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STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi’ne Hofl Geldiniz, 

‹stanbul Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nin, STK’lar için düzenledi¤i kapasite gelifltirme e¤itimleri
2003 y›l›nda bafllamadan önce, özellikle hak temelli çal›flan STK’lar›n ihtiyaçlar›na göre yaz›lm›fl, bu STK’lar›n deneyim
ve çal›flma kültürlerini dikkate alan, e¤itimleri etkin k›lmak için gerekli yaz›l› ders materyalinin eksikli¤i çok önemli bir
sorun olarak karfl›m›za ç›kt›. E¤itimler süresince e¤itmenlerimizin haz›rlad›klar› ders notlar›, derslerdeki tart›flmalar ve
kat›l›mc›lar›n deneyimleriyle geliflti, olgunlaflt› