya çalışılmaması 
gerekmektedir. Aynı zamanda , her ne kadar belli bir ücret 
karşılığı döner sermayelerin, bir takım faaliyetlerinden ya
rarlanan kişiler bir bedel ödeyecekse de sosyal içeriği ağır 
basan döner sermayelerde,aşırı bir fiyatlamanın·da uygun 
düşmeyeceği belirtilmiştir. 

Bu açıklamalarımız ışığında döner sermayeli işletme
lerin ana kuruluş amaçları şöyle sıralanabilir(22): 

(20) ALAGÖZ, s.l6. 
( 21) ALAGÖZ, s .32. 

(22) GÖNEN; IŞIK, s.4. 
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- Temel hizmet gören birimlere destek hizmeti sağlamak, 
- Kapasite fazlasını def!,erlendirmok, 
- Mal veya hizmet üreterek piyasada oluşan talebi 

karşılamak, 

- Devlete ek gelir sağlamak. 

Döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacı olarak sıra
ladığımız bu gerekçeleri döner sermayelerin yararları başlığı 
altında daha açık olarak inceleyeceğiz. 

2.2.2. özel Amaclar 

Döner sermayeli işletmelerin, kurulmasında bir 
takım özel amaçlar etkili olmaktadır. Bunları şu şekilde sıra

lamak olurludur(23): 

- Daha fazla mali özerklik, 
- Daha fazla id~ri özerklik, 

Giderlerde serbestlik, 
- Özel olanak ve ayrıcalıklar sağlamak. 

Sıraladıeımız bu özel amaçlar sonucunda,döner sermaye 
işletmelerinin,sahip olduğu olanaklardan yararlanarak daha 
esnek çalışma ortamı yaratmak amaçlanmıştır. 

"Bu nedenle bütçe tahsisatı olarak mütalaa olunan ve 
teferruatın bütçe dışında cereyanını sağlamak ama~ına yöneleri 
49. madde hükmü,ihmal edilmiş ve döner sermaye, bütçe dışın
da müstakil bir fon, hatta bazı ahvalde tüzel kişiliği olan 
bir kuruluş haline gelmiştir" ( 24) • 

Döner sermayeli işletmelerin ham madde, yardım~ı mad
de ve malze,me alımları ile işçi ve kalifiye eleman U~retl8rinin 

(23) Ziya ERALP, Döner Sermayeli Kuruluşlar Hakkında Rapor, 
(Teksir) Ankara, 1966, s.l4. 

(24) EVRENSEL, s.38. 



ödenmesi şeklinde prensip olarak kabul edilen harcama kalemle
rinin, uygulamada dışına taşılmıştır. Artık döner sermayeler, 
sabit varlık, demirbaş alımları ile ek görev ücretleri gibi 
bir takım harcama yetkilerine kavuşmuşlardır. 

Bu nedenle, döner sermaye kavramı, ticari ve sınai 

faali.yo tin teferruatırıı, bütçe dı:;ıına ta~ımayı öngriren bir 
tatbikat kolaylığı anlamını kay~etmiş, bağımsız gerçek işlet
me hüviyetini ifade eder olm~tur(25). Bu açıklamalardan da 
anlaşılacağı, üzere döner sermaye i şletmelerinin kurulmasında, 
özel amaçların yeri ve önemi ağır basmaktadır. Şu anda faa
liyet gösteren döner sermayeler elde ettikleri gelir imkanları 
ile harcama alanlarını genişleterek hem mali hem idariyönden 
kısmen baGımsız hareket olanaf,ına kavuşmuşlardır. 

2.3. DÖNER SERMA"'.YELİ İŞLETMELERiN YARARLARI 

Döner sermayeli işletmeler, genel ve katma bütçeli 
idarelere bağlı olarak çeşitli alanlarda faaliyetlerini yü

rütürken ülke ekonomisinde büyük ve etkili bir güç haline 
gelmişlerdir. Şu da bir gerçektir ki; döner sermayelerin sa
hip olduğu ekonomik güç ve olanaklar bu işletmelerin eerçek 
kuruluş nedenlerinin temelini oluşturmaktadır. 

Çalışma konumuzu oluşturan döner sermayeli işletmele
rin, çeşitli kuruluş nedenlerinden kaynaklanan çalışmaları 
sonucunda sağladığı yararları iki ana başlık altında, ekono
mik ve toplumsal yararlar olarak ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

2.3.1. Ekonomik Yararlar 

Yurdumuzda döner sermaye işletmeleri genel ve 

katma bütçeli idarelere bağlı olarak birçok olanda faaliyet

lerini sürdürdüklerini daha önce balirtmiştik. Bu işletmeler 

(25) EVRENSEL, s.39. 
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kendi başlarına deijerlendirildi~inde küçük gibi gBzlikseler 
bile, Türkiye çapında tüm dcSner sermayeli işletmelerin toplam 
yatırım, üretim, istihdam edilen i~gli~ü ve har~amaları bakı
mından,azımsanamayacak büyüklüğe eri~tikleri görülecektir. 

1981 yılı için genel ve katma bütçeli kurulu~lara bağ
lı döner sermayeli i~letmelerin toplam gelirleri 63.5 milyar 
liradır. Aynı yıl için karları toplamı 14.157.653.853-~'dır. 

İşletmelerin yukarıda belirtilen 1981 yılı toplam 
gelirlerinden, toplam karları çıktıktan sonra bulunan 49.5 
milyar lira, 1981 yılında tUm döner sermayeli işletmelerin 
üretimleri tutarını vermektedir(26). 

1982 yılında, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerden maaş ve ücret alan idari, tek
nik personel ve işçi sayısı toplamı 21.572'dir. Burada bir 
orantı yapmak gerekirse; 
Döner sermayeli işletmelerin personeli 21.572 
-------------------------------------------- = 
Genel ve katma bütç. idareler KtT personeli 

Bu orantıdan çıkan sonuç şudur; döner sermayeli işlet
melerde çalı~an personel sayısı, genel ve katma bütçeli ida
relerde ve KİT' lerde çalıs,:ı.n tüm personelin % 1' ni r;eçmek
tedir( 27) • 

Döner sermaye işletmelerinin, makro açıdan üretim ve 
istihdama ilişkin boyutlarını böylece belirledikten sonra, 
kamu hizmetleri yanısıra, üstlendikleri ve yiirüttilkleri hiz
metler ile sağladıkları ekonomik yararları şu alt başlıklara 
ayırarak inceleyeceğiz. 

(26) EVHENSEL, s.177. 
(27) EVRENSEL, s.179. 
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2.3.1.1. Temel Hizmet Gören Birimlere Destek 
lltzw~tı na;~ın.mllk 

Döner sermayeli işletmelerin kurulma
sında önemli bir etken de döner sormayeli işletmelerin sahip 
olduğu ekonomik olanaklar ile bağlı old~~u kamu birimlerine 
mali destek sağlamaktır. Bunun en açık örneklerini üniversi
telerimizdeki döner sermaye işletmeleri ile MEGSB'e bağlı çe
şitli meslek liselerinde kurulmuş olan döner s~rmaye işletme
leri oluşturmaktadır •. 

25~7 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 58. maddesinde 
döner sermaye işletmesinin kurulmasında uygulana!:!ak esaslara 
ilişkin yönetmeliğin 3. maddesinde faaliyet alanı şöyle belir
tilmiştir(28): 

"Faaliyet Alanı 
HADDE 3- Döner sermaye işletmelerinin Ytiksek Öğretim 

Kurumlarını esas faaliyetleri'nin aksatmayacak şekilde çalış

tırılması gerekir. Bu işletmelerin; 

i. Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, 
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, 

ii. Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağla-

mak, 
iii. Üniversite ile ona bağlı kurumlarda hasta muayene 

ve tedavisi yapmak ve bunlarla ilgili tahlil ve araştırmaları 

yürütmek, 
iv. Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hiz

met üretiminde bulunmak, 

Amaçlardan biri veya birkaçına yönelik faaliyette 

bulunulması esastır. 

Dön3r s3rmaye işletmeleri, çalışmaları sırasında 

(28) Resmi Gazete, T. 5.7.1983, No.l8098, s.3. 
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eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön 
planda tutarlar". 

Gerçekten de, kamu hizmeti sunmakta olan kamu kurumla
rında,atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve bunun yanında, 
amaçlar doğrultusunda; döner sermayeler bir takım tam~mlayı~ı 
veya bütünleştiri~i hizmet olanağı da sağlamaktadır. Örneğin; 
üniversitelerde bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, uygu
lanması ve bunların finanse edilerek desteklenmesi gibi. Ay
rıca döner sermaye işletmesi bulunan tıp fakültesi uygulama 
hastahaneleri ile meslek llselerindeki atölyeler yoluyla 
öğrencilerin teori ve pratik bilgilerinin bir arada uyumlaş
tırılması da olurlu hale gelmektedir. 

2.3.1.2. Ekonomideki Boş Kapasiteyi Değerlen
dirmek 

Belirli bir zaman içinde gerçekle~
tirilmesi mümkün olan üretim miktarı, kapasite(29) kavramı 

ile ifade edilir. Bu nedenlerle işletmelerde optimum kapasi~ 
teye ulaşmak amaçlanır. 

Opt;J..mimı kapasite, ulaşılması hedef olarak kabul edi
len bir ideal, fiilen gerçekleştirilen büyüklüğün karşılaş
tırılnca[tı soyut bir kavramdır. Bu kavramın yatırım~ı işlet
me düzeyinde, sektör düzeyinde ve milli ekonomi düzeyinde 
olmak üzere, birim üretim maliyetini minimum kı-lıcı bir an
lamı vardır. Öyle bir kapasite seçilmelidir ki, bu üretim 
miktarında yatırımın karlılığı maksimum olsun, sektörlerde 
atıl bir kapasite olmasın, milli ekonomideki sermaye kıt 
kaynağı da yerinde kullanılmış olsun. Sektör düzeyinde ka
pasite arzı ile kapasite talebi arasındaki dengesizliğin 
ve soktc1r kapasiteleri arasındaki uyumsuzlur,un sonu~u olarak 

(29) Hehmet ŞNIİN ve Diğerleri, Yatırım ve Proje Değerlemesi, 
Anadolu Universitesi,Açıköğretim Fakültesi Ya.No.44, 
Meteksan Hatbaa~ılık, F.2, Ankara, 1986, s.l51. 

) 
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ortaya çıkan atıl kapasiteler, hem işletme açısından hem de 
milli ekonomi açısından bir kaynak israfıdır. Milli ekonomi
de zaman zaman ortaya çıkan krizlerin nedeni, büyük ölçüde 
atıl kapasitelerden kaynaklanmaktadır. İşletmelerin tam ka
pasitede çalışabilmeleri, uzun dönemde ancak optimum sektör 
kapasitesine ulaşınakla mümkündür(30). 

Daha önce de belirttiğimiz gibi döner sermayeli iş
letm8lerin kurulmasında, bu işletmelerin, bağlı oldukları 
ana kuruluşlarda,geçici veya sürekli olarak meydana.gelen 
atıl kapasiteler etkili olmaktadır. Döner sermaye işletme
leri bu yolla,kamu kuruluşlarında ortaya çıkan atıl kapasi
teyi değerlendirerek, tüm makina ve tesislerle birlikte, 
uzmanlaşmış personeli de belli bir çalışma düzeni içine 
sokmaktadır. 

Konuyu örneklerle açacak olursak, MEGSB'e bağlı mes
lek liselerinde teknik eğitimin teori ve pratikle iç içe 
yürütülmesi için oluşturulan atölyeler, okulun kapalı bulun
d~~u dönemlerde de piyasaya iş yapmak suretiyle mevcut kapa
sitenin kullanılması yoluna gidilmektedir. Milli Savunma Ba
kanlığı'na bağlı çeşitli işletmelerde, barış dönemlerinde 
ortaya çıkan atıl kapasiteler döner sermaye işletmeleri 
yoluyla değerlendirilmiş olmaktadır. Bu ve buna benzer 
örnekleri 'daha da genişletmek mümkündür. 

2.3.1.3. Mal veya Hizmet Üreterek Piyasada 
Oluşan Talebi Karşıl~mak 

Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulmuş olan işletmeler, faaliyetleri 
süresince bir takım mal veya hizmet çıktısında bulunurlar. 
İşletme kavramı; emek, sermayt:ı ve doğal kaynakları planlı 

(30) ŞAHİN ve Diğerleri, Yatırım ve Proje Değerlemesi, s.l61. 
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tutarlı ve sistemli bir biçimde bir araya getirerek mal ya da 
hizmet üretimine yönelen ve amaçlara ulaşmak için üretim kaynak
larının kullanımında ekonomik ve akılcı kararlar alan üretim 
birimleri olarak tanımlanmaktadır(31). 

Döner sermaye ler de, kamu kurumu bünye sinde yer alan iş
letmelerdir. Çünkü, bu işletmeler üretim faktörlerine sahiptir 
ve bunları sistemli olarak belli am"lçlar doğrultusunda yönlendi
rerek, üretimde bulunmaktadırlar. Böylece, kamu kurumlarında mey
dana gelen atı'l kapasitenin rasyonel şekilde değerlendirilmesi 
yanında, piyasada talebi oluşan mal veya hizmetleri karşılayarak, 
üretime ve ülke kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bilindiği gibi 
piyasada oluşan talebin karşılanamamasının yaratacağı bir çok 
olumsuz sonuçlar vardır. Bu nedenle, döner sermayeli işletmeler 
bu olumsuz sonuçların doğmasını kısmende olsa önleyecektir. 

2.3.1.4. Devlete Ek Gelir Sağlamak 

Döner sermayeli işletmeler, işletmecili
ğin f,ereklerine göre kamu hizmetlerinden arta kalan zamanlarda 
gerçek ve tüzel kişilere sundukları mal veya hizmetlerin satı
şından dolayı, azımsanamayacak ölçüde gelir unsuruna sahiptir. 

Döner sermayeli işletmeler esas olarak, neminal serma
yelerini aşan k~rlarını hazineye aktarmak zorundadırlar. Belir
lenen bu sermayenin ödenmemiş kısmı varsa, işletme her yıl elde 
ettiği karlarını, neminal sermayeye ulaşıncaya kadar işletmede 
alıkov·ar. 

Döner sermayeli işletmelerin bir kısmı için neminal ser
maye belirtilmiş, tamamı ödendikten sonra elde edilecek karla
rın bü.tçeye ee lir kaydedilecej3i açıklanmıştır. Fakat S'3rmaye li
miti tesbtt edilmeyenler devardır .Bi-Sylece hazine fonları i le elde 

(31) Mehmet ŞAHİN, İs tdaresinin Temel Kavramları, Anadolu Üni
versitesi Açıköğretim Fakültesi Ya. No.4, Meteksan Hatbaa
cıl~k,F.l, Ankara, 1985, s.lOO. 
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edilen karların, gelir bütçesi ile irtibatı kesilmiş ol
maktadır(32). 

2.3.2. Toplumsal Yararlar 

Döner sermayeli işletmelerin kurulmasında 
temelde sadece ekonomik m3denl(~r değil, ayrıca toplumsal 
nedenlerde etkili olmuştur. Nüfusun artması ile devletin 
üstlendiği görevler de artmış ve her geçen gün bunlara bir 
yenisi daha eklenmektedir. Bu durum artan ve çeşitlenen 

/," 
toplumsal ihtiyaçların karşılanması gereğinide'bgraberinde 
getirmektedir. 

Kamu kuruluşlarında üretilen bir takım mal veya 
hizmetlerin piyasada satılması devleta ek bir kazanç sağlar
ken aynı zamanda maliyet unsurlarını da minimuma indirmekte
dir. Aynı zamanda,kaynakların etkin kullanımına olanak sağ
layan döner sermayeli işletmeler yoluyla,tüm makina ve tesis
lerle birlikte uzmanlaşmış personelin tam çalışma diizenine 
sokulması, hem ülke ekonomisinde üretim artışı yaratmakta 
hemde kamu giderlerinde savurganlığın önlenmesi ve verimli
liğin aPtırılması açısından yararlı olmaktadır(33). 

Yararları tartışılamıyacak kadar açık olan döner ser
mayeli işletmelerin diğer bir yararı da' kamu ekonomisinin 
bazı hizmetlerinde, yarar bireysel bir biçimde bazı ki~ile
re vöneldiğinden ve bazı aizmetler ve mallar ise tamam~n 
pazarlanabilir piyasa malları miteliğinde olduf,undah, bunların 
maliyetinin karşılanmasında müşteri finansmanı kuralına dön
mek .hem kaynakların etkin tahsisini hem de v·ergi adaletini. 
sağlayacaktır(34). 

Döner sermayeli işletmelerin kurulmasındaki temel 
amaç ekonomik olduğu halde, bu faaliyetler yürütülürken 

(32) EVRENSEL, s.39. 
(33) BULUTOGLU; KURTULUŞ, s.451. 
( 31+) BULUTOG LU; KURTULUŞ , s. ı~ ı-3 • 
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işletmeler toplumsal faydalarda s~f,lam~ktadırlar. Hatta bazı 
işletmelerin faaliyetlerinde toplumsal yarar sağlamak ön 
planda yer almaktadır. Bu işletmelere örnek olarak; e~itim 
ve sağlık kurumları, cez.q, ve tı3 vkif evleri, tarımsal kurum
lar ile arsa' ofisi gibi tlöner s·~rmayeli kuruluşlar gösteri
le bilir( 35) • 

Or ta öğretim ve ylik:s(~ k öğretim kurumlar"Lna rn.r, lı ol~

rak faaliyet gösteren döner scrm~ıyeler, eğitimin uygulamalı 

olarak yürütülmesi ve bilimsel çalışmaların yapılmasını da 
desteklemektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesi içindeki 
hastahanelerdeki döner sermayeli işletmeler, sağlık hizmet
lerinin düzenli olarak yapılmasına yardımcı olmaktadır. 

Tarımsal amaçlı döner sermqyeli kuruluşlar çifçimize 
modern üretim yöntemleri ile ilgili konularda.bilgi ve bece
ri kazandırılması için örnek çalışmalar yapmaktadır. 

·Arsa Ofisi, .a:ı;saların aşırı fiyatlarla satışını ön
lemek için tanzim alış ve satışları yapılmakta ve konut 
ya~mı için arsa temin edtlerek yurttaşların bu sorunla
rın~ y~rdımcı olunm2ktadır(36). · 

Geza ve tevkif evleri döner serma:ye işletmelerinin 
toplumsal yararları daha ağır basmakta veya daha açık görill
mel{tedir. Çünkii, bu kuruluşlarda, döner sermayelerle, hilkilm
lünün hem tutukluluk süresince hem de tutukluluk sonrası 
hayatı ile ilgilenilmektedir. Yani hükümlünün cezaevindeki 
yaşamının diizenlenmesine, iş gücünden yararlanılmasına, 
topluma yeniden kazandırılmasına, bir iş veya meslek sahibi 
olmasına olanak hazırlanmaktadır,37) • 

(3?) ALAG0Z, s.19. 
(36) ALAGÖZ, s.l9. 
(37) ALAGÖZ, s.20. 
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2 .4. KAMU İKTİSADİ TEŞE:BBÜSillRİ İLE DÖNER SERMA"'YELİ İŞ
lETME: iliR ARASINDAKİ FARKLAH 

Kamu iktisadi teşebbiisleri, sermayeleri devlet tara
fından vörilen ve iktisadi alanda işletmecilik esaslarına 
göre faaliyet gösteren kurul~lardır. Temel amaçları sermaya 
birikimini sağlamak ve yatırım olanaklarını artırmaktır. Bu 
işletmeler karlılık ve verimlilik ilkelerine göre faaliyette 
bulunurlar. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri, sahip oldukları sermaye, 
. ' 

işgiicU ve Ure tim yapısı açısından deeerlendirildiV,inrle Ulke 
ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri, tüzel kişiliğe sahip 
olup, yönetim ve denetimleri dışındaki faaliyetlerinde özel 
hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadırlar. MUK ve Devlet İlıa
le Kanunlarıyla, Sayıştay denetimlerine tabi değillerdir. 
Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır(38). 

Döner sermayeli işletmeler· ise genel ve katma büt
çeli idarelere bağlı olarak kurulmaktadırlar. Kamu iktisa
di teşebbüsleri ile karşılaştırılamayacak kadar küçüktürler. 
Temel amaçları, ekonomik ve toplumsal ~ayda sağlayarak kamu 
yararın:-ı, dönük çalışma yapmaktır. 

Döner sermayeli işletmelerin faaliyetleri sırasında 
kamu hizmetlerinin kesintiye ueratılmaması gerekir. Bu ilk~
den hareketle, ortaya çı.kan boş kapasite· hallerinde, biryan 
faaliyet olarak döner sermayeli işletmeler; ticari, sınai ve 
kültürel faaliyette bulunabilirler. Döner sermayeli işletme
lerin büyük bir çoğunl~1u tüzel kişiliğe sahip de~ildir. 
Sermayeleri, bağlı oldukları genel veya katma bUtçeli idareler 

( 38) Be di N. FEY2İOGLU ve Diliğerleri, Devlet Bütçe si, Anadolu 
Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Ya.No.23, Meteksan 
Matba':lcılık, F.·4, Ankara-,1985', ·s.339. 
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tarafından verilen ödenekler, i~letmede alıkonan karlar, 
bağış ve yardımlardan oluşur. Bu işletmeler bağlı bulunduk
ları kurumların üst amirlerinin görevlendirildiği elemanlar, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay denetimlerine tabidir. 

Döner sarmayeli işletmele~ Gelir Vergisine tabi ölma
makla ber-aber, bu kuruluşlarda istihdam edilip , ilcret elde 
eden gerçek kişilerin kazançları Qelir Vergisine tabidir(39). 
Döner sermayeli işletmelerin tamamı Kurumlar Vergisi Kanun~
nun dördüncü maddesine göre bu- ve,rgiye tabi tutulmakla bera
ber yedinci madde de yer alan hüklim ile de, ge ni~ muafiyetler 
getirilmiştir(~O). 

3. DÖNER SERMAYE Lİ İSLETMEI.ERİN TÜRLERİ 

Devletin temel hizmetlerinin yürütülmebi sırasında 
bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan, ticari ve sınai faaliyetle
rin yürütülmesi için genel ve katma bütçeli idarelere 
bağlı olarak belirtmeye çalıştığımız amaçlar için kurulmuş 
olup; tarım, eğitim ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde faali
yet gösterme,ktedirler (l+l). Bu nedenle döner sermayeli işlet
meleri çalışma alanlarına göre ve bağlı bulundukları idare
lere göre olmak üzere sınıflandırmak miimkündür. 

3.1. ÇALIŞHA ALANLARINA GÖRE DÖNER SERHAYELi İŞIETl-ElER 

Döner sermayeli işletmelerin çalışma alanı, devletin 
kamu hizmetleri ile paraleldir. Bugünkü devlet bir çok alanda 
kamu hizmeti vermekle yükümlüdür. Bu nedenle devletin genel 
idare teşkilatına bağlı döner sermayeli işletmeler, ana 
hizmet birimlerine destek hizmeti sağladığından görev ve 
çalışma alanları çok geniştir(~2). 

(39) ALAGÖZ, s. ~1. 
(~O) ALAGÖZ, s. ~2. 
(~1) ALAGÖZ,, s.'.~7. 

(~2) GÖlJEN; IŞIK, s.5. 
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Çalı~ma alanlarına göre döner sermayeli işl'1tmcJJ.eri 

aşağıdaki gibi sıralamak olurludur(43). 

i. Sağlık kurumları döner sermayeleri, 
ii. Tarımsal işletmeler ve eğitim kurumları döner 

sermaye leri, 

iii. MEGSB' e bağlı Sanat Eğitimi Tesisleri, Kuruluşları 
ve çeşitli eğitim merkezleri döner serrnayel~ri, 

iv. Cezaevleri döner sermayeleri, 
v. Silahlı Kuvvetler fabrikaları, bakım kademeleri ve 

tersanelerine bağlı döner sermayeler, 
vi. Dini yayınlar, kültürel ve propaganda yayınları, 

diğer yayın döner sermayeleri, 
vii. Darphane ve Damga Matbaası döner sermayeleri, 

viii. Sosyal ve kültürel hizmetler döner sermayeleri, 
ix. Yüksek öğrenim kurumiliarı döner sermayeleri, 

x. Adli tıp kurumu döner sermayeleri, 
xi. Belediye:·.döner sermayeleri. 

3.2. BAGLI BULUNDUKtARI İDARETERE GÖRE DÖNER SERMAJ'ELİ 

İŞIETMElER 

1050 sayılı MUK'un 49. maddesine dayanarak, özel ku
ruluş kanunlarıyla ortaya çıkmaya başlayan genel ve katma 
bütçeli kuruluşlara bağlı döner sermayeli işletmeler giderek 
çağalmışlardır. 

3.2.1. Katma Bütçeli İdarelere Bağlı Döner Sermayeli 
İşletmeler 

Katma bütçeli kuruluşlar; giderleri, kendi öz 
gelirler:lyle karşılanan ve p;Jmıl btltçe dıı:,ıında irlarr~ olunı-ın 

kuruluşlardır(44). 

(43) GÖNEN;IŞIK, s.5-6. 
(1+4-) 
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Bu kuruluşlara bağlı olarak kurulan döner sermayeli 

işletmeleri şöyle sıralayabiliriz(45): 

- Üniversiteler dc·)ner sermaye işletmeleri 153 

- Orman Genel Müdürlüğü döner serm~yeişletmeleri 240 

- Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Atölye Döner 
Sermaye İşletmesi ı 

- DS! Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmeleri 2 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmeleri 4 

Toplam 400 

3.2.2. Genel Bütçeli İdarelere Bağlı Döner Sermayeli 

İsıetmeler 

Genel bütçeli idareler; en kısa anlamı ile 

devleti oluşturan kurumlarla, devletin yüklendiği kamu 

hizmetlerini yapan ve yürüten kuruluşlardır. Genel bütçeli 

dairelere ba~lı olarak kurulan döner sermayeli işletmeler 

şunlardır(46): 

-Cezaevleri döner sermaye işletmeleri 122 

-: Devlet hastahaneleri döner sermaye işletmeleri 289 

- Ziraat döner sermay~ işletmeleri 167 

- Yatılı bölge okulları döner sermaye işletmeleri 49 

- Kız meslek liseleri döner sermayeleri 174 

-. Zirai mücadele ve karantina başkanli.ğı döner serma-

ye işletmeleri 34 

- .. Yetiştirme yurtları döner sermaye işletmeleri 18 

- Öğretmen liseleri döner sermaye işletmeleri 23 

- Topraksu döner sermaye iqletmeleri 36 

- Veteriner döner sermaye işletmeleri 13 
- Hayvan park ve pazar kurumu döner sermaye işletmeleri 13 

- Askeri fabrikalar döner sermaye işletmeleri 31 

- Endüstri meslek liseleri döner sermaye işletmeleri 269 

(45) EVRENSEL, s. 61-62. 
( l+6) EVRENSEL, s. 62. 

'l'oplam 12lt-l 
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- Katma bütçeli kuruluşlara bağlı 
döner sermayeli i§letmeler 

- Genel bütçeli kurulu§lara bağlı 
döner sermayeli işletmeler 

- Genel bütçeli idarelere bağlı diğer 
döner sermayeli i§letmeler 

Genel Toplam 

r 

400 

7 

1.648 



İKİNCİ BöLÜM 

DÖNER SERMAYELİ 

İŞLETMELERDE BÜTÇE 

1. GENEL ACIKLAMA 

Malların ve hizmetlerin üre tildiği ve pazarlandığı her 
yerde işletme faaliyetleri söz konusud ın'. Hallar ve hizmetler 
işletmelerde yaratılır ve işletmeler tarafından malların ve 
hizmetlerin pazarlanması sağlanır(47). İşletmeler tarafından 
üretilerek pazarıanan mal ve hizmetlerin iki özelliği vardır: 

- ' 
Birincisi, insan ihtiyaçlarını giderme niteliği bulunması, 
başka aeyişıe, faydalı olmasıdır. İkincisi kıt oımalarıdır(48). 

İşletme gerçeği, beraberinde yönetim kavramınıda ge
tirmektedir. Çünkü, üretim faktörlerinin belli bir amaç doğ
rultusunda yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Bill'ada yönetim kavramını da şu şekilde tanımlayabili~-· 
riz: Yönetim, en geniş ifadeyle, bir kın'ul~ta amaca ulaşma 
yolunda girişilen çabaların düzenlenmesi(49) veya bir amaca 

(47) İlhan ÇEMALCILAR ve Diğerıeri İsletmecilik Bilgisi, 
E.İ.T.I.A. Ya.No. 206, E.I.T.i.A. Basımevi, Eskişehir, 
1979' s ·3. 

(48) CEMALCILAR ve Diğerleri, s.3. 
(49) İnan ÖZALP, İ etmelerde ~·netim Fonksi on ve Or 

yon, Bayteş Yayınları, Eskişehir, ?, s •• 
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ulaşma yolunda girişilen işlerin ve faaliyetlerin toplamı
dır(50). 

Çalışmaları sırasında belirlt amaçlara yönelen işlet
melerin bu amaçlarını genel ve özel amaçlar olarak ikiye 
ayırabiliriz. İşletmelerin genel amaçları; kar elde etmek, 
topluma hizmet etmek ve işletmenin yaşamını sürekli kılmak
tır. Birbiri ile içiçe girmiş bu üç genel amaç aynı zamanda 
birbirini bUtUnlemektedir. 

İşletme yönetiminin belirlenen amaçlara ulaşahilmesi 
için, planlama, ör gütleme, yöne lt me, düzenle ştir me ve kont
rol gibi temel yönetim fonksiyonlarını başarı ile yürütebil
melidir. Böylece işletmenin sahip olduğu ~etim kaynakları
nın korunması ve gelişmesi sağlanacaktır. 

Bu işlevleri içeren yönetim sürecinde amaçların belir
lenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için planlar oluşturulmalıdır. 
Planların uygulanmaya sokulması için gerekli olan üretim un
surları bir araya getirilerek, yapılacak işler düzenlenıneli
dir. Yapılan planlara uygun olarak işletmenin harekete· geçi
rilmesi ve planlarla uygulama sonuçlarının karşılaştırılması 
yoluyla kontrollerin yapılarak, kontrol sonuçlarında,belirle
nen sapmalar varsa bunların düzeltilmesi gerekir. 

Ekonomik gelişme sürecine koşut olarak gerçekleşen 
teknolojik gelişme ve pazarların büyüyüp genişlemesi, işlet
melerin çok. karmaşık bir yapıya bürünmesi sonucunu doğur
muştur. İşletmelerin çalışma alanları, dolayısıyla da işlet
me yönetiminde alınacak kararların etki alanları sürekli 
büyümüştür. Bu gelişmeler sonucunda da, işletme yönetiminden 
beklentiler, işievlerindeki çeşitlanıneyle birlikte art
mıştır(51). 

( 50) CEHALCILAR ve Diğerleri, s. 95. 
·' 

(51) A. Sait SEVGENER, "Y'önetim Huhasebesi, Marmara Üniversi-
tesi Eğitim ve Yardım Vakfı va. No. 1986/2-10, Met/er 
Matbaası, İstanbul, 1986, s.283. 
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Bu durum doğal olarak karar için gerekli olan bilgi 
ihtiyaçlarının karşılanması gerçe{~ini de beraberind'3 ge tir
miştir. Yönetimin, belirlenen amaçlara ulaşahilmesi için 
işletme kaynaklarını, değişen ekonomik yapı içinde rasyonel 
olarak kullanabilmesi etkin bir yönetim tekniği ve temel 
yönetim aracı olan bütçeyi karşımıza çıkarmaktadır. 

Bütçeler, işletme eylemlerinin etkinliğinin artırıl
masına yönelik bir yönetim aracıdır. Bu nedenle, geleceee 
ilişkin işletme eylemlerinin belirlenmesi ve uygulama da 
gerçekleşen fiili sonuçlarla belirlenen amaçların karşılaş
tırılması yoluyla kontrol olanağı sağlamaktadır. 

2. BÜTCE 

Değişen ve gelişen dUnyamızda, ekonomik yapının içinde 
yer alan her kesim, geleceğin belirsizliğine ışık tutmak 
için bir takım amaçlar saptamak ve bu amaçlara nasıl ulaşı
lacağını planlamak durumundadır. İşte belirlenen amaçlara 
ulaşmada, yol gösteren en önemli araçta bütçedir. 

BUtçe kavramını, de{~işik şekillerde tanımlamak mUmkUn

dür. Buna göre bütçe; gelecek dönemde ulaşılması gereken 
amaçların rakamlarla ifade edilmesidir(52). 

Bütçe, işletmenin gelecekteki faaliyetlerinin kesti
rilmesi(tahmini) ve bu faaliyetlerin den~timine yardım eden, 
rakamlarla deyimlendirilmiş bir plandır(53). 

Bütçe, belirlenen amaçlar doğrultusunda belirli faa
liyetlerin uygulama ve sonuçlarının sayısal olarak ifade 
edilmiş planıdır(54). 

(52) OLUÇ, s.326. 
( 53) CEMALCILAR ve Diğerleri, s.315. 
( 54) SEVGENER, s .283 
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Genel olarak aynı anlamda olan bu tanımlar ışıgında 
bütçenin Benel Bzellikle.:ini şByle sıralayabiliriz: 

i. Bütçe, gelecekteki işletme eylemlerinin Bnceden 

planlanmasıdır. 

ll. Biitço, gorçek sorwç lnr il o önceden yıı pılrırı plrınln.

rın karşılaştırılması suretiyle kontrole olanak saglar. 

iii. Bütçe, işletrue politikalarını gBsterir. 

iv. Bütçe, tahminleri içerir. Bu nedenle, değişen ortam 

içinde yeniden g5zden geçirilerek yeni düzenlernelerin yapıl
masına elverişli, esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Bütçenin, 

amaç de~il, yönetimin aracı olduğu unutulmamalıdır. 

Diitço, iı~lotrııenin golocak yıla ilir.ıkin finnnnnl ve f:t

nansal olmayan tüm faaliyetlerin planlanmasında, düzenleştiril

mesinde ve kontrol edilmesinde kullanılan bir aracı oluşturur. 

Bu nedenle bütçeler; işletme eylemlerini planlama, düzenleş
tirme ve kontrol etme aracı olarak kullanılırlar(55). 

Planlama, gelecek dönemlerde yapılacak işletme eylem

lerinin ayrıntılı ve sayısal olarak septanmasını ifade eder. 
Başka bLr deyişle planlama, amaçların ve bu amaçlara ulaçtı
racak araçların belirlenmesinden oluşur(56). Diğer tanıma gBre 

planlama işletmenin amaçlarına, politikalarına, genyBntemleri
ne ve proğramlarına ilişkin alternatifler arasında seçim yap
maktır. bu seçim işletmenin geleceğini etkilgyen bir kar~ra 

baf:!;laııır(57). 

Planlamada ilk aşama, ulaşılmak istenen amaçların sap
tanmasıdır. Amaç belirlendikten sonra, amaca ulaı;ımak için 
çeşitli alternatiflerin analiz edilmesi gerekir. Bundan 

(55) 

(56) 

Rıfat ÜSTU.N, Maliyet Iv'Juhasebesi İlkeler ve Uyr;ulamalar, 
Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sa~lık ve Bilimsel Araştır
ma Çalışmaları Vakfı Ya. No. 12, Anadolu Universitesi 
Basımevi, Eskişehir, 1984, s.484. 
ÜSTÜN, s .Lt85. 

(57) CEMALCILAR ve Diğerleri, s.99-lOO. 
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sonraki aşamalarda seçeneklerden amaca en uygun olanının se~i
lerek, işletmenin izleyeceği politikaların kararlaştırılması 
gelir. 

Koordine etmek, işletmenin her böllimünü. öteki b0lümler
le uyumlu olarak genel amaca yöneltmek demektir(58). Başka 
bir ifadeyle, işletmenin tüm bölümlerindeki sorumlu yönetici
lerin plana göre harekete geçmeleri ve planın onlara yapa
cakları eylemlerde öncelik etmosidir(59). 

İşletmedeki, çeşitli bölümlerin, planlanan amaçlar 
doğrultusunda hareketini sağlamak için organizasyon sistemi
nin yanında iyi bir iletişim ağına da sahip olması gerekir. 
Bu yolla işletmenin çeşitli yönetim kademesinde görevli per
sonelin görev ve sorumlulukları en iyi şekilde belirlenmiş 
olacaktır. ~ynı zamanda bölüm yöneticilerinin bölümlerine 
ilişkin bireysel görevleri · yanında işle.tme eylemlerini bir 
bütün olarak değerlendirme ve bir amaç etrafında toplanması 
olurlu hale gelecektir. 

Kontrol, fiili sonuçlar ile planların sürekli olarak 
karşılaştırılması, planlarda, elde edilen fiili sonuçlar 
arasındaki farkların belirlenmesi, farkıara yol açan neden
lerin belirlenmesi ve farkların ortadan kaldırılması· için 
hangi dlizelti~i önlemlerin alınması gerektiği. işl~mlerini 
içerir( 60) • 

Bu açıklamalar işığında bütçeler, işletmelerin faali
yetlerini etkili biçimde yüriltebilmesinde kullandıkları en 
önemli araçlardan birisidir. Bütçe yolu ile belirlenen amaç
lar planlanır, işletmenin bölümleri arasında uyumluluğu 
saf,lanarak, kontrol olanarı yaratılır. Böylce planlar do~
rultusunda işletme eylemleri bütünleştirilmiş olur. 

(58) İlhan CEMALCILAR, İşletme Bütçelerj,, E.İ.T.-.İ.A. Ya. 
No. 24-2, ? , E sk:l~ehir, 1965, s .8. 

( 59) ÜSTUN, s .ı+85. 
(60) ÜSTÜN, s.486. 
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2.1. BÜTÇENİN Y~ARLARI 

Bütçenin sağlayac~ağı yararları §1:1- şekilde sıralaya

biliriz( 61) : 

i. Bütçeleme, geleceği dilşilnme, tahmin gereğini do~urur. 
ii. ~öneticileri, izleyecekleri temel politikaları ön

ceden saptamaya zorlar. 
iii. Tutarlı düşünmeyi, planlamayı; önemli kararlara 

varmadan önce tüm ilgili etmenleri dikkate alınmasını· sağlar. 
iv. Faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde, ölçül

mesinde kullanılacak standartların geliştirilmesini, ortaya 
konulmasını sağlar. 

v. Faaliyetlerin etkj_n bi.r biçimde kontraliine olanak 
hazırlar. 

vi. Denetim giderlerinde önemli tasarruflar sağlar. 
vii. Firmanın alt kademe yöneticilerinin, planlama süre

cine katılma ve katkıda bulunmasına olanak verir. 
viii. Firmanın plan ve amaçlarının, alt kademe yöneti~i

ler ve personel tarafından daha iyi kavranmasını kolaylaş
tırır. 

ix. Üretim faktörlerinin diğer bir deyişle, iş~ilcil, 

hammadde, malzeme, sermaye ve üretim tesislerinin, firma yöne
timince en ekonomik şekilde kullanılmasına katkıda bulunur. 

x. Yöneticilerin, günlük yönetim sorunlarından uzakla
şarak planlama ve yaratıcı dilşiince için daha fazla zaman 
ayırmalarına olanak hazırlar. 

xi. Yöneticilerin, ekonomik hayattaki gelişmelerin , 
firmanın faaliyetleri üzerinde olabilecek etkilerini önceden 
görerek önlem almalarını sağlar. 

xii. Bütçeleme, firma içinde çeşitli bölümler arasında 
daha iyi eşgüdüm kurulmasına olanak verir. 

xiii. Bütçeler in ( iş programlarının) hazırlanması, ayrı

ca, finansman kurumlarından kredi alınmasını kolaylaştırır. 

(61) öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim~ İstanbul Üniversitesi 
Ya.No.2825, B.3, Formül f~tbaası, İstanbul,l982,?.161-162. 
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2.2. BUTÇE çgştTmnt 

İyi hazırlanmış ve iyi uygulanan bütçe ile sonuçta be~· 
lirtmeyc çalıştığımız yararlar sağlanacaktır. Ancak, bütçeden 
yararlanan kesimlerin bütçeden beklentileri aynı olmasına kar
şın, bütçenin hazırlanması ve uygulanması yönlinden devlet büt
çesi ile işletme bütçesi arasında çeşitli ayrılan yönler bulun
maktadır. Burada işletme bütçeleri, devlet bütçesi ve döner 
sermayeli işletmelerin bütçeleri incelenmeye çalışılacaktır. 

g.2.1. İşletme Bütçeleri 

İşletme bütçesi; önceden ortaya konan bir amaca 
ulaşmak için, işletmenin geleceğe ait bir dönemde izleyeceği 
politikayı ve yapacağı işleri parasal ve sayısal terimlerle 
açıklayan bir rapor veya raporlar dizisidir(62). 

İşletmeler bilindiği gibi kar amaçlı ekonomik üniteler 
olup yaşamlarını sürekli ve düzenli kılmak için kar eld~ etmek 
durumundadırlar. Bu nedenle işletme bütçeleri yapılırken gider 
temel alınarak gelirler belirlenmeye çalışılır. Sonuçta bu 
gelir ve giderler arasında gelir fazlası yaratmak amaçlanır. 

İşletme bütçel~ri; işletmelerin sahip olduğu kaynakla
rın etkin kullanımı yanında, kArlılık ve verimliliği sağlayarak, 
uzun dönemde, ömürlerinin devamlı kılınması ve gelişmeleri için 
gerekli dengenin kurulmasına yardım edecektir. 

Değişen ekonomik yapı içinde bütçe değişmez bir araç 
olarak kabul edilemez. Bu nedenle, işletmeler bütçelerini çeşit
li zaman aralıkları ile gözden geçirerek, değişen yapı ve işl~t
me hedeflerine göre gerekli düzeltmeler yapabilirler. 

( 62) SEVGENER, s .284. 
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2.2.2. Devlet Bütçesi 

GUnümüzde; ekonomik, mali ve idari gelişmeler 
devletlerin işlevlerinde çeşitli değişmelere yol açmıştır. Bu 
nedenler sonucunda sosyal devlet olma ve halkın genel ·ihtiyaç
ların~n devlet tarafından k~rşıl~nm~sını ~erekli kılmaktadır. 
Bu belirlenen amaçların yerine getirilmesi için devlet kaynak
lar bulmak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak zorundadır. 

Devlet bütçesi, devletin( veya diğer kamu tüz8l kişile
rinin) gelecek belirli bir devre içinieki gelir ve giderlerini 
tahmin eden ve bunların yürütülüp uygulanmasına izin veren bir 
hukuki tasarrufturC 63) • 

Elindeki sınırlı gelir kaynakları ile sınırsız olan 
toplum ihtiyaçlarının karşı karşıya gelmesi; devleti, çeşitli 
tercihler yapmaya zorlar .• Bütçe de de gelir unsurları ile yapı
lacak tercihlere göre harcama miktarları gösterilir. Devlet 
k§.r ama~ ı güifmez. Du nedenle gelir ve giderlerinin birbirine 
denk olması esastır. 

Devlet bUtçesi yetkili or-ganlar~n onaylaması ilc:! olr.un
laşır ve uygulamaya başlandı mı, uygulayan kişilerin değerleme
sine yer verilmeden otomatik olarak işler(64). 

2.2.3. Döner Sermayeli İşletme DUteeleri 

De·vletin, sınai ve ticari nitelikteki iktisadi 
işletmelerinin, genel bütçe içinde ve genel mali usullerle 
faaltyetlorinin yürütülmesi modern işletmecilik ilkr~leriyle 
bağdaşmamaktadır. Bu nedenle devletin iktisadi nitelikteki 
işletmelerinin bazılarına döner sermaye tahsis edilerek, genel 
bütçe içinde fakat genel bütçenin ve genel mali sistemin bir 

(63) EEY2İOGLU ve Diğerleri, s.?. 
(64) ::lliHALCILAR ve Diğerleri, s.319. 
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istisnası olnrak; bazılnrın~ dn gcnal bUtçcnin ve ron~ı mn11 

sistemin tümüyle dışında, yani katma veya özerk bütçe içinde 
yönetilmeleri ve işletilmeleri imkanı sağlanmıştır. 

Klasik maltye, bütçeya yUkledif,i işlevlerin gerçekleşti
rile bilme si için bir seri ilke ve kurala uyulmasını gerekli gör
mektedir. Genellik, birlik, denklik, yıllık olma, önceden izin 
alma, t~1minlerde isabet, alenilik, vs. bu ilkelerin başlıcaları 
olarak sayılabilir,65). Bu saydığımız ilkelerden, genellik ilke
sinin bir istisnasını döner sermayeli işletme bütçeleridir. ' 

Bilindiği gibi, genellik ilkesim göre, devletin gelir 
ve giderlerinin blitçede tam olarak gösterilmesi gerekir. Ancak, 
MUK' un 1+9. maddesi ile kurulan döner sermay~li işletmelerin 
bütçeleri bu ilkeden ayrı tutulmuştur. Bu nedenle döner serma
yeli işletmeler için devletçe ayrı bütçe yapılmamaktadır. 

Döner sermayeli işletmelerin, bütçelerinin diğer bir fark
lı yanı da parlemonta onayına baP,lı olmaksızın yetkili organla
rın oluruyla uygulamaya konulabilmesidir. Buraya kadar yaptı~ı
mız açıklamalardan da anlaşılaca~ı üzere, döner sermayeli işlet
meler her yıl bağlı bulundukları genel ve katma bütçeli idare
lerin bütçelerinden ayrı olarak hazırlanan bütçelerle faaliyet
lerini yürütürler. 

Döner sermayeli işletmelerde bütçenin şekil ve kapsamı 
işletmelerin faaliyet yapılarından doğan farklılıklar gösterir. 
Ancak aynı bakanlık veya genel müdürlüğe bağlı kuruluşlarda, 
bütçenin şekli ve kapsamı tekdüzendir. 

Döner sermayeli işletmelerin saymanları ile işletme 
müdürleri tarafından ortaklaşa hazırlanan bütçelerde, gelir 
unsurlarının tahminleri esas alınarak gider tahmininde bulu-

(65) FEYıİOGLU ve Diğerleri, s.42. 
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nulur. Döner sermayeli işletmeler kar amaçlı kuruluşlar olma
dıkları için gelirlerle giderler arasında denklik aranır. 
Fakat faaliyat sonuçlarında gerçekleşen gelir fazlalarından 
nominal sermayeyi aşan kısım hazineye aktarılır. 

Döner sermayeli işletme bütçelerinde, işletmenin gelir
leri belli ana başlıklar altında tcoplanmıştır. Bu ana başlık
lar da kendi içinde daha ayrıntıya girmektedir. Tablo I'de 
A Bölüm başlığında 11 Tarım Gelirleri"; hububat, pamuk, pancar, 
çeltik vb. alt başlıklara (fasıl) ayrılarak bu gelirlere ilişkin 
tahminlerde bulunulur. Yine gelir tablosunun, B Bölüm başlıf,ı 
altında; "Hayvan~ılık Gelirleri"; büyükbaş, küçükbaş hayıran 
besiciliği, mandıracılı~, arıcılık vb. gelir unsurları ile bun
lara ilişkin tahminlere yer verilir. 

Aynı alanda faaliyet gösteren ve aynı bakanlık veya ge
nel müdürlüğe bağlı işletmelerin hepsinde bu gelir unsurlarına 
rastlanmayabilir. Her döner sermayeli işletme üretimini gerçek
leştirdiği mal veya hizmetlere ilişkin gelirleri varsa onları 
bu gelir tablosunda gösterecek veya o gelir unsuruna ilişkin 
tahminde bulunacaktır. 

Hazırlanan gelir bütçesine dayanarak elde edileceği 
tahmin edilen gelirlere karşılık Tablo II'de yer alan gider 
tablosu hazırlanır. Tabloda da görüleceği üzere, A Bölüm başlı
ğı altında "Genel Giderler" gösterilmiş, bu başlıkta kendi için
de; taşıma, işletme, satış, -:ımbalaj, kırtasiye vb. alt ba~lık
lara ayrılarak bunlara ilişkin gider tahminlerine yer verile
cektir. 

Bütçe ı:;erekçesi, gelir ve giderlerin dayanaklı:trını ve 
bütçenin ana hatlarını gösterir. !şletme müdürü ve sayman tara
fından hazırlanan bütçe gerekçesinde gerek gelir ve gerekse 
gider tablolarında yer alan bölüm başlıkları v,e onlara ilişkin 

alt başlıklarda gelir ve gider unsurlarının tahmini değerlerine 
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TABLO -I 
••••••••••••••••• Döner Sermaye İşletmesi 

198 •• Mali Yılı Bütçesi 

Lira 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

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

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

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

Kuruluı;ı Tarihi 
Nominal Sermayesi 

• . . . . . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . 

Ödenmemiş Sermayesi : . . . . . . . . . . 
Gayri Safi Gelirler Tablosu 

Bö li.im 

A 

B 

Q 

D 

Madde 

ı 
2 
3 
tr . . 
• 

ı 
2 

~ 
• • • 

ı 
2 
3 
tr . 
• • 

ı 
2 
3 
tr 
• 
• • 

Gelirin Çeşidi 

TA.ı.-ctiM GELİRlERİ 

Hububat 
Pamuk 
Pancar 
Çeltik 

TOPLAM 

HAYVANCILIK GELİRLERİ 
Büyükbaş hayvan besiciliği 
Küçükbaş hayvan besiciliği 
Mandıracılık 
Ar ıcılık 

TOPLAM 

ATÖLYE GELİRlERİ 

Kunduracılık 
Terzilik 
Fırıncılık 
Demirellik 

TOPLAM 

SINAİ MAMUL GELİ:RIERİ 
Konserveeilik 
Babunculuk 
Matbaacılık 
Boyama tesisleri 

TOPLAM 



Lira Bölüm 

A 
• • o • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • .......... 
•••••••••• 

B . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

c 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

D 

. . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
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TABLO-II 

GİDER TABLOSU 

Madde 

ı 
2 

~ 
? 
• • • 

ı 
2 
3 
• • • 

• 
• • . 

ı 
2 
3 
• • • 

Giderin Cinsi 

GENJ.i! L GİDJi;lllliR 

Taşıma gideri 
İşletme gideri 
Satış gideri 
Ambalaj gideri 
Kırtasiye gideri 

TOPLAM 

MOTORLU ARAÇ GİDER~Rİ 
Akaryakıt gideri 
Lastik ve akü gideri 
Bakım ve onarım gideri 

TOPLAM 

PERSONEL GİDERLERİ 
Personel ücretleri 
Emekli sandığı kesintileri 
Yakacak yardımı 
Saelık giderler1 
Aile -ve çocuk yardımı 
Doğum ve ölüm yardımı 
Çeşitli yan ödemeler 

TOPLAM 

DEMİRBAŞ VE TESİS GİDERlERİ 

Demirbaş giderleri 
Demirbaş amortismanları 
Yıllık bakım onarım gideri 

TOPLAM 
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yer verilir. Konuya ilişkin bir örnek verecek olursak; 

"Dölilm A 198. • • yılında Tarım Gelirlerinden topl~m 
20.000.000-~. gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bunun; 

A/1. 
A/2. 

A/3. 

fasıldan 

fasıldan 

fasıldan 

hububat satış gelirleri lO.ooo.ooo-~, 
pamuk satış gelirleri 3.000.000-~, 
pancar satış gelirleri 5.ooo.ooo-~, 
çeltik satış gelirleri 2.000.000-~ olacağı 

tahmin edilmektedir". 
A/4. fasıldan 

Bütçe gerekçesi, gelir ve gider tabloları düzenlendikten 
sonra gelir ve gider toplamları beyan edilir. Yönetim kurulu 
üyelerinin bütçeyi onayladıklarını gösteren imzalar da beyanın 
altında yer alır. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Döner Sermaye İşletmesi Beyanı 

Lira 

........ 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

Krş. 

.... 

.... 

Muhammen gelir toplamı 
Muhammen gider toplamı 

Muhammen safi gelir 

Döner sermayili işletme bütçeleri, görüldüğü gibi, ge
leceğe ilişKin mali olayları tahmin ederek, amaçlara ulaşmayı 
ve gerçek ilerlemeyi devamlı kılmak için kullanılan bir araçtır. 

2.2.4. Bütceleme İlkeleri 

Bir planlama aracı olan bütçeler, bazı ilkeler 
ışığında hazırlandığında başarının anahtarıdır. Onun için 
bütçenin yapılması,~uygulanmasından daha önemlidir. 

Hazırlanacak bütçenin herşeyden önce açıklık ilkesine 
uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Buna göre, bütçe ile ilgili 
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taraflar bütçeyi incelediğinde kolay anlaşılabilir olması gere
kir·· Anlam yönünden kapalı veya kolay anlaşılınayan bütçeler 
kendilerinden bekleneni veremediği gibi istenmeyen olumsuz 
sonuçlara yol açabilecektir. 

Bütçeler samirniyet ve gerçeklik ilkeleri gözönünde tutu
larak hazırlanmalıdır. Uygulanması şüpheli ve bir takım ihti
maller in varlı~ına dayalı olan proğramların kaleme alınmasından 
kaçınılmalı, elde edilmesi mümkün görlllmeyen hayali gelirlerin 
belirtilmesinden sakınılmalıdır(66). 

Tahminlerde isabet ilkesine göre ise; gelir ve giderle
rin tesbitinde, bir önceki yılda fiilen gerçekleştirilen har~ama 
miktarı gözönünde t~tulmalı ve uygulamada azami tasarrufa uyul
ması prensip edinilmelidir, İleriye dönük ve olumlu sonuçlar 
verebilecek bütçenin, önceden tesbit ve kabul olunan muhammen 
s!fi geliri çok aşan bir k!rla kapatanı değil; uygulanabilir 
hlr iş proğramının hazırlanması suretiyle, gelir ve gider tablo
larında yer alan toplam miktarlara en yakın tahakkuk sağlayan 
bütçenin olduğu asla hatırdan çıkarılmamalıdır(67). 

Bütçeler hazırlanırken, verilerin en iyi ve en doğru 
şekilde toplanmasına özen gösterilmelidir. Basit tahminlere 
dayn.n,o:ıralt hazırl:ınan biitçeler y<:snetimi yanılta.bil1..r. /\.ynı za
manda toplanan verilerin sistemli ve amac~na uygun olacak şekil
de kullanılması gerekir. Bütçenin hazırlanmasını üst kademe 
yöneticileri teşvik etmelidir. 

Başarılı bir bütçe proğramı, bütçeleme ve muhasebe fonk
siyonları arasında çok yakın işbirliğini gerektirir. özellikle, 
tahminlerin hazırlanmasında geçmiş çalışmalara değgin kayıtlar 
temol vurller oldu.r,undlln, muhas~~h'~ b1:Hi1mil, Uz(~rind~ bilyilk yflk 

(66) 

(67) 

Orhan 9UBAŞI, İşyurtları Yqnetimi ve Döner Sermaye Muhase
~' Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara,l983, s.64-. 
SUBAŞI, s. 64--65. 
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taşır. Ayrıca, gerçek maliyetler, gelirler ve di~er finansal 

hesaplar periodik olarak bütçelenmiş hesaplarla karşılaştirıl
malıdır(68). Bu da işletmenin iyi bir muhasebe sistemine sahip 
olmasına ba~lıdır. 

Bütçe, ortaya çıkan de~işmelerden dolayı degişebilir 
bir yapıya sahip olduğu unutulmamalıdır. Önceden görülmeyen 

ve;ya beklenmeyen bir takım durumlarda ilgili düzenlemeler ya
pılmalıdır. Bu nedenle bütçeler esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 

Bütçelerin yapılmasında ve uygulanmasında belirtmeye 
çalıştıtsınıız ilkelere uyulması, bütçenin uygulanabilirli~ini 

ve etkinligini artıracaktır. 

1 

2.2.5. Döner Sermayeli İşletmelerde Bütçenin Yasal 

Dayanagı 

Döner sermayeli işletmelerin bütçel~rinin yasal dayana
~ını 1050 sayılı MUK veya bu işletmelerin özel kuruluç kanunla
rı ya da yönetmelikleri olu,şturmaktadır. 

1050 sayılı MUK'un 49. maddesi ile genel bütçeden, dö
ner sermaye olarak verilen ödeneklerin; mamul, yarımamul ve 
hammadde alımları ile uzman ve işçi ücretlerinin ödenmesinde 

kullanılacagını daha önce belirtmiştik. Bu kanun döner sermaye

li işletmelerin kurulması kadar bütçesinin de yasal dayariağını 
oluşturur. 

Döner sermayeli işletmeler, bilindiği gibi ticari, sınai, 

tarımsal,kültürel ve mesleki bir çok alanda faaliyet göstermek
tedir. Bu çalışmaları sırasında da ticari bir işletme gibi hare
ket eder. Ba~lı bulundu('5u ana kuruluştan ayrı olarak yıllık büt

çe yaparlar. Ancak, 1050 sayılı kanunun ilgili 49. maddesi kuru
luşta olduğu gibi harcama yerlerini de sınırlandırmıştır. Zaman
la yeni düzenlemelerden yoksun kalan ve artan ihtiyaçların 
karşılananmaması sonucu ve ayrıca bu işletmelerin getirdiği 

(68) CBMALCILAH, İ§lE.:tme Bütçeleri, s.29. 
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olaunklo.rdan yararlarırnak isteyen kamu kurumları için oluqturu
lan kuruluş kanunları ve yönetmeliklerle harcama alanları ve 

kuruluş sınırları geni~letilmiştir. 

LD0Nillt G.EHMAYEL! !ı;LE1l'ld~LEHDE BU'l'Ç.EY! HAZIHLAiAH V.E OllAiLAYAN 

OH CANLAH 

Döner. Sermayeli işletmelerin bütçeleri, o işletmelerin 
keııti.Lltır.l. t nr1.11'ıııdnıı hı ı ı. u·lmıır. 1 r;,ıletmo Müdürü, lı Li l;r_;e,y 1 
hazırlamak ve ona göre hancamaları denetlemek, demirbaş eşya

ların korunınası ve daha iyi kullanımını sağlamak gibi bir takım 

görevleri üstlenmiştir. Ancak, çeşitli işletmelerde, yönetmelik 
hükümlerine göre sorumlu sayman tarafından bütçelerin hazırlana
cagı belirtilmiştir. !şletme müdürü veya sorumlu sayman (Hesap 

İşleri Müdürü) tarafından hazırlanan bütçe yönetim kurulu 

organlarınca onay landıktan sonra bağlı bulundub~u bakanlık, 
Genel miiclürlüklerin onnyı ile uyc;ulnııwya koııulur. 

Bu organlar tarafın~an onaylanan bütçeler, genellikle 

Maliye ve Gümrük Bakanlı~;ı;'nada gönderilir. Maliye ve Gümrük 
Bakanlı~ı'na gelen bütçeler Muhasebat Genel Müdürlü~ü Döner 

Sermaye Şubesinde 1050 sayılı kanuna, işletmelerin kuruluş 

kanunlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlnnmadı~ı incelenir. Kanun ve yönetmeli~e aykırı olnrnk 
konulan gelir ve gider kalemleri varsa bunların bütçeden çıka
rılması, kan~ ve yönetm~liğe aykırı olarak hazırlanmamışsa 

uygun olduğu bildirilir. Böylece işletme bütçelerinin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda uygulanması 
sağlanır(69). 

Bir çok döner sermayeli işletmelerin, bütçe yapması 
kuruluş krmunlnrındn belirtllnıiç ise de bir kunrn içletmelerde 
bütçe yapılıımnıaktad.ır. 0rne[~in; Maliye ve Gümrük Bak.nnlı~ı 'na 

bağlı Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi ile IJEGSB 

Basımevi Döner Sermaye İşletmesinde ve Meslek Liselerinde bütçe 

(69) ALAGÜZ, s.l06. 
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yapılmamaktndır. Bunların yanında BaşbRkanlık Basımevi Döner 
ı 

Serrııa,ye 1 ışletmesi ve lVı.Llli Savwırrıa .Bakanlı~ına ı:n.,~Çlı Knra, 
Deniz, Hava Kuvvetleri ile llari ta Genel .Müclürlül5Li, Lleyir ve 

Hidrografi Daire Başkanlı~ı Döner Sermaye İşletmelerinde iş 

ve faaliyet raporu düzenlemelde ancak, bütçe yapılmamaktadır. 

Bunların dışında kalan di~er işletmelerde ise bütçe 

uygulamalarına yer verilmektedir. Burada genel ve katma bütçe

li idarelere ba~lı olarak faaliyet gösteren bir kısım döner 
sermayeli işletmelerin, bütçelerini hazırlayan ve onaylayan 
orf_5anlar açıklanmaya çalışılacaktır. 

3.1. GENEL BÜTÇEL! !DARELERE BAGLI OLANLAR 

Adalet BakanlıC;ına bac.;lı Ceza ve Tevkif Evleri Döner 

sermaye işletmelerinin bi.itçeleri, eylül ayı içinde sorumlu 

saymanları tarafından hazırlanarak Ceza Evi Yönatirrı Kurulunun 
kabulü alındıktım sonra Ceza ve 'I'evkif Evleri Genel 1\:Udürlüitü '

nün ve daha sonra bakanlıt:;ın oluruyla uygulamaya konulur. 

Adli Tıp Kurumu döner sermaye işletmesinin yıllık Be
liı· ve ı~lder biitçesi ile iş programı: her mali yılın lmqlangı
cından enaz üç ay önce sayman tarafından hazırlanarak Başkan

lar Kuruluna verilir. Başkanlar Kurulunca incelenip gerekti
ğinde değişiklik yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Adalet 
Bakanlığı'na gönderilir. Engeç mali yılın başlanc;ıcından bir 

ay önce onaylanarak yürürlüge konur(70). 

Yargıtay yayınları döner sermaye işletmesinin bütçesi, 
yıllık ~ellr ve gider bütçesi ile iş prograrnı her mali yılın 

başlangıcından enaz iki ay önce işletme müdürü ve sayman ta

rafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna verilir(71). Bu kurulun 

onayı ile bütçe uy(~ularıırıya konulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı~ı'na bağlı döner serma-

(70) Resmi Gazete, T. 4.8.1982, No. 17772, s.11. 
(71) Resmi Gazete, T. 1.2.1983, No. 17946, s.13. 
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yeli işletmelerin bütçeleri, işletme müdürü veya baGhekim ile 

sayman tarafından hazırlanarak ekim ayı sonuna kadar bağlı bu

lunduğu bakanlığa gönderilir ve bu bakanlığın onayı ile uygu

Jamaya cirer. 

3.2. KATMA BÜTÇEL! !DARELERE BAGLI OLANLAR 

Orıııarı Genel Müdürlü~ü 'ne ba~lı, Devlet Orman lqletmesi 
Müdürlükleri mıntıkalarındaki ormanlarda her yıl döner oerıOBye 

ile yapacakları işleri bir iş planı halinde tesbit ve buna göre 

gelir ve gider bölümlerini kapsamak üzere hazırlayacakları büt
çeleri, gerekçesi ile birlikte tertip ederek en geç 15 ağus

tosa kadar Orman Bölge Müdürlüklerine gönderir. Orman Bölge 
Müdürlüğü mıntıkalarındaki işletmelerin iş planı ve bütçeleri

ni inceledikten sonra mütaasıyla birlikte en geç bir ay içinde 
Orman Genel Müdürlü~üne f.~Önderir. Orman Genel Müdürlü~ü de bun
lara dayanarak Devlet Orrııan .işletmesi Döner Bermuye Bütçesini 

ve formülünü düzenler ve Tarım Orman ve Köy !şleri Bakanlığı'nın 

onayından sonra Bölge Müdürlü~ü'ne bir iş planı ile gönderil~ 
ıııektedlr(72). 

Yüksek Öğretim Kurulu ve Universitelere bağlı döner 
sermaye işletmelerinin bütçe tasarısı, işletme müdürü ve Say

man tarafından hazırlanarak engeç ekim ayı başında döner ser
maye işletmesinin yönetim ve yürütme kuruluna sunulur. Bütçe 

rektörünonayı ile kesinleşir(73). 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgerne Kurwrıu'na baglı 

döner serm,cyeli işletmelerin bütç3leri, müdürün görüşü alına

rak sayman tarafından hazırlanan bütçe tasarısı engeç ağustos 
ayı başında onaylanmak üzere Genel !Vlüdürlüğe gönderilir. Genel 
Müdiirlüf~\in uygtın f;örü:şü ve Da;~lık ve Sosyal Yardım .8nknnlJ.r;ı 'nın 

onayı ile uygulanmak üzere kuruluşlara g~nderilir(74). 

(72) Resmi Gazete, T. 3.9.1984, No. 18508, s.l4. 
(73) Hesmi Gazete, T. 5.7.1983, No. 18098, s.l2-13. 
(74) Resmi Gazete, T. 1.10.1984, No. 18532, s.9. 



ÜCÜNCÜ BÖLÜM 

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE 

M U H A S E B E S İ S T E M t 

1. GENEL ACIKLAMA 

Döner sermaye işletmelerinin, MUK'un 49. maddesi esas 
alınarak kamu hizmeti üreten devlet daireleri bünyesinde kurul
duklarını ve ana faaliyetlerden sonra ortaya çıkan atıl kapa
site hallerinde piyasada talebi oluşan mal veya hizmeti ürete
bildikl8rini daha önceki böltimlerde belirtmiştik. Buna P,ore, 
döner sermayeli işletmelerin ticari, sınai ve tarımsal bir 
takım üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması da olurlu 
kılınmıştır. 

Sahip olduğu üretim faktörleri ile piyasada talebi olu
şan mal veya hizmetlerin üretimini ve satışını gerçekleştiren 
döner sermayalerin, sanayi ve ticari işletmelerden genel olarak 
farklı bir vanı bulunmam~ktadır. 

Döner sermaye işletmelerinin de sanayi ve ticari işlet
meler gibi genel amaçları; kar elde etmek, topluma hizmet et
mek ve işletmenin yaşamını sürekli kılmaktır. An~ak, bu işlet-
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malerin kar amaçlı olarak çalışamıyacakları belirtilmişse de 
uygulamada bir çok döner sermayeli işletme kar amacına da 
yöne lmlştir. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için Yürütülan faaliyetler 
sırasında meydana gelen, finansal nitelikli işlemlerin-kayde
dilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesl, analiz ve yorumları
nın yapılarak yöneticiler ile ilgili tararıara sonuçların 
iletilmesi gerekir. Tüm bu işlevler muhasebe tarafından yerine 
getirilir. Bu yönüyle döner sermayeli işletmelerin muhasebe 
sistemi ile ticari işletmelerin muhasebe sisteminde büyük fark
lılıkların olmaması gerekir. 

Ayrıca, finansal nitelikli işlemlerin izlenmesi ve so~ 

nuçlarının belirlenmesi yanında, yöneticilerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilerin de, muhasebe yoluyla karşıianarak, yönetsel bilgiler 
haline dönüştürülmesi olurlu hale gelmektedir. Bu yolla, ticari 
işletme yönetic.ileri gibi döner sermaye işletmesi yöneticileri 
de amaçları doF,rultusunda işletme eylemlerini planlayarak, 
kontrolunu yaparak, gerekli kararları almada muhasebeden yarar
lanmaktadırlar. 

Bu bölümde muhasebe sistemi tanıtılarak, döner serma
ye işletmelerinin muhasebe sistemi açıklanacaktır. Ayrıca, dö
ner sermayeli işletmelerin mevzuat farklılıkları nedeniyle 

muhasebenin 'genel yapısı içindeki yeri de belirlenmeye çali§ı
lacaktır. 

2. MUHASEBE 

Günümüz işletmeleri, giderek artan_ekonomik sorunlara 
karşın bir büvlime süreci içindedirler. Büyllmekte olan bu işlet
meler doğal olarak daha karmaşık bir duruma gelmektedirler. 

Bu açıdan işletme yönetimin~n temel görevi; a~tan ekonomik so
runlarla karşı karşıya bulunan ve büyüme süreci içinde olan 
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işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve geli$meleri için 
uygun ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmaktır. A.ncak, 
yöneticilerin bu görevi işletmenin amaçları doğrultusunda vg 
başarılı bir şekilde yerine getirmele.rinin ana koşulu; yönetim 
süreci için gerekli bilgilerin sağlanmasıdır(??). Yönetimin ih
tiyaç duydu~u bu bilgiler, işletmonin dil1 olan muhasebe ara':!ı

lığıyla karşılanacaktır. 

İşletme, sahip olduğu varlıklar j_le bu varlıkların kay

nakları arasında ilişkiyi dengeli bir şekilde tutmak suretiyle 
faaliyette bulunan ekonomik bir ünıtedir. Bu faaliyetler sıra
sında varlıklar ve kaynaklarda devamlı surette şekil ve tutar 
yönünden değişmeler olur. Muhasebe, bu deği~meleri yaratan mali 
karakterdeki işlemlerle ilgili bilgileri kaydeder, sınıflar ve 
mali tablolar halinde dışarıya aksettirir(76). 

Muhasebe, işletmelerin başlangıç durumunu çıkarmaya, bu 
durumu değiştiren bütün değer hareketlerini para birimleriyle 
izlemeye ve kaydetmeye ve belli bir dönem sonunda son durumu 
tesbit etmeye imkan veren bir ilimdir(77). 

Nuhasebe, işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade 

edilen işlemleri kayıtlara geçirerek, bunlardan doğan sonuçları 
saptama··ve yorumlama işlerinin tümünü kapsamaktadır( 78). 

Diğer bir tanıma göre ise muhasebe, işletmenin faaliyeti 
sırasında türlü fonksiyonların yerine getirilmesinde alınan ka
rarlar sonucu uygulama ile varlıklarda ve varlıkların kaynakla
rında oluşan değişmeleri tesbit eder ve bunların yeni kararlar 

(75) 

( 76) 
( 77) 

,( 78) 

Fevzi SÜRMELİ .ı. Finansal Bilgi Sistemi (Ders Notları), 
Eskişehir, 19ö2, s.l. 
BEKTÖHE; ÇÖMIEKÇİ, s.3. 
M. Ali CANOGLU, Muhasebe Sistemleri ve Usulleri). M~l~ye 
Bakanlığı Tetkik Kurulu Neşriyatı Ya.No.l39-196ö, Damga·--:. 
Hatbaası, Ankara,l968, s.l. 

Osman ALTUG, Maliyet Muhasebesi İlkeler-Uvgulama.lar, 
t. İ. T.; İ. A.. Nihad Say~r-"""ayın ve Yardım Vakfı Ya .No. 36'ı·f597, 
Met/er Hatbaası, !stanbul, 1982, s.2. 
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alınmasında tekrar kullanılabilir bilgiler haline getirir. Bunun 
içinde,. i§letmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde deği§me' 
y~ratan i§lemlerle ilgili bilgileri, kaydeder, sınıflar, özetler, 
analiz ve yorum yolu ile ilgililerin bilgilerine sunar(79). 

Bu tanımlardan sonra muhasebeden beklenenleri şöyle sıra

lamak olurludur(80): 

i. İşletmenin çevre ile ilişkilerini ve bünyesi içerisin
deki değer hareketlerini yakından izlemek, 

ii. İşletmenin faaliyet sonuçlarını belirli devrelerde 
finansal durum tabloları halinde ortaya koymak, 

.iii. İşletme yönetimine planlama, kontrol ve karar için 
gerekli bilgileri istenen şekilde ve zamanında sağlamak, 

iv. İşletme dışına verilmesi gerekli bilgileri istenilen 
zamanda ve istenilen şekilde hazırlamak. 

Girdileri, kendi teknik kurallarına göre, işleme tabi 
tutarak çıktılara dönüştüren ve bir açık sistem olan işlBtme; 
hammadde,işgücü, enerj~ ve sermaye vb. girdileri alıp mal veya 
hizmet şeklinde çıktıya dönüştürmektedir. İşletme, çevreden al
dığı bu üretim faktörlerini kendi bünyesi içinde kullanırken, 
yapılan işlerin sonuçlarını ortaya koyabilmek için değer hare
ketlerini yakından izlemelidir. 

İşletmelerin, faaliyet sonuçlarını belirli devre sonla
rında finansal durum tabloları ile ortaya koyması aynı zamanda 
yasal zorunluluktur. Muhasebeden bugün beklenen, işletme yöneti
mine planlama, kontrol ve karar için gerekli her türlü bilgiyi 
istenen zamanlarda ve şekillerde verebilmesi, kısaca, etkili bir 
yönetim aracı olmasıdır(81). Ayrıca, işletme dışına verilmesi 

(79) CEMALCILAR, Genel Muhasebe Teknik İlkeler ve Uygulama, s.9. 
(80) Nasuhi BURSAL, Muhasebe- Maliyet Finansal Kontrol Konuları, 

İstanbul Üniversitesi Ya.No.2152, Sermat Matbaası, İstanbul, 
1976, s.19. 

(81) BURSAL, s.24. 
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gerekli bilgilerin de sağlanması muhasebe yoluyla olurludur. 

İşletme yönetiminin rasyonel ve akılcı kararlar alabil
mesi için sağlanacak bi+gilerin üç zamanlı olması yönetim açısın
dan var ar lı olacaktır • Bunlar tarihi, ~imdi ki ( c ar i) ve p;e le ce ğe 
ilişkin bilgilerdir(82). Muhasebe tarafından sağlanan bu bilgi
lerle geleceğe yön verilecek ve kontrol olanağı yaratılırken 
etkin karar alınması mümkün kılınacaktır. Tüm bu bilgiler zamanlı 
ve ilgili olduğu derecede yönetim açısından bir anlam ifade 
edecektir. 

3. DÖNER SERMA~Lt İŞIETMElERDE MUHASEBE SİSTEMİ VE ÖGELERİ 

İşletmelerin sahip oldukları, üretim faktörlerinin yanı 
sıra, bu faktörlerin etkin ve rasyonel kullanımı için bir takım 
bilgi gereksinmelerinin karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle, 
yönetimin ve ilgili çevrenin beklentilerine cevap verebilmek 
için iyi bir muhasebe sistemi oluşturulmalıdır. Çünkü, muhasebe 
sistemi, faaliyetlerin düzenli ve koordineli olmasını sağlaya
caktır. Bunun sonucunda, yönetimin varlıklar üzerindeki sorum
lul~unu yerine getirmek, işletme eylemlerinın kontrolunu olurlu 
kılmak ve geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için 
gerekli bilgileri(83) sağlamak olanağı yaratılacaktır. 

Sistem kavramı; belirli bir amaca yönelik ol~n; birbir
lerine bağım~ı ayrı ayrı öğeler dizisi(84) olarak tanımlanır. 
Buna göre muhasebe sistemi ise; muhasebenin bilgi alanına giren 
mali olayların kronolojik olarak kaydını yapmak üzere oluştu
rulan VB genel olarak, faaliyetlerini yürüten işletmelerin, kul
landıkları hesapları, kayıt defterlerini, fişleri", tabloları, 

usulleri, hesap planını, muhasebe yönetmeliğini ve muhasebe per
sonelini içeren bir bütün olmaktadır. 

(82) StlRMELİ, s.59. 
(83) StlRMEL!, s.57. 
(84) SÜRMELİ, s.6. 
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Muhasebe sisteminden beklenen, işletme faaliyetlerinin 
planlanması, örgütlenmesi ve kontroluna ilişkin bilgilerin üre
tilerel{ i lgili kişi veya kurumlara aktarılmasını sa~lı:ımaktır. 
Değişen ve gelişen ekonomik yapı içinde yer alan işletmelerin 
bilgi gereksinmeleri de giderek artmaktadır. Bu nedenle muhasebe 
sistemi, işletmelerin çok çeşitli bilgi ihtiyaçlarını karşılayan 
dinamik bir yapıdır. 

Muhasebe sistemi tarafından üretilen bilgiler girdi-sü~: 

reçleme-çıktı akışı sonunda yönetsel bilgi haline dönüşür. O 
halde muhasebe sistemi, ilgi alanına giren veri veya bilgil~ri, 
sisteme dahil ederek belirli tekniklerle, işledikten sonra çıktı 
haline getirmektedir. Sistemin bilgi işleme eylemlerine konu 
olan veriler veya bilgiler üç kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlar; 
işletme dışı eylemler, i :Şletme içi eylemler, geribildir im( 85) • 
Belirttiğimiz bu kaynaklardan sağlanan bilgiler- girdi-süreÇleme
çıktı akışı sonunda yönetsel bilgi niteliğine kavuşacaktır. Bu 
akışı açacak olursak; 

Girdi, veri veya bilgi akışında ilk safhayı oluşturmak
tadır. Ve kendi içinde iki aşama geçirir. Bunlardan birincisi 
kayıt, ikincisi sınıflandırmadır. Kayıt aşaması, veri veya bil
gilerin toplanması ve sisteme dahil edilerek işlenmesidir. 
Sınıflandırma, veri veya bilgilerin belirli konulara göre grup
landırılmasıdır. Bu iki safhayı tamamlayan veri veya bilgiler 
süreçleme aşamasına gelir. 

Süreçleme safhasında veri veya bilgiler yönetsel bilgi 
haline dönüşür ve bu oluşumda; ayıklama, hesaplama, özetleme, 
depolama, canlandırma, çoğaltına ve iletme aşamalarından oluşur~ 
Ayılüama. aşaması, ikinci bir sınıflandırmadır. Sistem1.n akışını 
kolaylaştırmak için, yeniden düzenlemeyi amaçlar. Hesaplama, 

( 85) SÜRHI!! Lİ, s. 58. 
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veri veya bilgilerin aritmetik işlem ve matematiksel medellere 
uygulandığı aşamadır. Özetleme, çok sayıdaki bilgilerin azaltı

larak daha kullanışlı hale getirilmesidir. Depolama, bilgilerin 
ileride tekrar gerektiğin de kullanılmak üzere dosyalanması ki, 
burada yasal zorunlulukta sözkonusudur. Canlandırma, bilgilerin 
yanidon kul lnnJ.lmasJ. için ya.pılrın 1.şlamleri içl'3rir. r;o~:ıltmıı, 

bilgilerin kaç kullanıcı için gerekli ise o kadar yapılması ve 
iletme aşaması ise, üretilen bu bilgilerin gerekli yerlere rapor 
edilme si dir. 

Bu aşamalardan geçen veri veya bilgiler yönetsel bilgi 

olarak muhasebe sisteminin çıktısını oluşturacaktır. 

Muhasebe sistemi tarafından, girdi-sUreçleme-çıktı akışı 
sonunda oluşan yönetsel bilgilerle, işletmelerin ~ç ve dış bil

gi bilgi ihtiyaçları ile işletme faaliyetlerinin kontrolu için 
eerekli olan zamanlı ve ilgili bilgiler sağlanacaktır. 

Muhasebe sistemi, bir sistem olarak bir takım maddi par
çalardan vey~.}öğelerden oluşacak demektir~ Daha önce belirttiği
miz kapsam itibariyle muhasebe sisteminin öğeleri; personel, 
haberleşme araçları (belgeler), raporlar ve donanım olarak dört 

ana grupta toplanabilir. Sistemin işlev görmesi bu öğelerle 

olurludur( 86) • 

İşletmelerin etkin biçimde yönetilebilmesi iyi bir muha
sebe sisteminin varlığını gerektirir. Çünkü, muhasebe sistemi 
yönetimin ve dış bilgi kullanıcılarının her türlü bilgi gerek
sinimlerini cevaplamalıdır. Bu nedenle, muhasebe sisteminin 
öğelerinip iyi bilinmesi ve tanınması gereklidir. Bundan son
raki bölümde muhasebe sisteminin bu dört öğesini tanıtmaya 

çalışacağız. 

(86) SÜR.ME:Lİ, s.75. 
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3. 1. PZRSONEL 

Muhasebe sisteminin en önemli öğesi insandır. Huhasf3be 
sistemi, tasarım anından son yönetsel bilgilerin sistemden sağ
lanıp, yöneticilere veya ilgili kişilere sunulmasına değin bütün 
aşamalarda insan öğesiyle yakından ilgilidir. Sistemi kuran, 
çalıştıran ve kullanan insandır(87). 

İşletme yönetiminin gereksinim duyduğu bilgileri muhasebe 
sistemi yoluyla karşılarken sistemin önemli unsuru olan insanı 
iyi değerlendirmek gerekir. Muhasebe sistemi yoluyla yönetsel 
bilgilerin ortaya çıkabilmesi için ilgili verilerin toplanıp, 
bunların belirli teknİklerle işlenmesi gerekir. 

Munasebe sisteminden etkili ve düzenli bir şekilde yarar
lanınada yetişmiş ve belli formas_yona sahip kişilerin yeri inkar 
edilemez. Aynı zamanda, personelin bilgi ve yeteneklerini zama
nın gereklerine göre geliştirmek, sistemin daha rasyonel kulla
nımını sağlarken zamanlı ve ilgili bilgilerin, etkin biçimde sağ

lanma olanağını da yaratacaktır. 

Döner sermayeli işletmelerde de muhasebe sisteminin önem
li öğesi olan insan unsurundan yararlanmaktadırlar. Bu işletme
lerde muhasebe sisteminden sorumlu ve yetkili kişi döner serma
ye saymanlarıdır. Sayman diğer bir ifadeyle muhasebe müdürüdür. 

Döner sermaye işletmelerinin yönetmeliklerinde genel ola
rak saylamların görev ve sorumlulukları şöyle belirlenmiştir; 

i. İşletmenin finansal nitelikli işlemlerini mevzuata 
- ' 

göre yapmak, 
ii. İşletmenin muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak, 

iii. İşletmenin alacaklarını takip ve tahsil ederek gerek
li harcamaları yapmak, 

(87) SÜRMELİ, s. 76. 



-53-

iv. İşletmenin bilanço, kar-zarar tablosu, aylık mizan ile 
kesin mizanları yapmak, 

v. Muhasebe ile ilgili diğer işlemleri yapmak. 

Döner sermaye işletmelerinde saymanların dışında, muha
sebe işlerinde'\ faaliyet hacmi ile doğru orantılı olarak işlerin 
yürütUlebilmesi için gerekli olan sayıda döner sermaye memYrları 
görevlendirilmektedir. 

3.2. HAlERlEŞME ARAÇLARI 

Veri veya bilgilerin muhasebe sistemi tarafından yönet
sel bilgiler haline dönüştürülmesi gerekir. Sistemin ayrılm-:ız 
bir parçası plan haberleşme araçları bu işlevin yerine getiril
mesinde önemli rol oynar. 

Muhasebe sisteminde iletişimi sağlayan haberleşme araç
ları, ilk işlem belgeleri ve kayıt belgeleri olarak lkiye ayrı
lır. Bu belgeler işletmenin bilgi işleme yöntemlerine göre bir
birlerinden ayrı şekil ve yapıya sahip olabilmektedir. 

3,2 .ı. İlk İşlem Belgeleri 

Muhasebe sisteminde iletişimi sağlayan , h~berleş

me araçlarından ilk işlem belgeleri veri veya bilgilerin işlene
rek kayda alınmasını sağlar, Bu nedenle ilk işlem belgeleri olr.1-:: 
maksızın kayıt belgeleri düzenlenemez. Mali nitelikli olay mey
dana geldiğinde önce ilk işlem belgesi düzenlenir. 

Kaydın esası belgedir. Yevmiye defterine herhangi bir 
işlem lmydedilirkan muhakkak bir belgeye dayanması gerekir. A.ksi 
taktirde, defterlere kaydedilen işlemler, dayanağı~olmayan indi 
ve hayali bir takım yazı ve rakamlardan ibaret olur ki, kanunen 
bunun kabulüne imkan yoktur(88). 

(88) Kenan ERKURAL, Muhasebe Prensipler ve Uygul~ma, t.;.T.İ.A. 
Nihad Sayar-Yayın ve Yardım vakfı Ya.No.29375zo,B.J, 
Serınet Matbaası, İstanbul,l979, s.339. 
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Genel olarak işletmelerde kullanılan ilk işlem belgeleri 
şu şekilde sayılabilir; fatura, gider pusulası, müstahsil mak
buzu, ücret bordrosu, kıymetli evraklar, banka dekontları, ser
best maslek makbuzu, hammadde istek fişleri, ayniyat alındısı, 
üretim emirleri, günlUk parekende satışların takibi için düzen
lenen fişler vb., 

İşh~tmelerde iş bölümiJne r,öre yapılan i~leri kolaylaş
tırmak ve bölümler arasında kontrolu sağlamak için kayıtlarda 
ilk işlem··1be lge leri olan kasa tahsil fişi, kasa te diye fişi, 
mahsup fişi ve primanatolar gibi muhasebe fişleri kullanılmakta
dır. Ancak, bu fişlerin kullanımı isteğe bağlıdır. 

Kasa tahsil fişi : İşletmenin kasasına giren paraların 
h3 maksatla, alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydadileceğini 
tesbit eden belgedir(89). Tahsil fişlerindeki tutar kadar kasa 
hesabının borçlandırılması gerektiğinden bu fişte borçlu hesap 
stununa yer verilmez. Buna karşılık alacaklı hesaplar stunu yer 
alır. 

Kasa tediye fisi : İşletmenin kasasından çıkan paraların 
ne amaçla ödendiğini ve hangi hesapların borcuna kayıt yaıalaca
ğın:ı. .. gösteren belgedir. Yapılan ödemeler karşılığında kasa he sa.,. 
bı daima alacaklı olduğu için bu fiştede de sadece borçlu hesap
lar s tunu bulunur. 

Mahsup fisi :>Para giriş ve çıkışları dışında kalan mali 
işlemlerinin kaydedilma sinde muhsup fişi.. kullanılır. Bu fişlerde, 
borçlu ve alacaklı hesapları göstermek için ayrı ayrı stunlar 
bulunur. Bu itibarlamahsup fişi, kasa tahsil ve kasa tediye 
fişlerinden ayrı bir yapıya sahiptir. 

Primanatolar : Bir günde çok sayıda fiş kullanan işletme

lerde günlük işlemler, dağınık bir yapı gösterir. Bir günde 

(89) ERKUH.AL, Huhasebe Prensipler ve Uygulama, s.364. 
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kullan.ı.lan çok sayıda kasa tahsil fişlerinin tut'3.rları toplamı 
kadar ltasa hesabı borçlandırılır. Ve bu fi§lerde bulunan değişl k 
hesapların her biri de fişlerdeki tutarları toplamları kadar ala
caklandırılır. Bu amaca yönelik olarak düzenlenen işlemleri def
terlere geçirmek için kullanılan föylere primanoto denir. Bir 
hesabın değişik işlemleri sayısınca defte~lerde ayrı ayrı borçlu 
ve alacaklı edilecekleri yerde primanoto ile bir defada işlemle
rin toplamları üzerinden borçlandırılması veya alacaklandırılma
sı olanaklıdır. 

Muhasebe fişlerinin sağlayacağı yararları şöyle sırala

yabiliriz; 

i. Kayıtlarda düzeni sağlar, 
ii. Yanlış kayıt olasılığını azaltır, 

iii. Kayıtların kontrolunu kolaylaştırır, 
iv. Kontrollu kayıt olanağı sağlar, 
v. İş bölümü olanağı sağlar, 

vi. Aynı nitelikteki işlemlerin topluca kaydını sağlar. 

Dc)ner sermayeli işletmelerde kullanı lan ilk işlem belge
leri ilgili kuruluşların yönetmeliklerinde belirtilmiştir. 
15.2.1968 tarih ve 12.82? sayılı resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren yönetmelik bir çok döner sermayeli işletme tara
fından uygulanan genel bir yönetmelik niteliği taşıdığı için 
bu yönetmeliği esas olarak ilk işlem belgelerini in~eleyeceğiz. 
Belirttiğimi,z bu yönetmeliğin 166' dan 1?8' e kadar olan maddele
rinde, ilk işlem belgelerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
Buna göre; 

Madde 166- Döner sermayeyi ilgilendiren .tahsil, öd~me ve 
mahsup işlemleri ve bu i§lemlerin esas defterine kayıtları 
muhasebe fişleri ile yapılar. 

Madde 16?~ Muhasebe fişleri biri asıl diğeri örnek OL~ak 

üzere ikişer nüsha olarak düzenlenir. Asıl olan nüsha sarf 
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belgelerine bağlanır ve Sayı§tay'a gönderilir, örnekler dip 
koçanı §eklinde saymanlıkta saklanır. 

Hadde 168- Döner sermaye muhasebesinde: 
a. Tahsil fişi 
b. Ödeme fişi 

c. Mahsup fişi olmak üzere üç çeşit fiş 
kullanılır. 

Madde 173- İşlemleri ve üçüncü kişilerle olan ilişkileri 
ispat eden araçlara "Belge" denir. Alındılar, çekler fa turalar, 
senetler, yazılı emirler, banka dekontları birer belgedir. 

Muhasebe işlemlerinin dayanağı olan belgelerin asılları 
muhasebe fişlerinin birinci parçalarına dayanarak Sayıştay'a 
yollanır. 

Madde 174- Para olarak ya da mahsup suretiyle yapılan 
ödenıtJlorin gider belgeleri örnekleri de bu yönetmel:t~e ba~lan
mıştır. 

Madde 175- Aylık ücret verile emri açık kırmızı renklidir. 
Hernur aylıklarını döner sermayeden ödeyen kuruluşlarda kullanılır. 

Madde 176- Sigortalı işçilere ait ücret bordrosu açık 
pembe renkli olup, sigortalı işçiler için kullanılır. 

Hadde 177- Saat he sa bı ile çalışan işçi ücretleri bord
rosu beyaz renktedir. 

Hadde 178- Döner sermaye işletmesinde kullanılan aşaV,ı-
da adları yazılı araçlar da birer belge niteli~indedir. 

a. İhtiyaç pusulası 
b. Muayene raporu 

c. Devir cetveli 
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ç. Ayniyat alındısı 
d. Ambardan malzeme isteme ve çıkarma kağıdı 
e. Sipariş pusulası 
f. Maliyet pusulası 
g. Satış fişi ve ambardan çıkarma pusulası 
ğ. Ambar satış yerine gönderme pusulası 

h. Ürün fişi. 

3.2.2. Kayıt Belgeleri 

Muhasebe sisteminde yer alan haberleşme araçların
dan bir diğeri de kayıt belgeleridir. Finansal nitelikli olayın 
meydana gelmesinden sonra düzenlenen ilk i~lem belgelerin8 daya
narak, bilgilerin depolanması ve gerektiğinde ilgili yerlere 
iletilebilmesi için kayıt belgeleri kullanılır. 

İlk işlem belgeleri ile sağlanan veri veya bilgilerin 
yönetsel açıdan kullanılabilir, bilgiler haline dönüşmesi, bu 
bilgilerin saklanması (depolanması)· yoluyla olacaktır. Saklanan 
bu bilgiler, gerektiği zaman tekrar kullanılarak ( canlandırılarak) 
yeterli miktarda, çoğaltılacak ve ilgili yerlere iletilecektir. 
Örneğin; işletmede, maliyet muhasebesi, genel muhasebe dışında 
yer alıyorsa üretilen mamullerin maliyetlerine ilişkin bilgiler, 
ilgili mamuller için tutulan maliyet kartlarında, o ana kadar 
saklanmış (biriktirilmiş) bilgilere dayanılarak elde edilecektir. 

İşletmelerin bilgi işleme yöntemlerine göre kayıt belge
leri de farklılık göstermektedir. Genel olarak işletmelerde, 
kullanılan kayıt belgelerini şöyle sıralayabillriz; yevmiye def
teri, büyük defter, kasa defteri, defteri kebirli yevmi:ro def
teri, yardımcı defterler, stok kartları, maliyet kartları vb. 
belgeler kayıt belgelerini oluşturmaktadır. 

3.2 .J·. Defter Sistemleri 

İşletınel~rin gelişmeleri ile finansal nitelikli 
olayların da artması sonucu muhasebe sisteminde daha çok insan 
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gücünden yararlanmak ve işbölümüne olanak sağlamak için çeŞitli 
defter sistemleri geliştirilmiştir. Defter sistemlerinin doğuş 
ncdonlorini şövle belirtmek olurlwiur( 90): 

i. İşletme ile ilgili işlemlerin kayıtlarının gerektir
diği maddi çalışmaları bazı defterlerde azaltılması, 

ii. BUyük işletme lerde zornnıu ol~n iş bölilmüne yer verme, 
iii. Kayıtlara daha fazla açıklık getirmek. 

İlk işlem belgelerinin muhasebe defterlerine işlenmesi, 
belirli düzenlemeleri içeren defter sistemlerine göre yapılır. 
Bu sistemlerin belli başlıları şunlardır(91): 

a. İtalyan defter sistemi 
- Tek yevmiyeli 
- Çift yevmiyeli 

b. Amerikan defter sistemi( defteri kebirli yevmiye) 
c. Alman defter sistemi 
ç. Türk defter sistemi 
d. Fransız defter sistemi 
e. İngiliz defter sistemi 

Bütlin bu sistemlerin ortak çalı şma şekilleri; başlan
gıçta belgelerinin olması, onlara dayanarak yevmiye ve büyük 
defter ya da !}afteri kebirli yevmiyeye kayıtların yapılarak 
dönem sonunda da mali tabloların hazırlanması esasına dayanma
sıdır. Konumuzla olan ilgisi nedeniyle İtalyan ve Amerikan def
ter sistemleri üzerinde duracağız. 

3.2.3.1. İtalyan Defter Sistemi 

Tek Xevmiyeli İtalyan Defter Sistemi; 
bu sistemde bir yevmiye defteri ile bir defteri kebir ve 

(90) Halis SöZERt :t-1uhasebe ve Defter Sistemleri ( Ders Notları), 
_·L, ... ~1\nkar ıl. i 1 9S 1 , s • 5 . 

( 91) Ge ni ş bilgi için bkz. Kenan ERKURAL, Huhase be Or.ranizas7-
vonu, İ.İ.T.!.A. Nihad-Sayar Yayın ve Yardım Vak ı Ya. No. 
328/561, Cem Ofset, İstanbul,l979, s.l02 vd •• 
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gerektiği kadar yardımcı defter kullanılır. Primanoto ve fişler
deki işlemler, tarih sırasına göre önce yevmiYe defterine mad
deler halinde kaydedilir. Yevmiye defterindeki işlemler daha 
sonra defteri kebirdeki çeşitli hesaplara. nakledilir. Yardımcı 
defterler ise doğrudan dof,ruya primanoto veya fişlerden işle
nir( 92) • 

Yevmiye derterindeki maddelerin tam olarak büyük deftere 
aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek amacıyla mizan düzenle.
nir. Buna göre yevmiye defterinin son borç ve alacak toplamı ile 
büyük defterde yer alan hesapların borç ve alacak toplamlarının 
birbirine denk olması gerekir. Tek yevmi~li it~lyan defter sis
tem:l iş bölümline ver vermediği için iş hacmi kflçük olan işletme
lerde kullanılabilmektedir. 

Tek Yevmiyeli İtalyan Defter Sisteminde İş Akışı 

r----------4 illı;;lem Belgeler; 

'i' r; mono{o 'lt.!Ja f,ş\er, ve,ycı ıniü-Je~ deAel~ 

1\(ruQ ~··ş~i 

(92) ERKURAL, Muhasebe Organizasyonu, s,l02. 
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Qif't Yevmiyeli İtalyan Defter Sistemi; bu sistemde yev
miye defteri, ikiye ayrılmıştır. Tek gün yevmiyesi ve çift gün 
yevmiyesi olarak ayrılan yevmiye d3fterinde iki ki~i'len varar
lanma olanağı sağlanmaktadır. Tek günlerin yevmi~ si yazılırken, 
çift günlerin yevmiye maddeleri büyük deftede; -çift günlerin 
yevmiyesi yazılarken , tek günlerin yevmiye maddeleri, büvük 
defterdeki ait oldukları hesaplara geçirjıtr. Böyl~ce işler iki 
muhasebeci tarafından bölüşülmüş olur(93): Ayrıca tek günlerin 
ve çift günlerin yevmiyelerinin toplandığı bir de gene:L yevmi

ye defteri bu sistemde yer alır. 

Çift Yevmiyeli İtalyan Defter Sisteminde İş Akışı 

ı iıt ·ı~ltm ~ls-Itti~ 
1'dmoool:a 1/~o f•~ ~ m~~ ~i 

r---------. 
Mah.sup :f1~(u~ 

(J;) t;;;!;lr::Q 
( 93) Cevat YÜCESOY , Muhasebe ve Defter Sistemleri Huhasebede 

Makinelesme, İ.İ.T.t.A. Talebe Neşriyat ve vardım Bürosu 
Ya. No.l964/181, Ece Basımevi, İstanbul,l964, ~.61. 
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3.2.3.2. Amerikan Defter Sistemi 

Amerikan defter sistemi büyük defter 
hesaplarının azaltılması yoluyla zamandan,tasarruf sağlayan 
bir sistemdir. Buna karışıJ.ık, işbölilmiine yer vermemektedir. 
Bunun nedeni ise iki defterin ( yevmiye ve büyük defter) tek 
defter haline getirilmesindedir. Defterin sol tarafı yevmiye 
defterini andırırken, sağ tarafında değ~şik hesaplar için açı
lan borç ve alacak stunlarına yer verilmiştir. 

Amerikan defter sistemi bu yönüyle, hesap türü fazla ol
mayan işletmelerde kullanışa elverişlidir. Ancak sınırlı sayıda 
açılan hesaplarda işlemlerin takip edilmesi sonucu sistemden 
beklenen bilgi ihtiyacının karşılanmasında çeşitli güçlükler 
ortaya çıkacaktır ... 

Amerikan Defter Sisteminde İş Akışı 
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Ülkemizde bütün döner sermayeli işletmeler, bilanço 
esasına göre defter tutarlar. Bunlardan, Orman Gem~l Müdürlüğü,· 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
lerine bağlı döner s'3rrnayeli işletmelerde İtalyan Defter Sistemi 
kullanılmaktadır. 

İtalyan defter sisteminin gereği olarak, belirttiğimiz 
dqnar sermayeli işletmeler; 

1 

i. Yevmiye defteri 
ii. Büyük defter 

iii. Kasa defteri 
iv. Envanter ve bilanço defteri tutmak zorundadır. Ayrıca 

bu işletmeler ihtiyaca göre,çeşitli yardımcı defterlere de ver 
verirler. 

Yukarıda belirttiğimiz işletmelerin dışında kalan döner 
sermayeli işletmeler Amerilcan Defter Sistemine , diğer adıyla 
dAfteri kebirli yevmiye esasına göre defter tutarlar. Bu siste-

. ' 
me göre defter tutan işletmeler kayıt belgeleri olarak esas 
defterlerinin yanında bir çok yardımcı defter de kullanırlar. 

Amerikan defter sistemine göre defter tutan, çeşatii 
döner sermayeli işletmeler, yönetmeliklerinde belirtilen defter
lere yer verirler. özel yönetmeliği olmayan işletmeler ise 
15.2.1968 tarih ve 12.827 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren yönetmeliğe göre şu defterleri kullanırlar; 

i. Esas defteri 
ii. Kasa defteri 

iii. Br-ı.nk!'tl!'tr cari defteri 
iv. Demirbaş ve bağlı değerler defteri 
v. Demirbaş tasnif ve amortisman defteri 

vi. Ambar yevmiye defteri 
vii. Ambar tasnif defteri 

viii. Atölyeler esas defteri 
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ix. Atölyeler maliyet defteri 
x. Gelirlar defteri 

xi. Giderler defteri 
xii. Borçlular defteri 

xiii. Alacaklılar defteri 
xiv. Avans ve krediler defteri 
xv. Sermaye defteri 

xvi. Mübayaa defteri 
xvii. Satış defteri 

xviii. Aracı ve geçici hesaplar defteri 

,3.2.4-. Hesap Planları 

Mali nitelikteki olayların, yönetimin ihtiyaç 
duyduğu bilgiler haline dönüşebilmesi, mali nitelikteki işlem
lere ait belgelere dayanarak ve muhasebe fi~leri aracılıeı ile 
kayıtların yapılmasına bağlıdır. Bu yolla eldeki veriler, bil
gi haline gelerek, yönetsel açıdan bir anlam ifade edecektir. 

Veri veya bilgilerin düzenli bir biçimde kaydedilmesi 
ve istenen ayrıntıyı verebilmesi için, işletmelerin türüne, 
büyüklüğüne, konusuna göre değişen sayıda hesap kullanılır. 
Bu nedenle, kullanılacak hesapların bir ·sistem içinde planlan
ması gereklidir. Saydığımız gerekçelerden de anlaşılacağı üzere, 
hesap planı muhasebe sisteminin ayrılmaz bl..r parçasıdır. Açık
lamalarımız ışığında hesap planını şöyle tanımlayabiliriz; 
işletmelerdeki mali karakterli işlem ve olayların, kaydedilmesi 
için tutulan hesapları m1masebenin temel kavramları ve ilkeleri 
çerçeve sinde, sistemli bir şekilde bölümleyen ve aynı olayla
rın sürekli olarak aynı hesaplara kaydadilmesini sağlayan bir 
yöner ge dir. 

İşletmenin konusu, büyüklüğü veya türü gibi etmenler 
hazırlanacak hesap planında öncelikle dikkat edilmesi gerekli 

... 
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noktaları oluşturmaktadır. Kısaca, hazırlanacak hesap planı, iş
letmenin bünye sine ve büyüklüğüne uygun olmalıdır. 0rneğin; 
kUçUk bir işletmGd·3 ayrıntılı hazırlıınmı~ hesap planı sonur1und.a, 
kullanılmayan bir çok hesap ortaya çıkacaktır. Bunun yanında 
büyük işletmelerde dar bir hesap planı da muhasebe sisteminden 
beklenen bilgilerin eksik olmasına yol açarken, yeni he sapların 
sonradan eklenmesini gerektirecektir. Bu nedenledir ki, hesap 
planları hazırlanırken işletmenin bünyesi çok iyi incelenmeli, 
muhasebeden devamlı olarak istenecek bilgilerin neler olduğu 
önem sırasına göre tesbit edilmelidir(94). 

Hesap planları sayesinde, işbölümü olanağı yaratılırken 
muhasebe işlemlerinin çeşitli yerlerde farklı kişiler tarafın
dan yürütülmesi, olurlu hale gelecektir. Bu nedenle, muhasebe 
işlerinin çeşitli kimseler tarafından yürütülmesi zorunluluğu, 
hesap planları ile birlikte, planın nasıl uygulanacağını belir
ten yönergelerin hazırlanmasını da gerektirmektedir(95). 

Hesap planı kavramını böylece açıkladıktan sonra kendi 
içinde hesap planları.; .genel hesap planları ve çeşitli iş kolla
rına ait genel hesap planı olarak ikiye ayrılır. 

Genel he sap planı; bir ülkenin bütün işletmı3leri için~~ 
ya da belirli meslek dalıarına giren işletmeler için uygulanması 
tavsiye edilen veya mecburi olan yeknesak (tekdüzen) bir hesap 
organizasyonudur(96). 

Çeşitli i.§ kollarına ait genel hesap planları; genel 
hesap planındaki temel ayırım ve hesap grupları temel alınarak 
değişik iş kolları için ayrı ayrı genel hesap planları gerişti
rilir. Bu planlar, genel hesap planıarına göre dah~ ayrıntılı 
planlardır. 

(94) ERKURAL, Muhasebe Organizasyonu, s.4. 
(95) ERKURAL, Muhasebe Organizasyonu, s.4. 

(96) ERKURAL, Muhasebe Organizasyonu, s.5. 

\ 
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Genel hesap planlarının, sağlayacağı yararları şu şekil

de be lir tmek ol ur 1 udur; 

Tekdüzen hesap planı uygulayan işletmeler arasında hesap 
birliği sağlanırken, bu işletmelerin birbirleri ile karşılaştır
ma olanağı da yaratılmış olacaktır. 

İşletmelerin faaliyet sonuçları değerlendirilerek, ülke
nin genel ekonomik yapısı hakkında gerçek bilgiler ortaya çıka
bilecektir. Ayrıca, tekdüzen hesap planı işletmelerin çevrele
rindeki kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi akışını düzenli hale 
getirirken muhasebe eğitimini de kolaylaştıracaktır. 

Döner sermayeli işletmelerin hesap planları incelendi
ğinde,tüm işletmelerin kulladığı genel hesap planı olmadığını 
görmekteyiz. Bu işletmelerden bir kısmı, bağlı bulundukları ba
kanlık veya genel müdürlüğün kendilerine bağlı kuruluşlara iliş
kin olarak hazırladıkları he sap planlarını kullanmaktadır lar·. 
Bunlar iş kollarına ait genel hesap planı niteliğindedir ve aşa
ğıda belirteceğimiz döner sermaye.li işletmeler tarafından kul
lanılmaktadır. 

i. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner 
sermayeli işletmeler, Adalet Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan hesap planını 
kullanmaktadırlar. Hesap planı ikici (dualist) sisteme göre 
hazırlanmış olup 16 ayrı hesaptan oluşmaktadır. Bu nedenle mali
yet muhasebesine ilişkin bilgiler,genel muhasebe dışında, mali
yet pusulalarına dayanılarak elde edilmektedir. 

ii. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları döner sermayeli 
işletmelerinde MEGSB ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
ortaklaşa hazırlanmış olan 17 ayrı hesaptan oluşan hesap planı 
kullanılmaktadır. Haliyet muhasebesi ile genel muhasebenin ayrı 
yürütüldüğü bu işletmelerin hesap planında da ikici ( dualist) 
sistem benimsenmiştir. Maliyetlere ilişkin bilgiler, maliyet 
pusulalarına dayanılarak elde edilir. 



-66-

iii. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı döner sermayeli 
işletmeler ile Harita Genel Müdülüğü ve Seyir ve Hidrografi 
Daire Başkanlığına bağlı döner sermayeli işletmelerde kullanılan 
hesap planı Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığı tarafından hazırlanmıştır. Desimal sistem esas alınarak 
kodlanan bu hesap planında maliyet muhasebesi hesaplarına da 

. ' 
yer verilmiştir. Birci (monist) sistemin tercih edildiği-bu 
işletmelerde gemel muhasebe ile maliyet muhasebesi birlikte yürü
tülmektedir·. 

iv. Orman Genel Müdürlüğüne Bağlı döner sermayeli işletme
lerde genel müdürlükçe hazırlanmış olan hesap planı kullanılmak
tadır. Desimal sisteme göre kodlanan hesap planında birci sisteme 
göre maliyet muhasebesi ile genel muhasebe birlikte yürütülmek
tedir. 

Yukarıda belirttiğimiz işletmelerin dışında kalanlarda 
ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15.2.1968 
tarih ve 12.827 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren yönetmelikte yer alan hesap planı kullanılmaktadır. Toplam 
19 ayrı hesaptan oluşan bu hesap planında da ikici sistem benim
senmiştir. Buna göre maliyet muhasebesi ile genel muhasebe bir
birlerinden ayrı olarak yürütülmektedir. Maliyetlere ilişkin 
bilgiler, maliyet pusulalarına dayanılarak belirlenir. 

3·3· RAPORLAR 

Nuhasebe sisteminde, insan ve haberleşme araçlarından 
sonra, sistemin diğer bir öğesi olan raporlar yer alır. Herhan
gi bir işlemi özet halinde gösteren her belge rapordur. Muhasebe 
sistemi veri veya bilgileri işledikten sorira çıktılara dönüştU
rür. Bu çıktılar aynı zamanda raporlardır. Raporlar, işletme 
içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarına yönelik olarak orta

ya koyulur. 

Yönetimin her kademesinde ve her düzeyinde yer alan 
yöneticilerin,bilgiye ihtiyacı vardır. Ancak, üst düzey yöneti-
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ellerinin, muhasebe sisteminin çıktıları olan raporlara gerek
sinimi daha da çoktur. 

Muhasebe sisteminin çıktıları olan raporları kendi :.için
de, iç raporlar ve dış raporlar şeklinde ikiye ayırıp incelemek 
olanalcııdır • 

İç raporlar, genellikle yöneticilere, işletme eylemleri
nin seyrini ve sonuçlarını görme olanağını sağlarlar. Ayrıca, 

yöneticilerin verecekleri kararlara temel olurlar. İç raporlar, 
gereksinmelere ve işletmenin koşullarına göre, büyük farklılık
lar gösterir ·.ve sayıları oldukça çoktur. Örneğin; iç raporlar, 
işletmenin fin~nsal durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu 
gibi raporlar olabilecej~i gibi, aynı zamanda bütçeler, J)3rfor
mans raporları, maliyet raporları, envanter düzeylerini bildi
rim raporları da olabilecektir(97). 

Dış raporlar, işletmeyle ilgili üçüncü kişilere, işlet
menin çalışmalarından haberdar olmak için sunulan raporlardır. 
Bu raporlar da iç raporlar gibi, sunulacak kişilere veya ilgili 
oldukları konulara göre değişecektir. Fakat iç raporlar kadar 
çok değildir. Bilanço, gelir tablosu, yıllık çalışma raporları, 
Fiyat Tesbit Komitelerine sunulan maliyet raporları,vergi iade
lerine ilişkin raporlar, kredi kurumlarına sunulan raporlar, dış 
raporlara ilişkin birer örnektir(98). 

Yönetimin varlıklar üzerindeki, yönetim sorumluluğunu 
yerine getirebilmesi için, iç bilgilerin üretilmesi ve yönetici
lere raporlar halinde sunulması gerekir. İç bilgiler, yönetici
ler için üretilmesi zorunlu bilgilerdir. İşletme eylemlerinin 
kontrolunu olurlu kılmak için muhasebe sistemi tarafından, ölç
me - değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik bilgiler üretilme
lidir. Geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak için 

(97) SÜRMELİ, s.77. 
( 98) SÜRMi.i:Lİ, s. 77. 
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gerekli bilgilerin yanında, dışarıya yönelik dış bilgilerin de 
üretilmesi gereklidir. 

Döner sermaye işletmeleri de, muhasebe sistemi aracılı
ğıyla elde ettikleri veri veya bilgileri, işledikten sonra ilgi
li bilgi kullanıcılarına raporlar yoluyla sunmaktadırlar. 

Döner sermaye işletmeleri yasal olarak, faaliyet sonuç
larına ilişkin olarak düzenledikleri bir takım raporlarını Sayış
tay' a, Haliye ve Gümrük Bakanlığına ve bağlı bulunduğu bakanlık 
veya genel müdürlüğe sunmak zorundadırlar. Bu amaçla, döner ser
maye işletmelerinde; aylık, geçici ve kesin mizanlar, faaliyet 
raporları, envanter düzeylerini bildiren raporlar, bilanço , k!r 
ve zarar tablosu düzenlemektedirler. Ayrıca, bir çok döner ser~ 
mayeli işletmelerde bütçe de yapılmaktadır. 

3 .4. DON AN IM 

Yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgileri karşılama amacına 
yönelik olarak kurulan muhasebe sistemi, aynı zamanda işletme içi 
ve işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına gerekli bilgileri 
aktaran bir iletişim aracıdır. Günümüzde finansal nitelikli iş
lemlerin artması, işletmelerde gerekli kararların alınması için 
bilgiye olan ihtiyacı da artırmıştır. Ancak, sağlanan bilgile
rin çok değil; yönetimin gereksinim duyduğu, zamanlı ve ilgili 
bilgiler olması gerekir. Bu bilgilerin sağlanmasında muhasebe 
sistemi içinde yer alan bilgi işlem yöntemleri veya dononım da 
bUyük önem taşır. 

Veri veya bilgilerin yönetsel bilgiler haline dönüştürül
mesinde ilk önce bel:t.rteceğimiz yöntem, el ile bilgi i~lem yön
temidir. Bu yöntem daha çok, küçük çaplı faaliyet gösteren veya 
iş hacmi dar olan işletmelerde görülür. El ile bilgi işlem yön
temi, insan yoğun bir özellik gösterir. 

İşletmeleri ilgilendiren, ekonomik olay ve işlemlerin 

artması sonucu muhasebe sisteminde, daha fazla insan unsurundan 
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yararlanmak zorunda kalınmıştır. Bu nedenle, iş bölümüne olanak 
sağlayan defter sistemleri geliştirilmiştir. Ancak azalan verim-
ler kanununun işleme.siyle sistemden beklenen verim alınama~ak-
tadır. Ayrıca, insan gücü ile sistemden kısa zamanda, zamanlı 
va ilgili bilgilerin kar~ılanamaması, çeşitli hataların ortaya 
çıkması ve el yazılarının okunaksızlığı gibi nedenlerden dolayı 
el ile bilgi işlem yönteminin kullanım alanı daralmaktadır. 

Hakinalı bilgi işlem yöntemi; muhasebe sistemi içinde 
çeşitli yazı makinaları, hesap makinaları, kasa tahsil makina
ları vb. makinaları içeren donanım şeklidir. Makinali bilgi iş
lem yöntemi yukarıda belirtmeye çalıştığımız, el ile bilgi iş
lem yönteminin yetersizli.ği sonucunda muhasebe sistemi içinde 
yer almıştır. Bu yöntem, kısa sürede, düzenli ve güvenli iş ya
pabilme olanağı sağlamıştır. örneğin; yazar kasa uygulaması 
sonucunda düzenlenen fişler, kasa girişlerinin kaydında hem za
mandan hem emekten hem de belgelerde düzen açısından yararlı 
olmaktadır. Daktilo şeklindeki yazı makinaları ile defterlerin 
ve föylerin işlenmesi, defterlerde el ile yazmaden kaynaklanan 
olumsuz durumları ortadan kaldırmaktadır. Hesap makinaları ile 
kısa zamanda, güvenli iş yapılması sağlanacaktır. İşletmelerin 
iş hacimleri ne olursa olsun, teknolojinin ilerlemesi sonucunda, 
muhasebe sistemi içinde bir·ya da bir kaç makinaya,donanımları 

~ içinde yer verdiklerini görUyoruz. 

Delikli kart veya elektronik bilgi işlem yöntemi; dona
nım yoğun muhasebe sistemini oluşturur. El ileveya makinalı bil
gi işlem yöntemlerinde bir bilgi aynı kayıt sırasında, kopya 
veya tekrar suretiyle birden fazla yere işlenebilir ve hesap
lama konusu olabilir. Ancak, kayıt tamamlandıktan sonra, aynı 
bilgiyi ileride otomatik olarak bir başka maksat için değerlen
direbilmek mümkün değildir. Bilgi adeta kendi kendini yitirmiş 
donmuştur(99). 

( 99) ERKURAL, Nuhase be Organizasyonu, s. 206-207. 

-------- ______ ...... 
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Delikli kart yöntemi veya elektronik bilgi işlem yönte
minde ise depolanan bilgilerin istenildiği zaman, ilgili bilgi
ler haline getirilmesi çok kısa bir zamanda yapılabilmektedir. 
Ayrıca, delikli kartlara çok çe~itli veri veya bilgilerin yüklen
mesi olanaklıdır. 

Bu yöntemde kayıt hızının fazlalığı da dikkati çekmek
tedir. Böylece el ile ve makinalı bilgi i~lem yöntemlerinin çok 
üstünde kayıtlar kısa bir zamanda yapılabilmektedir. 

Ayrıca, bilgisayarlar _proğramlandıkları doğrultuda bir 
takım i~lemleri kendi kendine yapabilmektedirler. Bu nedenle iş 
hacmi büyük olan i~letmeler, ayrıntılı bilgi elde etmek için 
elektronik bilgi işlem yöntemine geçmek zorundadırlar. 

Bu yöntem de veri veya bilgiler \kaydetmek üzere, kart
lara yüklenmesini veya kodlanmasını sağlayan kart delme makinası, 
kodlanan kartların kontrolunu yapan kontrol makinası, veri veya 
bilgilerin yüklendiği kartlardan istenen bilgileri elde etmek 
için, ilgili kartların seçimini yapan tasnif makinası ve delikli 
kartlardan işlemleri yazı ile muhasebeleştiren muhasebe makinasi 
ve bilgisayar gibi makinalar kullanılmaktadır. 

Döner sermayeli i~letmelerde çe~itli makinalar muhasebe 
sisteminde yer almaktadır. Bu makinalar, daktilo ve çeşitli he
sap makinalarıdır. Buna göre, döner sermayeli ~·-işletmelerin 
genelinde makinalı bilgi i~lem yöntemi kullanılmaktadır. 
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D Ö R D U N C U B Ö L U M 

T E K 1 R D A ~ E N D U S T R 1 M E S L E K L 1 S E S 1 
D 0 N ER· S ERMAYE 1 ŞLET M E S 1 N D E K 1 
M U H A S E B E S İ S T E M İ U Y G U L A M A S I N I N 

İ N C E L E N M E S İ 

1. GENEL AÇIKLAMA 

Muhasebe sistemi, bir işletmenin finansal nitelikli tüm 
bilgilerini içeren geniş kapsamlı bir bilgi sistemidir. Bu ça
lışmamızda, muhasebe sistemi geliştirmekten çok, sadece Tekir
da~ Endü~tri Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesi'ndeki mev

cut sistem ortaya koyularak incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmayı yaparken, kullanılan yöntem ise görüşme, 
gözlem ve inceleme yöntemleridir. Bu amaçla; Lise Müdürü, döner 
sermayeden sorumlu, Teknik !şler Müdür Yardımcısı, atölye bölüm 
şefleri ve Döner Sermaye Sayınanı ile ayrı ayrı görüşülerek sis
teme ilişkin bilgi ve belgeler toplanmaya çalışılmıştır. 

2. İŞLETMENİN TANITILMASI 

IvlEGSB (Milli Et1;itim Gençlik. ve Spor Bakanlır;ı), Erk. 
Tnk. Öğrt. Gn. Md.(Erkek Teknik Öğretim Genel IVlüdürlüğü),!şl. 
Dai.Bşk.'a (!şletmeler Dairesi Başkanlığ1)bağlı Tekirda~ Endüst
ri Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesi 1967 yılında 3423sayılı 
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kanuna dayanılarak kurulmuştur. İnceleme konumuzu oluşturan bu 
işletmenin, kuruluş amaçları şöyle belirtilmiştir(lOO): 

i. İşletmenin, prodüktivite anlayışı içinde daha rantabl 
ve azami VBrimlilikte ve gerçek kar sağlanarak çalıştırılmalarını 
d Uz e n le me k, 

ii. Tüketici eğitim yerine, üretim içinde eğitimi gerçek
leştirmek, 

iii. İnsan ve makina potansiyeli olarak, mevcut atıl kapa
sitenin değerlendirilerek Milli Ekonomiye katkıda bulunmasını 
sağlamak, 

iv. Atölye ve ünitelerdeki makina, tezgah, araç-gereçlerin 
işlntllmdsi, çalışma. saat ve kapasitelerinin maksimum sev:ty~ye 

yükseltilmesini sağlamak,. 

v. Çağımızın modern teknolojisindeki ge~meleri anında 
teknik eğitime aktararak, öğrencinin piyasa ve sanayinin talebine 
uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak, bilgi ve beceri kazan
dırmak, 

vi. İşletmenin karlılık düzeyini yükselterek teknik öğre
tim personelini de bu gelirden pay vermek suretiyle gelir sevye
lerini iyileştirmek ve böylece teknik öğretim kadrosunun işbaşın
da kalmasını sağlamak, 

vii. Okulun ihtiyacı olan makina, tezgah, tesis, mefruşat 
ve diğer demirbaş eşyaları, döner sermayelerden elde edilecek 
k8.rlarla satın alınale ve donatmak, 

viil. Bakanlığa dolayısıyla Milli Hasılaya daha fazla katkı
da bulunmaktır. 

•rekirdaG Endüstri Meslek Lisesi altı ayrı m0slek bran~J.n
da eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bunlar; 

i. Ağaç İşleri Bölümü 
ii. 'Elektrik Bölümü 

iii. He tal İ şler i Bölümü 

(100) Döner Sermaye İşletmeleri 1986 Yılı Çalışma Yön~rgesi, 
Hilli Eüitim Gençlik ve Spor Bak3.nlıcı, !şletm~ler Dairesi 
Başkanlığı, Ankara, 1986, s.5. 



iv. Motor Bölümü 
v. Tesfiye Bölümü 
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vi. Hakina Re ssamlıi;ı Bölümtinden oluşmaktadır. 

Belirttiğimiz bu bölümlerden, ilk beşi döner sermaye iş::<:, 

letmesinin faaliyetlerinde yer almaktadır.·Her bölüm için ayrı 
ayrı atölyeler oluşturulmuştur. Üretim sipariş e sa sına göre yürü
tülmektedir, ancak, toplam üretimin çok küçük bir tutarı kadar 
hazır mamul üretimi de gerçekleştirilmektedir. Üretim konusuna 
örnek olarak; türlü okul eşyalarının üretimi, mobilya, ağaç doğ
rama, demir doğrama, çeşitli taşıt tamiri, bakımı, yenilenmesi, 
parça üretimi, elektrik tesisatı döşenmesi ve yenilenmesi vb. 
verile bilir • 

İşletmemiz de 1985' yılında 17 .ooo.ooo-ıı.• lık üretim g8r
çekleştirllmiş ve aynı yıl içinde 1.700.000-ll. Mr elde edilmiş
tir. 1986 yılında ise üretim tutarının 20.000.000-ll.'yı aşacağı 
ve 2.200.000-ll.'nın üstünde bir kArın gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir. 

Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Dörier Sermaye İşletmesi';.,.

nin kodrolu personeli yoktur. Bu nedenle, döner sermaye işletme
sinin mLlhn.st~besindı3 ve iiretim faali.yetinde yer alan pC3rsonel 
okulun kadrolu elemanlarıdır. Üretimin tamamı, meslek dersi öğ
retmenleri, teknisyenler ve öğrenciler tarafından yapılmaktadır. 

İşletmenin sermayesi l.)oo.ooo-ıı. olup, tamamı ödenmiştir. 
Elde edilen k!lar da sermayeye ilave edilmeyerek yıl sonunda 
hazineye aktarılmaktadır. 

Teldrda~ ::!:ndüstri Meslek T,isesi Döner 8ermayl3 İşl8tmesinin 
yönetiminden ve çalışmalarından, Okul Hüdürü, Teknik İşler Hüdür 
Yardımcısı (döner sermaye konusunda uzman yetkili ) ve Sayman 
birinci derecede sorumludurlar. EK:l'de işietmemizin örgüt 

şeması verilmiştir. 



-74-

3. Tl!JKİRDAG ENDUSTRİ Ml21SUIK LİSJ,!!Sİ D()NJ:fR SEHMAYl~ İSLJıjTMl~St 1 NİN 
HUilASElli5 SİSTEMİ 

3 .ı. PERSONEL 

Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesi
nin muhasebe sisteminde; okul müdürü, teknik işler müdür yürdım
cısı, beş atölyenin şefleri, sayman ve ambar memuru görev almış
tır. Ancal{, işletmenin muhasebe işlerinin yerine getirilmesinde, 
birinci derecede sorumluluk sayınana aittir. 

Atölye şefleri, kendilerine gelen ve atölyelerde kullanı
ma alınan ha:ınmadde ve malzemelori takip etmek amacıyla hammadde 
defteri ve daha sonra belirteceğimiz ilk işlem belgeleri ile 
çeşitli raporları düzenlerler. 

Ambar memuru, bir de~ecede sayınana yardımcı eleman olarak 
değerlendirilebilir. Asıt görevi, ambara giren ve çıkan hammadde, 
malzeme ve mamul eşyaların giriş ve çıkışıarına ilişkin işlemleri 
yaparak, gerekli belge ve kayıtları düzenlemektir. Fakat, işiet
memizde görevli ambar memurunun tayin olması nedeniyle, kadro 
boş olup, ilgili işlemleri sayman ;;:Ya,pmaktad:ı.T •.. 

İşıetmemizin muhasebe sistemi içinde yer alan, bu ı:erso
nelin hiç birisi muhasebe eğitimi görmemiştir. İşler idarecilerin 
daha önceki yıllarda edindikleri deneyim ve tecrübelerine göre 
yürütülmektedir. 

Her yıl MEGSB Erk. Tnk. Öğrt. Gn. Md. İşl. Dal. Bşk. ta
rafından gönderilen "Çalışma Yönergesi" muhasebe sisteminde yer 
alan personelin en büyük yardımcısıdır. MEGSB kendisine bağlı 
döner sermayeli işletmelerde çalışan saymanların bilgi düzeyle
rini artırmak ve çalışmalarını verimli kılmak amacıyla Erk. 
Tnk. Öğrt. Gn. Md. bünyesinde çeşitli tarihlerde seminerler dü
zenlemektedirler. Ancak, işletmemizden bu seminerlere katılan 

olmamış tır • 
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3.2. HABERlliŞME ARAÇLARI 

EK: 2 BELGE 1- "KASA TAHSİL FİŞİ" 

Kasa tahsil fişi, işletmenin, her türlü kasa girişlerin
de kullandığı ilk işlem belgesidir. Tahsilatlardan dolayı daima 

' . 
kasa hesabı borçlu olduğundan, bu fişte, borçlu hesap stununa 
yer verilmemiştir. Buna karşılık, ilgili mali işlemin karşılığını 
oluşturan hesap veya hesapların gösterilmesi için alacaklı hesap
lar s tunu yer. almJ.ştır •· 

Sayman tarafından, üç nüsha olarak düzenlenen, kasa tah:~ 
sil fişinde okul müdürü ile saymanın imzaları yer alır. Bunlardan, 
ilk nüsha, Sayıştay'a gönderilir. Diğer nlishalardan bir tanesi 
gelir belgesine eklenir, diğeri dip koçanda kalır.Mütedavil ser
maye esas defterine yapılacak kayıtlarda bu fiş temel alınır. 

EK: 3 ffiLGE 2- "KASA TEDİ'YE FİŞİ" 

İşletmenin yaptığı her türlü ödemeden dolayı kullanılan 
ilk işlem belgesidir. Kasa çıkışları nedeniyle kasa hesabı ala
caklı oldueundan tediye fişinde alacaklı hesaplar stunu bulun
maz. Ödemenin karşılığını gösteren hesap veya hesapların belir
tilmesi için borçlu hesaplar stunu belgede yer ,alır. 

Sayman tarafından iki m14.sha' olarak düzenlen'3n belgede, 
saymanla birlikte okul müdürünün de imzası yer alır. Harcama bel
gesinin aslı Sayıştay'a gönderildiğ~nden tediye fişi ayrıca gön
derilmez. Fişin ilk nüshası harcama belgelerine eklenir, ikinci 
nüsha koçanda kalır. Esas deftere yapılan kayıtlarda esas alınır. 

EK: 4 BELGE 3- "MAHSUP FİŞİ" 

İ şletm(lnin, kasrı. giriş ve çıkışları dışında meydana 
gelen mali nitelikli işlemler. için, mahsup fişi düzenlenir. 
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Mahsup fişinde finansal nitelikli işlemin değişme yarattığı, 
hesapların adlarının yazılması için borçlu ve alacaklı hesap 
st unları bulunma~tadır. 

Sayman tarafından üç nüsha olarak tanzim edilen fişte, 
okul müdürünün ve saymanın imzaları yer alır. İlk nüsha Sayış
tay'a gönderilir. Diğer iki nüsha ise işletmede kalır. Bu fiş
te işletmenin esas defterine yapılacak kayıtlarda . temel alınır. 

EK: 5 IELGE 4- "FATURA" 

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müş-• 
terinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya 
işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika
dır( 101) • 

Döner 'sermaye işletmesi de ürettiği mamuller ve yaptığı 
işlerden dolayı, fatura vermek, yaptırdığı işler ile alımlarına 
ilişkin olarak da fatura almak zorundadır. İşletmemiz gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf olduğu için, faturalarında noter tas
diki, vergi dairesi ve vergi numarasına ilişkin bilgiler bulun
mamaktadır. Ancak, bu işletmeler katma deP,er vergisi mUkellefi 
oldukları için aldıkları ve verdikleri faturalar üzerinde kat
ma değer vergisini ayrıca göstermektedirler. : 

Sayman tarafından Uç nüsha olarak dllzenlenen belgenin 
aslı müşteriye, ikinci nüshası atölyeye verilir. Üçüncü nüsha 
muhasebede kalır. Fatura,sayman ve okul müdürünün imzalarını 
taşır. 

EK: 6 ffiLGE 5- "KIYHl.i:TLİ EVHAKLAll" 

İşıetmemizin müşterileri ve: satıcıları arasındaki tica
ri ilişkileri peşin olarak gerçekleşmektedir; Bu nedenl~ işlet-

(101) CEMALCILAR, Genel Muhasebe, Teknik İlkeler ve Uygulama, 
s. 79. 
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memizde bono, poliçe gibi kıymetli evrak türlerinden yararlana
bileceği halde sadece çek kullanılmaktadır. İşletmenin düzen
lediği çeklerde okul müdürü ile sa3~anın imzaları bulunmaktadır. 

EK: 7 l.li~LGJ.i: 6- 11 Dl~KON1' 11 

Dekont, bilindiği üzere herhangi bir işlemin hesapta 
yarattığı değişmenin kayda alındıf,ını hesap sahibine bildiren 
bir belgedir( 102). Gene.lde, işletmenin bankadaki hesab:t.nda mey
dana gelen değişmeyi bildirmek amacıyla bankanın düzenlediği 
dekontlar, ilk işlem belgesi olarak kullanılmaktadır. 

EK: 8 ffiLGE 7- "SİPAHİŞ ATÖLYESİ ŞARTNAMESİ" 

Siparişte bulunan, müşteri ile işletme arasında yapılan 
bir sözleşme niteliğinde olan bu belge, ilgili atölye şefi tara
fından üç nüshe olarak düzenlenir. Belgenin ilk nüshası müşte
riye, ikinci nüsJ;ıası sayn1ana verilir, üçüncü nüsha atölye şefin
de kalır. 

Şartnamede, siparişin alındığı tarih, sipariş numarası, 
müşterinin adı, soyadı, adresi,siparişin cinsi, miktarı, biti~!. 

rilme zamanı, tesbit edilen ön fiyat, peşin alınan kısım ve 
geri kalan bedel ile siparişe ilişkin tarafların özel bir takım 
şartları varsa bunlar belirtilir. Belgeyi okul müdürü, müşteri 
ve atölye şefi imzalar. 

EK:9 BmLGE 8- 11 LtiZUM MtİZJ~KKEill~Sİ" 

Üretimi gerçekleştirilecek olan siparişe ilişkin ola
rak ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemenin alınması için atöl
ye şefi tarafından düzenlenen ilk işlem belgesidir. 

Bu tür alımlarda yetkili kişiler teknik işler müdür 
yardımcısı ile saymandır. Ancak, 150.000-~'yı aşan alımlarda 

(102) CEMAI.CILAR, Genel Muhasebe Teknik İlkeler ve Uygulama, 
s. 217. 
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komisyon kurularak, satıcılara tGklif mektupları gönderilir. 
Buna göre en uygun seçim ~omisyon tarafından yapılarak karar 
ve onay sonrası alım gerçekleştirilir. 

Atölye şefi tarafından üç nüsha olarak düzenlenen bel
genin aslı Sayıştay'a, ikinci nüshası sayınana gönderilir, üçün
cü nüsha ise atölye şefinde kalır. 

EK: 10 BELGE 9- "D0NER SEHMA'YE TES LİM ALMA MAKBUZU" 

İşletmenin, aldığı hammadde ve malzemenin ambara giri
şinde teslim alındığını belgelendirmek amacıyla kullanılan 
ill{ işlem belgesidir. Belgede, teslim alınan hammaddeveya mal
zemenin miktarı, birim fiyatı ve tutarı ayrı ayrı stunlarda bel
li edilir. Ambar memuru tarafından düzenlenen teslim alma mak
buzu üç nüsha olarak tanzim edilir. İlk nüsha Sayıştay'a, ikin
ci nüsha sayınana gönderilir. UçüncU nilsha ambar memurunda kalır. 

EK: ll BELGE 10- "İSTEME: VE ÇIKARMA PUSULASI11 

Ambardan, atölyelere gönderilen hammadde ve malzemenin, 
çıkışından dolayı kullanılan ilk işlem belgesidiro Belgede atöl
yeye gönderilen hammadde ve malzemenin cinsi, miktarı, birim 
fiyatı ve tutarına ilişkip bilgiler yer alır. 

Ambar memuru tarafından üç nüsha olarak tanzim edilen 
belge de atölye şefinin, okul müdürünün ve ambar memurunun 
imzaları yer alır. Belgenin ilk niishası Sayıştay' a, ikinci nils
hası sayınana gönderilir, üçüncü nüsha ambar memurunda kalır. 

EK: 12 BELGE ll- "İMAL!T - HALİYET PUSULASI" 

Döner. sermaye işletmesi tarafından bir siparişin alı
nıp, mamul' eşya ambarına girme sine kadar geçen süre içinde olu

şan her türlü maliyet bilgilerinin depolandığı bir ilk işlem 
belge si dir • 
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Siparişin üretinde kullanılan, ancak, hiç bir işleme 
tabi tutulmayan hazır malzemeler ile üretim sırasında üzerinde 
çalışılan hammadde ve malzemenin miktarı, birim fiyatı, tutarı 

ayrı olarak gösterilir. Siparişin, üretilmesinde görev alan 
öğrencilerin, okul numaraları, ad ve soyadları ile ~aat~ücret
leri, toplam o sipariş üzerinde çalıştıkları süre belirtilerek 
hak ettikleri ücret belirlenir. imalat-maliyet pusulasının sağ 
alt köşesinde yer alan bölümde; talebe hakkı olarak gerçekle
şen toplam ücret, kullanılan hammadde ve malzemenin toplam tu
tarı ( hazır malzeme direkt olarak bulunacak toplama ilave edi
lir ) ile öğretmen ve teknisyenierin fazla mesai sonucunda olu
şan lleretlerinin toplamı üzerinden, aşağıda belirte~eğimiz 
oranlar dikkate alınarak satış fiyatı hesaplanır. Ancak, bu 
fiyat üzerine ayrıca hazır malzemelere ilişkin tutar ilave 
edilecektir. Buna göre; 

Talebe hakkı tutarı, işleme 
tabi tutulan hammadde ve mal
zeme ile işçilik ücreti top
lamı üzerinden kümülatif olarak 
-İşletme ve idari masraflar kar
şılığı olar,ak 

-Amortisman gideri 

-Elektrik gideri 

-Kar 

Siparişi veren kurum 
Resmi özel 

%ı o %15 
%ı % 5 
% 5 % 5 
%ı o %15 \ 

eklenerek siparişe ilişkin imalat-maliyet pusulası düzenlenmiş 
olur. İşıetmemizde maliyette ilişkin bilgiler bu belge ile 
karşılanmaktadır. 

imalat-maliyet pusulasının üst tarafında, siparişi 

veren kişi veya kurumun, adı,. yapılan işin türü, siparişin 

verildiği tarih belirtilir. Altta ise işin bitirildiği tarih, 
mamul eşya ambarına teslim edildiğ'i tarih ve mamul eşya mali-

' yet pusulasının numarası ve tarihi yer alır. 
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Atölye şefince üç nüsha olarak düzenlenen imalat-mali
yet pusulasında ambar memuru ve atölye şefinin imzası bulunur. 
Belgenin ilk nüshası Sayıştay'a ikinci nüshası saymana gönde
rilir, üçüncü nüsha atölye şefinde kalır. 

EK: 13 BELGE 12- "MAMUL EŞYA MALİJET PUSULASI" 

Siparişin alınmasından itibaren mamul eşya ambarıoa 
girineeye kadar çeşitli atölyelerde oluşan, her türlü maliyeti 
içeren ilk işlem belgesidir. imalat-maliyet pusulası bir tek 
atöl;rede oluşan maliyeti gösterir ama sipariş için kullanılan 
hazır malzemenin bedeli belli edilmez. Buna karşılık mamul eş
ya maliyet pusulasında siparişin üretiminde görev alan her 
atölyenin maliyetleri en son ve özetlenmiş şekliyle yer alır. 
Bu lx~lganin ganel toplamı siparişin satış fiyatını verecektir. 

Sipariş üzerinde en son çalışan atölye şefi tarafından 
üç nüsha olarak düzenlenen bu belgede şef ile birlikte ambar 
memurunun imzası yer alır. Belgenin aslı Sayıştay'a ikinci nüs
hası saymana gönderilir, üçüncü nüsha ise atölye şefinde kalır. 

EK: 14 BELGE 13- "MÜTEDAVİL SERMA1E MAJ.1UL EŞYA ÇIKARMA PUSULASI" 

Sayman tarafından üç nüsha olarak düzenlenen bu belge, 
mamul eşya arnbarından müşteriye yapılan teslimler sırasında 
kullanılar. Belgenin ilk niishası Sayıştay' a ikinci nUshası ~ ·· 
ambar memuruna gönderilir, üçüncü nüsha saymanda kalır. 

Belgede müşteriye teslim edilen mamullerin cinsi, mik
tarı, fiyatı ve tutarına ilişkin bilgilerin yanında, okul mUdii
rü , sayman ve ambar memurunun imzası yer alır. 

EK: 15 BELGE 14- "ÜCRET BORDROSU" ' 

Tekirdağ JI.:ndiistri Meslek Li s•) si Döner Sermay~ İşletme

sinde kadrolu olarak çalışan personel bulunmamaktadır. Faaliyet-
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lerin yürütülmesinde görevli olan tüm personel Bengl biltç~den 
maaş almaktadır. Ancak, idarecilerin, öğretmenlerin, sayman 
ve telmisyenlerin günlük veya haftalık çalışma süreleri dışında 
döner sermaye işlerinde görev almaları halinde,kendilerine faz
la Ç3.lışma ücreti ödenebilecektir. Bu ödemelerin yapılması 
için sayman tarafından ücret bordrosu düzenlenir. Talebelere 
ilişkin ücretler bu bordroda yer almaz. Döner sermayeden öde
cek fazla çalışma saat ücreti, brüt 310-~ olup, aylık fazla ça
lışma süresi en çok 60 saattir. 

Buna göre, atölye şeflerinin dqzenlediği puantaj cet
vulln .. 1 d:.:ıyan.1.rak, sııyman tarafınd11n iicret bordrosu lk1 niishll 
olarak düzenlenir. U cr etlerden %25 gelir vergisi ile %o4 damga 
vergisi kesintisi yapılar. Bordronun ilk nüshası Sayıştay'a 
gönderilir,ikinci nüsha ise işletmede kalır. 

3.2.2. Kayıt Belgeleri 

Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Döner Sermaya 
İşlt1tmGsi 1 nde muhasebe ka.vıtları "Muzaaf Usul" ile yUr.i.ltUlmek
tedir. Amerikan defter sisteminin kullanıldığı işletmemizde 
yer alan kayıt belgeleri bu bölümde incelenecektir. 

EK: 16 KAYIT l~LGll!Sİ 1-"MiİTgDAVİL SERMA"-'E ESAS Dii:FTEHİ" 

Döner sermayeli işletmemizde, meydana gelen tüm mali 
nitelikli işlemlerin, tarih sırası ile hiç bir sınıflamaya 
tabi tutulmadan, kaydedildiği defterdir. Karşılıklı her iki 
yanı bir sayfa olarak kullanılan esas defterde, işletmenin 
kullandığı toplam onyedi hesap için ayrı ayrı borç ve alacak 
st unları bulunur. 

Esas defterde ilgili hesapların borçlarına ve alacak
larına kaydedilen her işlem, dönem başından' başlayarak, birbi
rini takip eden sıra numarası alır. İşlemin tarihi ve işlemin 
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niteliğine belirten açıklamalar, yapılan i~ stununda belirtilir. 
Her sayfa bittikçe, esas defterdeki hesapların her birinin, top
lamı alınır ve bu toplam takip eden sayfadaki hesap stunlarına 
aktarılır. 

İşlemler esas deftere, belgelere dayanılarak; düzenlenen 
muhasebe fi§leri aracılığıyla kaydedilir. İşlemin defterde aliı
ğı sıra numarası fişin üzerinde de ayrıca gösterilir. 

İcınal stununun borç ve alacak tarafları toplamı, mali 
işlemin tutarını gösterir ve bu toplam kadar ilgili he sapların 
borç ve alacak taraflarına denk kayıt yapılır. 

EK: 17 KAYIT BELGESİ 2- 11 J.1ÜTEDAVİL SERMAYE KASA DEFT'.tiRİ" 

Bu defter, döner serma~li i~letmenin kasasına giren, 
çıkan ve kalan paraların izlenmesi amacıyla tutulur. Karşılık-
lı sayfalar şeklinde işleyen defterin, sol tarafındaki giren 
sayfasında, ,tahsile ilişkin mali i~lemin esas defterdeki madde 
numarası, konuya ili~kin açıklama, tahsil fi~inin tarihi, numa
rası, müfredat ve toplam stunları bulunur. Sağ taraftaki çıkan 
sayfasında ise, değişik olarak ödemeler sonucu ortaya çıkan mali 
işlem için düzenlenen tediye fişinin tarihi ve numarası yer alır. 
Giren taraftaki diğer tüm stunlara, çıkan sayfasında da aynen .; 
yer verilir. 

Günlük olarak tutulan deftere ilk önce bir ön~eki günden 
devreden paraların kaydıyla başlanır. Devreden bu paralar giren 
taraftaki toplam stununa, o gün içinde gerçekle~en tahsilatlarda 
yine giren taraftaki miifredat stununa kayd9dilir. Müfredat stu
nunda toplanan para mevcudu gün sonunda toplanarak toplam stu
nuna aktarılır. 

Ödenen paralar ise çıkan taraftaki müfredat stununda top
lanarak gün sonunda, bu toplam,tutar stununa aktarılır. 



Giren taraftaki, tutar stunu toplamının altına, çıkan 
taraf toplamı yazılarak, aradaki fark bulunur. Sonuç ta or tay·a 
çıkan,giren taraf kalanı ile kasa sayım sonucunun birbirine denk 
olması gerekir. Bu kalan, ertesi günün giren taraf toplamı yazı
larale işlemlere dl3vam edilir. 

EK: 18 KlAYI'f BELGESİ 3- "MÜTADAVİL SERMA!E MALZEME DEFTERİ" 

Döner sermaye işletmesinin ambarına gire~, çıkah ve ka-, 
lan hammadde ve malzemenin takip edilmesine olanak sağlayan bir 
defterdir. Kar§ılıklı sayfalar §eklinde i§leyen defterin sol 
tarafına :giren, sağ tarafına ise çıkan hammadde ve malzeme bedel
lerina ilişkin kayıtlar yapılır. 

İ§letmenin satın aldığı hammadde ve malzemeden dolayı 
düzenlenen teslim alma makbuzu ile alış faturasında belirtilen 
maliyet fiyatı üzerinden, deftere giriş kaydedilir. Derterin sol 
tarafında ambara alınan malzemenin cinsi, miktarı, birim fiyatı, 
toplam tutarı, teslim alma makbuzunun tarihi ve numarasına ili§
kin bilgiler defterin ilgili stunlarına kaydedilir. 

lvialzeme defterinin sağ tarafına ise, ambardan atölyelere 
gönderilen hammadde ve malzemenin, maliyet fiyatı üzerinden, is
teme ve çıkarma pusulasına dayanılarak çıkış kaydı yapılır. 
Derterin sağ tarafında, atölyelere verilen malzemelerin cinsine 
miktarına, fiyatına iligkin bilgiler ayrı ayrı stunlarda belir
tilir. 

EK: 19 KAYIT EELGESi 4- "MÜTEDAVİL SERHAYE ATÖL1EIER DEFTERİ" 

İşletmenin ambarından,çeşitli atölyelere verilen,hammad
de ve malzemenin izlenmesini,sağlamak amacıyla tutulan defterdir; 
Çift yönlü işleyen derterin sol tarafına, atölyelere verilen 
hammadde ve malzeme, sağ tarafına ise atölyelerde siparişin tire-

timinde kullanılarak tüketilen hammadde ve malzeme tutarına 
1lişkin kayıtlar yer alır. 
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Atölyelere verilen hammadde ve malzemeler isteme ve çıkar

ma pusulasına dayanılarak, giren tarafa, maliyet fiyatı ile kay
dedilir. Defterde, belgenin tarihi, numarası, döner sermaye ile 
iş yapan atölyelerin ayrı ayrı isimlerinin yanında tutar stunu-
na da yer ver ilmi~ tir. 

Derterin sağ tarafında is~, maliyet fiyatı üz~rindcn , 
imalat-maliyet pusulasına dayanılarak, siparişlerin üretiminde 
kullanılarak tüketilen kısım kadar hammadde ve malzemenin çıkış 
kaydı japılır. Giren taraftan farklı olarak, isteme ve çıkarma 
pusulası yerine imalat-maliyet pusulası esas alınarak kayıt ger
çe kle ş tir ilir • 

EK: 20 KAYIT ffiLGESİ 5- "MÜTADAVİL SERMkYE: MAMUL EŞYA DEF'.rERİ 11 

Döner sermayeli işletmenin, ~tölyelerinde üretilerek, 
mamul eşya ambarına alınan, tamamlanmış siparişlerin izlenmesi 
amacıyla tutulan defterdir. Çift yönlü işleyen defterin, sol 
tarafına, ambara alınan mamul eşyanın girişi; sağ tarafına ise 
ambardan müşteriye teslim edilen mamullerin çıkışları kaydedilir. 

Mamul eşyalar, mamul eşya maliyet pusulasına dayanılarak 
satııJ fiyat;ı. üzerinden ambara girer. Derterde, belee tarihi ve 
nosu, eşyanın cinsi, yapan atç;lyenin adı, eşyanın miktarı, birim 
fiyatı ile toplam tutar stunu bulunur. 

Derterin sağ tarafına ise mamul eşya arnbarından çıkarıla
rak, müşteri~teslim edilen siparişlerin, mamul eşya çıkarma pu~ 
sulasına dayanılarak kayıtları yapılır. Derterin bu bölümünde , 
belge tarihi, nosu, eşyanın kime satıldığı, miktarı, birim fiya
tı ve tutar stunları bulunmaktadır. 

EK: 21 KAYIT EELGESİ 6-'"MÜTEDAVİL SERMAYE DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ11 

Döner sermaye tarafından satın alınan demirbaşların izlen

mesi amacı ile tutulan defterdir. İşletmemiz, MEGSB E_rk. Tnk. 
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Öğrt.Gn. Md. !şl. Dai. Bşk.'nın görüşleri doğrultusunda, yJ.l so
nunda elde ettiği kdrlardan demirbaş alımJ. yapabilmektedir. 

Bu şekilde alınan demirbaşlar, bu defterin sol tarafına kayde
dilir. Sağ taraftaki sayfaya ise çeşitli nedenlerle, demir~aşlar
dan yapılacak,indirimlere ayrılmıştır. 

KarşJ.lıklı sayfalar şeklinde işleyen defterin sol tara
fJ.nda,sıra numarasJ. (aynı zamanda demirbaşJ.n değişmez numarasJ.
dır) cinsi, adedi, asıl kJ.ymeti, bakım ve onarım be.doli, ölçüsü, 
ağırlJ.ğı, markası ve kullanılmaya başlandığı tarihle ilgili bil
giler ~it oldukları stunlarda ayrı ayrı gösteril~r. 

Derterin sağ tarafında ise demirbaşın finansman kaynağı, 
alınış tarihi, demirbaştan silinme nedeni, belgesi, satılmışsa, 
satış bedeline ait bilgiler,ayrılan stunlarda belirtilir. 

EK: 22 KA.YIT IDLGESİ 7- 11 MUTl~DAVİL SE!RHA'YE ALA.CAKLILı\11 DgFTJil'lİ 11 

Döner sermaye işletmesinin,gerçekleşen tüm borçları ve 
bu borçlardan ödenen veya mahsup edilen miktarların izlenme sini 
sağlayan defterdire Karşılıklı sayfalar şeklinde işleyen der
terin sağ tarafına,tahsil edilen para girişleri kadar,tahsil ya 
da mahsup fişi esas alınarak,kayıt yapılır. Derterin bu bölümün
de, mali işlemin tarihi, açJ.klama, işlemin esas· defterdeki' aldı
~ı sıra numarası, müfredat ve tutar stunlarJ. yer alır. 

Alacaklılar defterinin, sol tarafında, ödenen veya mah
sup edilen borçlardan dolayı, tediye veya mahsup fişlerine daya
nılarak kayıt yapılır. Aynı tarafta, mali işlemin gerçekleştiği 
tarih, konuya ilişkin açıklama, işlemin esas defterdeki numarası 
ile tutarlara ilişkin bilgilerin kaydedilmesine ait stunlar bu
lunmaktadır. 

EK: 23 KAYIT BELGESİ 8- "HÜTEDAVİL SERMAYE AVANS DEFTERİ" 

Bu defter, geçici görevle başka bir yere gör~vli olarak 
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gönderilen personele verilen paralar ile hammadde ve malzeme alım
ları öncesi, satıcılara yapılacak ödemeler için işletmanin ban
kadaki hesabından çektiği paraların izlenmesi amacıyla kullanı
lan defterdir. 

Döner sermayeli işletmelerin kasalarında bulundurabile
cekleri para' miktarı sınırlandırılmıştır. Bu sınır meslek lise
lerindeki döner sermayeler için en çok 10.000-~'dır. Bu nedenle, 
ödemelerin ortaya çıkabileceği tahmin edilen zamanlarda1 sayman 
tarafından bankadan avans çekebilecektir. 

Defterin sol tarafına, bankadan çekilen avansın miktarı, 
alındığı tarih, konuya ilişkin açıklama; sağ tarafına ise avansın 

kullanılarak mahsup edilen kısmı, kullanılmayarak bankaya iade 
edilen kısım ile iade ve mahsup işleminin tarihini belirten bil
giler ilgili stunlara kaydedilir. 

EK: 24 KAYIT EELGESİ 9-"ÖGRENCİ ÜCRET K.ARNESİ" 

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin, döner sermaye 
işletmasine ait işlerin üretiminde çalışması karşılığı elde etti
ği ücret hakkının izlenmesi için tutulan karttır. 

Atölyelerdeki işlerde atölye şeflerince görevlendirilen 
her öğrenci için ayrı bir kart tutulur. Kartta, öğrencinin okul 
numarası, adı, soyadı ve imzası yer alır. 

Gerçekleşen ücretlerden dolayı, yapılacak kayıtta, mamul 

eşya maliyet pusulası esas alınır. Bu şekilde, gerçekleşen ücret
ler bu kartlara kaydedilir. Öğrenci mezun olduktan sonra, kartta 
oluşan tutar kadar kendisine tediye fişine dayanılarak ödr~me 
yapılır. Öğrenciye yapılan ödeme sırasında okul müdürü, sayman 
ve ilgili atölye şefi bulunur. Ayrıca, kartın uygun bir yerine 

"kartta yazılı öğrenci hakkının tamamı istihkak sahibine komis
yonumuz huzurunda ödenmiştir " ibaresi yazılıp tararıara imzala

tılarak saklanır. 
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Yıl sonunda sayman tarafından, mezun olan öğrencilere 
ilişkin, c;erçekleşen Ucretlı3rin ödenmesi için bordro diiz13nlenir. 
Talebelere yapılan bu ödemeler, gelir vergisinden muaf olup, 
sadece %o 4 damga vergisine tabidir. 

EK: 25 KA. YIT BE LGESİ 10- 11 PUANTM CETVELİ" 

Döner sermayenin i~lerinde, günlük veya haftalık çalı~
ma st.ireleri dı~ında görev alan idar-eci, öğretmen ve teknisyenle
r in yaptıkları fazla çalışmaların belirlenmesi için, atölye şef
lerince aylık olarak tutulan kayıt belgesidir. 

Puantaj cetvelinde ilgili ay içinde, fazla çalı~ma yapan 
personelin adı, soyadı sıra ile alt alt~ yazılır. İsimlerin kar
~ısındaki satırda ay içinde fazla çalışmanın yapıldıfı gün i~a
retlenerek, kaÇ .. saat çalışılmış sa belirtilir. Ay sonunda, puan
taj cetvelindeki satır toplamları alınarak personelin aylık faz
la çalışma süresi toplamı bulunur-. Bu toplam, fazla mesai saat 
ücreti ile çarpılarak , brüt fazla çalışma ücreti hesaplanır. 

Her atöl~re şefi, kendi bölümüne ait olarak iiç niisha 
halinde düzenlediği puantaj cetvelini okul müdürüniin onayına 
sunar ve sayınana gönderir. Sayman, puantaj cetveline dayanarak 
ücret bodrosunu ~üzenler. 

3.2.3. Hesap Planı 

Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Döner Sermaye 
İ.şletmesi muhasebe sisteminde ,thliye ve Gümrilk Bakanlığı ile 
MEGSB tarafından,ortaklaşa olarak hazırlanmış onyedi hesaptan 
oluşan, hesap planı kullanılmaktadır. Bu hesap planı aynı zaman
da MEGSB'e bağlı meslek liselerinde faaliyet gösteren döner 
sermayeli işletmelerin tamamı tarafından kullanılmaktadır. Bu 
nedenle bu hesap planı,iş kmluna ait genel hesap planı niteli
ğindedir. 
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İ§letmede maliyetlere ili§kin bilgiler, üretimin gerçek
le§tirildiği atölyeler de tutulan ve düzenlenen imalat-maliyet 
pusulası ile mamul e§ya. maliyet pusulasına dayanılarak elde edil
mektedir. Buna göre, ikici ( dualist) sistem esas alınarak, 
olu§turulan hesap planında genel muhasebe ile maliyet muhasebe
si birbirinden ayrı olarak çalı§maktadır. Bu kısım da i§letme
mizde kullanılan hesaplar tanıtılacaktır. 

i. Kasa Hesabı: Bu hesap, her ne adla ve ne §ekilde olur
sa olsun, i§letmenin kasasına giren ve bu kasadan çıkan parala
rın kaydına olanak sağlar. Kasaya giren paralar bu hesabın bor
cuna ( zimmetine ), çıkan paralar ise hesabın alacağına (mat
lubuna ) kaydedilir. Aktif bir hesap olup, ya borç kalanı verir 
veya kalan vermez. Hesabın borç kalanı, i§letmenin kasasındaki 
mevcut parayı gösterir. 

ii. İptidai Maddeler ve Malzeme Hesabı: İ§letme tarafın
dan üretimde kullanılmak üzere satın alınan hammadde ve mal
zemenin takibini sağlayan hesaptır. Alınan hammadde ve malzeme 
maliyet fiyatı ile bu hesabın borcuna, üretim için atölyel~re 
yapılan aktarırnlardan dolayı yine maliyet fiyatı üzerinden he
sabın alacağına kayıt yapılır. İptidai maddeler ve malzeme hesa
bı, aktif bir hesap olup ya borç kalanı verir ya da kalan ver
mez. Hesabın borç kalanı i§letmenin arnbarındaki hammadde ve mal
zama stokunu gösterir. 

iii. Atölye Hesabı: İ§letmenin, üretimde kullanmak üzere 
ambardan atölyelere verdiği, hammadde ve malzemelerin izlenmesi 
için kullandığı hesaptır. Bu amaçla, atölyelere verilen hammadde 
ve malzemeden dolayı bu hesabın borcuna kayıt yapılır. Atölyede 
kullanılarak, tüketilen miktar kadar ise, hesap alacaklandırı
lır. Aktif bir hesap olup, borç kalanı verir veya kalan vermez. 
Hesabın borç kalanı, atölyedeki hammadde ve malzemenin tutarını 
gösterir. 
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iv. Mamul Eşya Hesabı: Atölye tarafından üretimi tamamla -
mamul eşya ambarına alınan, malların takip edilmesi ama
kullanılan hesaptır. Bu nedenle, üretimi tamamlanan mamul 
için yapılan tüm harcamalar kadar bu hesabın borcuna 

kayıt yapılır. Mamul eşya arnbarından müşteriye teslim edilen 
mamullerin tutarı kadar da hesap alacaklandırılır. Hesabın borç 
ve alacağındaki tutar o mamulün aynı zamanda satı§ fiyatını gös-

,, 

terir. Aktif bir hesap olup, borç kalanı verir veya kalan ver-
mez. Hesabın borç kalanı, mamul eşya arnbarındaki malların satış 
fiyatı üzerinden tutarını gösterir. 

v. İşletme ve İdari Masraflar Hesabı: Döner sermaye işlet
mesince hammadde ve malzeme alımları dışında yer alan her tUrlU 
harcamalar bu hesapta izlenir. Genel giderler hesabı olarak da 
değerlendirilebilecek olan hesabın borç tarafına, yapılan gider
lerden dolayı kayıt yapılır. Dönem sonunda hesabın borç kalanı 
kar ve zarar hesabına devredilerek kapatılır. 

vi. İ§letme ve İdari Masraflar Karşılığı Hesabı: Döner 

sermaye işletmesi tarafından üretilen mamuller üzerinden genel 
imal giderleri ve genel yönetim giderlerine karşılık olarak müş
teriden tahsil edilen tutarların kaydına olanak verir. Bu ne
denle herhangi bir siparişin üretimi sırasında kullanılan ham
madde ve malzeme tutarı ile talebe ve işçilik ücretleri toplamı 
üzernden; resmi dairelerden olan siparişlerde % 10, özel ki~i
lerden olan siparişlerde % 15 oranında ayrılan kar§ılıklar bu 
hesabın alacağına kaydedilir. Yıl sonunda hesabın verdiği ala
cak kalanı, işletme ve idari masraflar hesabına devredilerek 
kapatılır. 

vii. Alacaklılar Hesabı: Bu hesap, genelde, siparişlere iliş

kin olarak alınan paraların takip edilmesi için ~~lanılmaktadır. 
Ayrıca, işletmenin gelirleri ile ilgili olmadan ~işi ve kurum
lar adına tahsil edilen paralarda geçici süre ile bu hesapta 
gösterilir. 
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Belirttiğimiz nitelikteki, mali işlemlerden dolayı bu 
he sa bın a laca,<l;ına, bu h8 saptaki i :;ı le mlerden ya rı lan ödeme veya 
mahsup işlemleri için ise hesabın borcuna kayıt yapılır. Ala
cak kalanı veren, pasif bir hesaptır. Hesabın alacak kalanı 
işletmenin borçlarını gösterecektir. 

viii. Borçlular Hesabı:Döner sermaye işletmesinde mal satı
şından veya başka şekillerde ortaya çıkan, her türlü, alacağın 
izlenmesi amacıyla tutulan hesaptır. Gerçekleşen ala~aklardan 
dolayı hesabın borcuna, tahsil edilen alacaklar nedeniyle de 
hesabın alacağına kayıt yapılır. Aktif bir hesap olup, borç ka
lanı verir veya hiç kalan vermez. Hesabın borç kalanı, işletme
nin çoşltli kişi v~ kuruluşlardan olan alacan;ırıı gOstr~rir. 

ix. Bankalar Hesabı: Bu hesap, döner sermaye işletmesinin , 
bankadaki paralarının takip edilmesi için kullanılır. Bankaya 
yatır~lan paralar ve bu paralara tahakkuk eden faizler nedeniy
le hesabın borcuna, bankadan çekilen paralar için de hesabın 
alacağına kayıt yapılır. Bankalar hesabı aktif bir hesap olup, 
borç kalanı verir. Hesabın borç kalanı işletmenin bankadaki, 
parasını gösterir. 

x. Talebe Hakkı Hesabı: Döner sermaye işletmesine:~ait 
siparişlerin üretilmesi sırasında, görev alan, öğrencilerin 
çalışmaları karşısında hak ettikleri Ucretlerin izlenmesi için 
tutulan hesaptır. Bilindiği gibi öğrencilerin lehine tahakkuk 
eden ücret,mezuniyet sonrasına kadar ödenmeyerek bu hesaba 
kaydedilir. Hesapta toplanan paralar, bankada bloke edilir. 

Gerçekleşen, öğrenci ücretlerinden dolayı hesabın ala
cağına, talebelere yapılan ödemelerden ~olayı ise hesabın bor
cuna kayıt yapılmaktadır. Pasif bir hesap olup, alacak kalanı 
verir. Hesabın alacak kalanı öğrencilerin döner sermayeden olan 
alacağını göstermektedir. 

xi. Demirbaş:.E-şya Hesabı: Döner sermaye işletmesince sa
tın alınan her tUrlU demirbaş eşyanın kaydedildiği bir he~aptır. 
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Buna göre, hesabın borcuna alınan demirba§lara ilişkin tutar, 
alacağına da satılan veya hurda:ıra çıkan demirbaş eşya tutarı 
kadar kayıt yapılır. Aktif bir hesap olan demirbaş eşya hesabı 
oorç kalanı verir veya kalan vermez. Hesabın borç kalanı işlet
menin sahip olduğu demirbaşları gösterir. 

xii. Sabit Kıymetler Karşılığı Hesabı: Bilançonun aktifin
de yer alan 'demirbaşların, pasif taraftaki kar§ılığım göste
ren hesaptır. Döner sermaye işletmesi nominal sermayesini a§an 
kArını hazineye aktarmak zorundadır. Pasif tarafta açılan bu 
hesap sayesinde işletmeden hazineye aktarılan nakit çıkışları 
enaza indirilmi§ olacaktır. 

Yıl içinde döner sermayece,satın alınan demirbaşlar,de
mirbaş eşya hesabına kaydedilir. Yıl sonunda ise o yıl içinde 
alınan demirbaş e§ya tutarı kadar, sabit kıymetler karşılığı 
hesabının alacağına,buna karşılık ise kar ve zarar hesabının 
borcuna kayıt yapılır.Böylece, alınan demirbaş eşya tutarı ka~ 
dar k!rdan harcama yapılmı§ olmaktadır. Demirbaş eşyalardan 
satılan veya hurdaya çıkan kısım içinde,hesabın borcuna kayıt 
yapılır. Pasif bir hesap olup, alacak kalanı verir. Hesabın 
alacak kalanı, işletmenin o zamana Y~dar ki karlarından ger
çekleştirdiği demirbaş alımlarını gösterir. 

xiii. K!r ve Zarar Hesabı: Bu hesap, döner sermaye işlet
mesinin bir yıl içinde elde ettiği eelirlerle, aynı yıl içinde 
yapılan giderlerin karşılıklı olarak kaydedilmesine olanak 
sağlayan bir hesaptır. Kar ve zarar hesabının borcuna, işlet
menin giderleri, alacağına da sağladığı gelirler,yazılır. 
Hesabın borç kalanı işletmenin zararını, alacak kalanı ise karı
nı gösterir. Hesabın alacak kalanı olan ~,yıl sonunda hazine
ye yatırılır. Hesap yıl sonunda borç kalanı verdiğinde genel 
bütçeden sermaye tahsisi yapılır. 

xiv. Mütedavil Sermaye Hesabı: işletmeye kanunla tahsis 
edilen~r. ser!)lB.yenin kaydına ve takibine olanak veren he saptır. 
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İ~letmeye genel bütçeden verilen, değerler toplamı ~~dar bu 
hesabın alacağına kayıt yapılırken, özkaynaklarda çeşitlt neden
lerle meydana gelen azalmalar sonucunda da sermaye hesabının 

borcuna işlem yapılır. Pasif bir hesap olan sermaye hesabı dai
ma alacak kalanı verir. 

xv. Amortisman Hesabı: Döner sermaye i~letmesi tarafından 
alınan demirbaşlar ile atölyelerdeki sabit varlıkların, üretim
de kullanılmaları sonucu ol~an yıpranma ve aşınmalar için gi
der k~ydına olanak sağlayan bir hesaptır. Ancak, i~l'3tmemizde 

üretilen tüm siparişlerin satış fiyatı içinde ayrıca amortis
man gider i de belli edilmiştir. Bu nedenle i~letme gide.r· yazarak 
amortisman ayırmayıp, bu aşınma paylarını mUşterilerden sipa
rişin teslimi sırasında tahsil etmektedir. Üretimi tamamlanan 
her sipariş için ilgili atölyelerde düzenlenen imalat-maliyet 
pusulalarında amortisman gideri hesaplanmış ve maliyete eklen
miştir. 

Siparişin üretimi tamamlandıktan sonra imalat-maliyet 
pusulasında belirtilen amortisman gideri kadar bu hesabın ala
cağına kayıt yapılır. Hesabın yıl sonunda verdiği alacak kalanı 
kar ve zarar hesabına devredilerek kapatılır. 

xvi. Katma Değer Vergisi Hesabı: Döner sermaye işletmesinin 
alı~larında ödediği KDV'ler ile satışlarından elde ettir,i KDV'le
ri takip etmek amacıyla kullanılan hesaptır. Bu nedenle ödenen 
KDV'den dolayı bu hesabın borç tarafına, alınan KDV'lerden do
layıda hesabın alacağına kayıt yapılır. Hesabın borç kalanı, 
i~letmenin KDV alacağını, alacak kalanı ise işletmenin KDV 
borcunu göster ir. 

xvii. İktisadi Kıymetler İndirim Hesabı: Döner sermaye iŞ~3t• 
mesince alınan demirbaş eşyalar için ödenen KDV il'3 bu tutar
dan yapılacak indirimlerin takibini sağlamak amacıyla kullanı
lan bir hesaptır. Alınan demirbaş eşyalar için ödenen KDV'lerden 

dolayı hesabın borcuna kayıt yapılır. İşletmeler demirbaşıara 
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ilişkin olarak ödedikleri KDV'yi üç eşit taksitle indirabilir
ler. Bu nedenle, her yıl için vyapılc;ıcak indirim tutarı kadar 
hesabın alacağına kavıt yapılır. Aktif: karakterli bir hesap 
olan iktisadi kıymetler indirim hesabı borç kalanı verir. veya 
hiç kalan vermez. Hesabın borç kalanı, işletmenin sabit varlık 
alımları nedeniyle devletten olan KDV alacağını gösterir. Ancak, 
bu alacak devlet tarafından ödenmez, sadece işletmenin vergi 
dairesine yatırması gereken vergiden mahsup edilmek suretiyle 

üç yıl içinde kapatılır. 

3 ·3. RAPORLAR 

Tekirdağ Endüstri Heslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesi'
nin muhasebe ststem1 incelendiEtinde iç ve dış bilgi kullanl.cıla
rına yönelik olarak çeşitli raporların düzenlendiğini görmekte
yiz. Bilgi kullanıcılarının başında devlet yer almaktadır. Çün
kü, döner sermaye işletmemiz, MEGSB Erk. Tnk. Öğrt. Gn. Md. 
İşl. Dai. Bşk., Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür
lüğü Dönar Serma~ Şubesi ve 'Sayıştay denetimlerine tabi olduğu 
için bu kurumlar,döner sermayeli işletmalerin en önemli dış bil
gi kullanıcılarının başında ge]._maktedir. Bunları.n yanında vergi 
dairaleri, satıcılar, mlişteriler, kamuoyu, işletmede çalı~an 
öğretman, şef ve teknisyenler de bilgi kullanıcıları olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Bu amaçla, iç ve dış bilgi kullanıcılarına yönelik ola
rak ~şlatmamizde düzenlenen raporları şöyle sıralaY2P açık

layabiliriz. 

~K: 26 lU\.POR ı-· "ATÖLillLi!.:ll AYLIK ÇALIŞMA 11APOllU" 

Atölye ş~fleri, atölyelerde rer ay içinde yanılan ve 
yapılmakta olan işleri, işlerin durumu hakkındaki bilgileri bu 
rapor aracı il'3 saymana bildirirler. Aylık olarak diizenlenen 
bu raporda, yapılan işin üretiminin gerçekleştirildiği atölye, 
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işin veri, adı, adedi, tutarı ve av sonu itibariyle sinarişler 
hakkında bilgiler ayrı ayrı stunlarda belli edilir. 

1 

/\.trnveler aylık çalışma raporilllda,atiilyelerd~ o aya iliş-
lcin siparişlerin üretilmesinde yer alan öğretmen., teknisyen ve 

öğrenciler için bunlara ödenmesi gereken işçilik tutarı da göste: 

rilir. Atölye şefleri tarafından her ayın son gunu veya en geç 
ertesi ayın birinde düzenlenerek sayınana gönderilir. 

EK: 27 RAPOR 2- "ÜÇ AYLIK FAALtYET RAPORU" 

Di:)nc:ır S':3rmaye işl3tmBsi,Uq aylık di"jnr:Jmler hal:1nr1'3 atöl
yelerinde, üretimini tamamladığı siparişler ile· te s li mini yaptığı 
siparişlerin tutarlarını ayrı ayrı belli ederek sonuçlarını MEGSB 

Erk. Tnk~ Öğrt. Gn. Hd. İşl. Dai. Bşk.bildirirler. , Bw bildirim
lerde üç aylık faaliyet raporu kullanılır • 

. 
Okul müdürü ve sayman tarafından, aylar itibarivle atöl: 

yelerden gelen, atölyeler aylık çalışma raporuna dayanılarak 
hazırlanır. Ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylUl ve ekim-aralık 
dönemlerinin son ayını takip eden ayın en geç beşine kadar pos
taya verilir. 

EK: 28 H.APOR 3- "AYLIK MİZAN" 

Döner sermaye sa ynıanı, her ayın son günü mütedavil serma

ye esas defter.il'J.deki icmal stununun borç ve alacak toplamları 

ile derterde :Y3 r alan onyedi hesabın borç ve alacak toplamlarını 

alır. Buna göre, icmal stununun borç ve alacak toplamının, biitün 

hesapların borç ve alacak toplamıarına eşit olup olmadığı araş
tırılır. 

Aylık mizanlarla, ka.\rıtlarda hataların olup olmadığı araş
tırılırken, olabilecek hatalarında kolayca bullinması ve düzeltil
mesi sağlanacaktır. Sayman tarafından en az iki nüsha olarak 
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düzenlenen aylık mizanların ilk nüshası, İşl. Dai. Bşk.'na en geç, 

er te si avın birinci günü, postaya verilmek suretiyle gönderilir. 

İkin~i nüsha işletmede kalır. Aylık miz"l.nda~., işletmenin kullan

dığı hesaplar alt alta sıralanmıştır. Ay ~0nunda toplamları alı
nan hesaplar ait oldukları stuna yazılarak ilgili toplamları da 

karşılarında yer alan tutar stununda gösterilir. Kalan stunun da 
ise hdr ha sa bın verdiği borç ve rtlacak ar tıkları belirtiltr. 

RAPOR 4- 11 GENEL GEÇİ:':-;İ MİZAN" 

İşletmenin aralık ayı sonunda hazırladığı aylık mizan aynı 
zamanda genel geçici mizandır. 

EK: 29 RAPOR 5- "KESİN MİZAN" 

İşletmenin dönem sonundaki gerçek durumunu tesbit etmek 
için genel geçici mizanın çıkarılmasından sonra, oluşturulan 

komisyon tarafından, mevcut paralar, mallar, demirbaşlar, borç

lar, alacaklar ve talebe. h'.=tl\:larına ilişkin olarak sayım tutanak
ları düzenlenir. Kısaca, envant·er işlemi ger çe kle ştirilir. Sayım 
sonuçları ile e sa s defter he~sapları, yardımcı defter ve tutulan 
kartlar karşılaştırılarak denklik araştırılır. 

Denklik sağlandıktan sonraki aşamada, sonuç hesapları 

kar ve zarar hesabına devredilerek kapatılır. Envanter işlemle
rine ilişkin 'kayıtlar yapıldıktan sonra sayman tarafından ikinci 
bir mizarı daha düzenlenir ki, buna kesin miz an denir. Dört nüsha 
olarak sa~rınan tarafından düzenlenen kesin mizanın aslı Sayıştay' a 

bir nüshası İşl.,' Dai. Bşk. bir n üshası da Maliye· ve Gümrük 'Ba

kanlığı Mulıasebat Genel Müdiirliiğü Döner Sermaye Şube si' ne giinde
rilir :ı diğer nüsha işletmede kalır. 

EK: 30 RAPOR 6- 11 BİLANÇ0 11 

Yıl sonunda düzenlenen kesin mizanda borç artı~ı veren 

hesaplar aktif tarafa, alacak kalanı veren hesaplar pasif tarafa 
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geçirilerek yıl sonunda sayman tarafından bilanço düzenlenir. 

En az dört nüsha olarak düzenlenen bu raporun aslı Say~ş
tay'a, ikinci nüsha İşl.Dai.Bşk.'na, üçüncü nüsha, Huhasebat 
Gene 1 Hüdür lüfT,ü Döner Sermaye. Şube sine gönder ilir. Diğer niisha 
işletmede kalır.-

EK: 31 RAPOR 7- "KAR ZARAR TABLOSU" 

Karve zarar hesabının borcundaki tutarlar kar zaar tab
losunun borç tarafına, hesabın alacağındaki tutarlar. ise tablo
nun alacak tarafına yazılarak,kar zarar tablosu oluşturulur. Buna 
göre, dönem içinde oluşan giderler tablonun solunda, gerçekleşen 
her türlü gelir ise tablonun sağında yer alır. Gelirler toplamı, 
giderler toplamından büyükse kar,. kilçükse zarar gerçekleşmiş '· 
demektir. 

Bn az dört nüsha olarak sayman tarafından• tanzim edilen 
bu raporun ilk nüshası Sayıştay'a ikinci ve üçüncü nüshalar ise 
İşl.Dai. Bşk. ile Muhasebat Qenel Müdürlüğü Döner Sermaye Şubesi'
ne gönderilir. Son nüsha işletmede kalır. 

EK: 32 RAPOR 8- "MUHTASAR BEYENNAHE" 

Döner sermaye işletmesinden, ~aptıkları fazla mesai sonu
cu ücret geliri elde edenlerden kesilen gelir ve damga vergisi 
aylık olarak ertesi ayın 20 1 sine kadar vergi dairesine bu beyen
name ile yatırılır • 

. ~K 33 HA.POl~ 9- 11 K!\THA. DJ.ı:f\E!l VEElGtst J3l:i:Yli:NNAMJ~Sİ" 

Daha öncede belirttiğimiz üzere,işletmemiz katma değer 
vergisi mükellefidlr. İşletm~ ay·lık bildirime tabidir. Her ay 
ödenmesi gereken vergi,ertest ayın engeç 25'ne kadar vergi 
dairesine bu beyenname ile yatırılır. 
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3 .4. DONA.NIM 

İşletmenin muhasebe sistemi içinde hesap makinaları ile 
daktilo makinası yer almaktadır. 

İşıetmemizin defterlerinin ciltli ol~u, makinalar yar
dımı ile kayıt yapmayı önlemektedir. Bu nedenle, defterlere ya
pılan kayıtlarda işlemler elle yapılırken, hazırlanan raporlarda 
isll (hkti lo malcln•ısı lcullo.nılmr.ıktadır. •ra ktrdrıl!, Endflrıtr i Mı:l s lt! k 
Lisesi Döner Sermaye İşletmesinde, kısmen makinalı kısmen de 
elle bilgi işleme dayalı bir donanım yapısı mevcuttur. 



S O N U Ç 

Değişimin, değişmez bir•Dlgu olarak kabul edildiği gü

nümüzde, her kesim, geleceğin belirsizliğine ışık tutma çabası 
içine girmiştir. 

Aynı sorunlarla karşı karşıya olan, işletmeler de deği
şime ayak uydurmak zorundadır. Bu nedenle, günümüz işletmelerin
de yönetim ve bilgi birbirini bütünleyen iki temel kavram ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Yönetimin temel görevi, geleceğe ili~

kin planlar olu§turmak, planların uygulanması için gerekli ör
gütlemeyi yapmak ve tüm bu faaliyet sonuçlarını kontrol etmektir. 
Yönetimin bu' sormnluluklarını yerine getirabilmesi zamanlı ve 
ilgili bilgilerin sağlanması ile olanaklıdır. Bu bilgi ihtiyacı
nı ise yönetim bilgi sistemi karşılayacaktır. 

Yönetim bilgi sisteminin alt bir sistemi olan muhasebe 
sistemini d9ner sermayeli işletmelerle bağlantılı olarak incele
nerek, Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletmesiri
deki muhasebe sistemi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletme
sinde muhasebe sistemi görevini tam olarak yerine getirememek
tedir. Bunun nedenlerine şu başlıklar altında' toplayabiliriz; 
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ı. Personelden kaynaklanan sorunlar, 
2. !lk işlem belgelerinden kaynaklanan sorunlar, 

3. Kayıt belgelerinden kaynaklanan sorunlar, 
4. Raporlardan kaynaklanan sorunlar. 

ı. Personelden kaynaklanan sorunlar : 

İşletmenin muhasebe sistemi içinde idareciler, sayman, 
ambar memuru ve kısmen ntölye _şefleri yer almaktadır. Ancak, 

ambar memurunun, başka bir göreve atanması nedeniyle saymanın 

işleri daha da artmıştır. 

lşletmemizin saymanı, daha önce muhtemet olarak çalı

şırken, dönşr sermaye saymanlı~ı kadrosunun boş olması nedeniyle 

bir yıl önce bu göreve getirilmiştir. Saymanın, muhasebe e~itimi 
görmemiş olması, göreve yeni başlaması nedeniyle şu ana kadar 
işletmenin muhasebe s.Lstemi hakkında yeterince bilgi sahibi ol-

- ' 
maması nedeniyle ortaya çıkan nedenleri şöyle belirtebiliriz; 

i. Sayman tek başına muhasebe işlerini yetişttreme
mektedir. 

ii. Özellikle, yardımcı defterlerin tam olarak zamanın-

da işlenememesinden dolayı muzaaf sistemin özelligi olan kontrol ! 

olana~ı da tam olarak sa~lanamamaktadır. Esas defterdeki çeşitli 
hesaplar ile bu hesaplar için açılan yardımcı defterlerin sonuç
ları birbirini tutmamaktadır. 

ı. Personele ilişkin çözilm önerileri: 

i. İşıetmemizin muhasebe sisteminde yer alan personelin 

bu alandaki bilgisini artırmak için en kısa sürede MEGSB Erk. 
Tnk. Ö~rt. Gn. Md'nün açacagı seminerlere katılması saglanmalı
dır. Ayrıca, idareci ve atölye şeflerinin de bu seminerlere 

katılması olumlu sonuçlar doguracaktır. 
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ii.' İşıetmemizde saymanla birlikte çalışacak, muhasebe 
konusunda belli formasyona sahip en az bir eleman alınmahıdır. 
Bunun sonucunda saymanın yükü hafifleyerek, haberleşme araçla
rının ve raporların zamanında düzenlenmesi sağlanacaktır.' 

2. İlk işlem belgelerinden kaynaklanan sorunlar: 

i. İşıetmemizin muhasebe sisteminde bono ve poliçe gibi 
kıymetli evraklardan yararlanılmarnaktadır. 

ii. Hüstahsil makbuzu ve gider pusulası pibi ilk işlem 
belgel~ri dlizenlenmemektedir. 

iii. İşletmenin 150.000-~'nın listUndeki harcamalarında 
aşırı bir formalite göze çarpmaktadır. 

2. İlk işlem belgelerine ilişkin öneriler: 

i. Kıymetli evraklar, ticari ilişkilerde borç ve alaca
ğı güvence altına alarak, para gibi kullanım olana~ına da 
sahiptir. Paranın etkin ve rasyonel kullanımını sa~lamak için 
kıymetli evraklar işietmemizde kullanılmalıdır. 

ii. Döner sermayeli işletmemiz alışlarında sadece fatu
ra kulladmaktadır. ftreticilerden ve deftere ta.hi olmayan iı:ı
letmelerden alım yapılmamaktadır. Ancak, bu belgelerin kulla
nılması, alımlarda tasarrr;rf sağlayacaktır. 

iii. İşletmemiz de 150.000-~'yı aşan alımlarda lüzum müzek
keresinde belirtilen hammadde ve malzemler için en az iiç sa
tıcıya teklif mektubu verilmekte, daha sonra oluşturulan ko
misyon tarafından de~erlendirilerek karar ve onay sonrası ilgi
li alım gerçekleştirilmektedir. 

Öncelikle alımlardaki bu iist limitin p,iiniin p;erl')l{lerine 
göre artır.tlması ve alımlarda esas yetkili olan teknik i~ler 
müdür yardımcısı ile saymanın teklif mektubuna dayanarak alımı 
gerçekleştirmesi zaman ve emek kaybını en aza indirecektir. 
Teklif mektupları gerekti~inde ispat edici helpe olarak kulla
nılabilir. 
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3. Kayıt belgelerinden kaynaklanan Aorımlar: 

i. İşletmenin borçları, esas defterdeki alacaklılar 
hesabı ile alacaklılar yardımcı defterinde izlenmektedir. İş
letme borçlarının her biri hakkınria kısa siirede hilgilerin 
sağlanması olanaksızdır. 

ii. İşletmenin alacakları, esas defterde borçlular he
sabınna izlenmektedir. Ancak yıl içindeki ticari işlemlerin 
çoklu~u dikkate alındı~ında, her borçlu hakkın~a bilgi kısa 
sürede sağlanamam:aktadır. 

3. Kayıt belgelerine ilişkin öneriler: 

i. İşletmenin her borçlu olduğu kişi ve kurumlar içgn 
ayrı bir alacaklılar kartı düzenlenerek işlemlerjn bu kartlar
dan izlenmesi ilgili ve zamanlı bilgi açısından yararlı olacak
tır. EK:34'de örnek olarak gösterdi~imiz alacaklılar kartı 
düzenlenebilir. 

ii. İşletmenin alacaklı olduğu her kişi ve kurum için 
EK:35'de gösterdiğimiz örnek borçlular kartı düzenlenmesi ile 
kısa zamanda ilgili ve zamanlı bilgiler saP.;lanacaktır. 

4. Raporlardan kaynaklanan sorunlar: 

i. 1şıetmemizde bütçe yapılmamaktadır. 
ii. Atölyeler aylık faaliyet raporları, birbirinden fark

lı o}arak düzenlenmektedir. 
iii. İşı. Dai. Bşk.'na gönderilen faaliyet raporlarında 

üretimi devam eden işler gösterilmemektedir. 

4. Raporlara ilişkin öneriler: 

' i. Bütçe geleceğe ilişkin olayların planlanması, düzen-

leştirilmesi ve kontroluna ilişkin bilgiler sağlayan bir yöne
tim aracı olduğuna göre, işietmemizin de bu araçtan yararlanması 
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olumlu katkılar sağlayacaktır. 

ii. Atölyeler aylık faaliyet raporlarında üretimi tamam
lanan siparişlerin yanın da üretimi devam eden siparişlere iliş
kin bilgilerde verilmelidir. 

iii. 'İşl. Dai. Bşk. 'na gönderilen faaliyet ranorlarında 
üretimi devam eden siparişlerde gösterilerek gerçek sonuçlar 
ortaya konulmalıdır. 

Sonuç olarak, belirtmeye çalıştığımız eksiklikler dUzel
tiğinde, bunların neden Olduğu sorunlar ortadan kalkarken, yö
neticilere ilgili kişi ve kurumlara zamanlı ve ilgili bilgiler 
muhasebe sistemi tarafından sa~lanacaktır. 
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. .......... .jl9 

BÖLÜM ŞEFİ ~ 
~ 
uı 
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SAY! 
KON ii 

150/ 
3 aylık faaliyet 
pnporu 

lLLLi EGl 1l'İli ~1-BNÇL.i:K ve ~POR HAKAHLIUI 
İ~L:~'ri11'~IJ;H Dıtı:m~s~ BA~KAJ~LIUI 

EK::2.1 

Okulumuz döner serr.ıaye işletmesinin ••••••.• ·.1-98 ••• - ••••••••• 1986 •• tarih
leri arasındaki faaliyetini ~österir bilrçiler arıaı;-ıya çıkartılmıştır. 

Bilgi edinilmesini urz adori~. 

Sayman Okul H\idürü 

Huporun nit olduRu yıl 198 •• dUnnm 

. ---·-- --- '~ .... -·- ·-~·· -- ..... ·-........ ~- ···- ....... ··----...... ·------·--------~ ----~--····· ·"·--- ...... _ -~-- ... . 
. ·, :;:·HALATI 1 T:~.SL.U4. t;JJ_;:LBI{ İ ş L E 11 İ H T UR U TU 1.rAH! ' . ' 

ı ! -·: . ı Thı·ı,\IJL;IiU.J veya Sı\T.I.i:.Air 

I1Gle tıneler Dairesi Bi_ık .nca açılnn o i par iş i 
1 ............. . 

o:: i l1illi Et_;t.linç.Lpo,r Ilüd.nce uçılan sipariş 1 
~ ; · · ... ·· - :·· ··· -------... ·r--
~ i Bukanlı~ımızın diRor birinlurince uç.bip. ; ! l!ı 1 

-~ i Di(,er Resmi ~iipuril}~o:': .... 

; : .:

1

! Özel kişi ve k!-lrulu?_laro~ 
:ı ı:ı:: 

:>i Hazıra lJretim ; : t3 ... -... . . .. . .. 

.: 

i 
1 

verilen aip. (;~) 

L ...... T O P L A 11 

TOPLAH 

ı 

' . .. ··ı 

L. 
1 
1 

f. 
! 
i ;· .... 

i 

1· ' .... '.i' 
i 'l'nhrıkl:uk ı Odcnen 
;_Eden _i··· ... 

.,.~. -. 

... ' 

.. J 
! 
1 .. 1 

! 
i 
ı 

i· 
ı 
' ' -·- ---··---·-- .. -----~-- -·- ------ -~ .. -- .. ---------------------- ......... -... ~ .. ------....... _ .......... ·--------·-··· ----~-----~.---. 

Bony"l hizı~ııt vo Çocult ı;oirg1ır1ıı Kıırıırnu Pı~yı ( .}) 
ı' 

1 ... ~ ..................... , _____ .. ______ ....... - ................ "''···-.. ·--- ... ... 

j.s_ı.ı tın Alı_ıwn __ ~e::ı_~~b:::~.- ... - .. _' . .... . ·-

~Hazineye Yutırılun (3) 
............ ···-·-- ... ·---.. --.--. ·- -·- ·········--------··-- ······----- ....... . o:: ı 

;:j j Serın_ı;ıY~:'(C ilnvo <.H.lilcn (4) 
ı 

T O P L A N 

' . 
1 - ......... ı .. . 
i 
! 

-- •. • "1-

··-··.i·-·-- ....... -· 
! 

:i 

i 

' ı. 

..., ı' 
1· 
i 
1; 
:: 

ii ,, 
i: 
i 1 
i j 
ı ı 
c 1 

lı ; : 
'ı 
ı' 
1. 
j; 
i; 

j1 
'1 
~ i 
'ı '. ; ı 

·ı' 
ı 

:' 
:1 ı.-ı•.·--·~-- ....... .;ıı. ... , ....... ~ •• 

- . :·: -... -=~: · ... · .. ::.:~-- .. -·- .. -~ . .; :. :;:: ':"'; .. :.:.._::;.: .. ::... ~.::~~:.. .. ::..: . ..: .. :. .~:."'·:.::- :.~·::..:0> ~- .::...::..·--~':";';-:.-:.:. : .. : . .:.... -~.:.::·:-;.7.":~-=-• ..::...:t.~-~-=:::: .. ~~--~ ... :: :· ,_ -~.r .. _ ! İçlctme ve İdari masraflar (Giderler) Hesabı-
i 
:::. 
·. Işletr:ıo _ve İdnr:i _m_usr~~lar _Karış_ı~ıgı (Gel~rler) Hesabı 

NO~:l- 3 uydu dUzenlonorok ~~ndorilocuktir. 

1 . 

2- Anaokulu gelirleri do ~zel sipuriQ kubul odilccuktir.(2) 
3- Sene sonunda t~~mlerileotık formda gcit>tcrilecoktir. (3) 
4- 1607, 2916 Sayılı iCanunlara gc5re kurulan i~letıneler doldurucuk. (4) 



" ................................................................. ,. ........ ı ................................ Döner -Sermaye 
............. / ............ /19 ............. Ayına ait Hesap HU1asas1 J:J< ::28/29 

TOPLAM BAKiYE 
Hesap 

No. 

ı 

2 

3 

HESABlN ADI 

Kasa hesabı 

1 lıclidnt ınndcloler yo ınnlıeıno 
htı~nbt 

·--------------
Atelye hesabı 

4 Mamul eşya hesabı 

5 Işletmo vo 1. 1\Jns. hesabı 

Zimmet 

Lirıı 

lll 
i ! ·ı ı : 1 

J.L .!J.H 
ll i Illi 

J~letıno ve idari masraflar : 

1\. 

6 ! 

--:- --:-:~-:-:-·:-::-~·-·:-·.:-·:-::-~-·----! Hii#t t 
9 Bankalar hesabı 

lO 'J'olebe Jınldo Jıcsahı 

11 Demirbaş eşya hesabı 

12 
Sabit kıyınotler karşılıi;ı 
heı~ııhı 

13 Kı\r vo zarar he~abı 

j 1 JJJ 1 ---------------------11 
1 ı 
: : 

i 

+ 
H 1\lütl'davil sıırmaye hesabı 

15 A ınorlisınan 

Matlup Zimmet 

Lirn K. Lirıı. K. 
. i . : .. ' ' 

i i ~ 

llllll 
j : i 

lll 

ı ı ! 1 ll 1 ı lılll i 

Matlup 

Lira K. 

Toplam ll . ~ 1 \· r ! lll 1 ll 1 j 
-,r-.~----------~~~~~~~~~~~~~~ 

..... "'""'"'""'f .................... .f 19 .............. ayına ait yukandald hesap lıiilôsası kayıtlara uygundur. , 

Mütedavil Sermaye 

muhasibi 

Du cetvel her ayın birinci gUııU postoya verilmill olııcQktır. 

Müdür 
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Knt..1n l!cnn!J:ı 

1:) t .::nı~. i ioo. 
1\tolyo liccalıı 
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-

Vergi Vergi Işlem 
Beyannamenin 

T11h11kkuk Fişinin 
Dairesi Sicil Numarası TUrU TUrU 
Kodu Kodu Kodu Kabul Tarihi Vadesi 

Tarihi No.su 

J l ı ı ı ı 1 ı ı 1 ı ı ı ı ı ı ı 
1 1 198 1 1 198 1 1 i98 

ı lı ı ı 
(Yukarıdaki BöiUm Vergi İdaresince Doldurulacaktır. ) 

MUHTASARBEYANNAMrn 

·-

VERGI I>AIRESI MÜDÜRLÜGÜNE DÖNEMI: AYLlK o ÜÇ AYLlK 0 

YILI ...................... 

IL -ILÇE OCA. · NIS. TEM. EKİ. 
~-

ŞUB. MAY. AGU. KAS. 

MAR HAZ. EYL. ARA. 

VERGiSORUMLUSUNUN 

3 Si cil N umarası 5 Baba Adı 

4 
Adı ve Soyadı 

6 
Dogum Yeri 

(veya unvanı) ve Tarihi 

7 Adresi ve Telefon No. 

Gelir veya Kurumlar Vergisi 
8 Yönünden Baglı Bulundugu 

Vergi Dairesi ve Sicil No. 

YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERi VE KESiNTiLER 

Istihkak 
Ödemelerin 

Savunma Savunma 
Sahibi Sayısı Sanayii 

Ödemenin 
Asgari 1 Toplam 

Gayrisafi Gelir Damga Destckle-
Sanayii 

Türü Tutarı Vergisi Vergisi !erne Fonu Destekleme 
Ücretlif Hiz.Er.S. Nisbeti "lo 

Fonu 

·-·-
ÜCRET GRUBU 

ÖDEMELER 
.> 

Hizmet ·Erbabı 
Ücret Ödemeleri 
ve G.V.K. Md. 

1 

61 'c Oörc O net 
Sayılun Di~cr 

·---·-.. --··· ------· ·········- . ---~---··-··-·-··---- ·-·------·-·-· --..----------------·· ....... - ________ ._ .. 
--~-----

' Ödemeler 

ÜCRET GRUBU 
9 ÖDEMELER TOPLAMI 

Not : Taın mükellenerin ücret gelirleri Savunma Sanayii Destekleme Fonuna tabi değildir. 

< a: 
< 
" z 
<{ 

ı 
<D 

~ 

> 
UJ 
~ 
üi 
< 
ın 

" -' z 
< 
" < 
CD 
'.f) 

ca 
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r-----------r---------------------~---------- --,------.-----------

'-ll 
> 

Vt•ıp.i 
1 )ai ı ,·si 
Kodu 

Sit'il Nuınaıa_ı..ı 

V<"ıgi 

lllıli 

Kodu 

l;lrrıı 
1 O ı ll 
Kodu 

ll<'y:tılll:tlll<'llill 

Kabul Tarihi 

1 1 198 

Vadesi 
J;ııihi No.\u 

1 1 198 1 198 1 --- _____ u---l.-...l__L. 
( Yukamhıki Blllliııı Veq~i ldare1irıce Dııldıırulacakıır. ) 

KATMA DEGER VERGİSİ BEYANNAMESi 
( GEitÇEK lJSlJU>E VEnGILENI>lnlLEN MÜKELLEJiLEH İÇİN) 

YILI : 
-- ·---- ----- ----·-

VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜNE OCA. NİS. TEM. 

MAY. AGU. 

MAR ll AZ. EYL. 
IL -II.(E 

( Özel Hallerde Vergilendirme Dönemi : ... ./.. . ./19 .... - ... ./ .... /19 ... J 

TABLO 1 MÜKELLEFiN 
------------ -- -------------,-----------------

Sicil Numarası 

-+-------------------- --------

St,y:ıdı (lJın-aııı) 

5 Adı 

Işyeri, Kanuni Merkezi, 
Iş Mnkoi veya 
lk:ııııcı~.:ıh Adresi w 
Telefon Nuııınrası 

6 Baba Adı 

----·------- ----------------------

7 Doj:\uın Yeri, Tarihi 

8 Faaliyetin TOrO 

-------------'------------------

~~------------------~--------------------------------------------------------------_, 

TABLO ll MATRAH BiLDiRiMi 
'-ll~r-----------------------------------------------.-----------------·-----1 >-
~10 
l~. ll 

12 

Teslim ve Hizmet Işlemlerinin Karşılığını Teşkil Eden Bedel 

llıı :ı<":ıl ı~ıisıı:ıq 
~ ·--- --------·-~------- -···---------------------------- --

Araçlar ve Petrol Araınaları Istisnası 
----------------------··-·· ··- -------------------

Diplomatik Istisnalar 

Sosyal ve Askeri Amaçlı Istisnalada Diğer Istisnalar 

16 ·ıopl:ım (ll 1 12 1 U 1 14 1 15) 

1-+------------------------------- ---- ---------- ------···--------·· -·------------·-----

17 Katma Dc~cr Vergisi l\1atıalıı (10- 16) 

1! ı· 1, ıl •r:l't lt.ı .11'1' .;/ Aıı~ .ır.ı J 
1Jk(. 



.EK: 34 

Rlac.alJınıo Adı~ac\ı: ...•• , •..•.. 
Ad('e:~ : . ........... 

ALACAtLILAe KM. Tl 

-~~ T_y_~lar ~ctolru_ 
~ ~ 
~ ~ ~l Aç !K. LA/ılA 

Alac:ol &~ Alaı:ol:.. 
... ~ 'Bor-ç. 

,, ...E_K.~3S' 

Bon:.lunun Adı ~odıı ............. 
.Adnrsi ........... 

Böe.ÇLUW.. K..Af."tl 

' 

\J~ Tu larlar \(alanlar 
~ .-::rı 

~ ~')i 
~ ~ ~~ Aç-IK(.AI1A Sart;. Alacal 13o~ Aloc::ol 

1 

.. 




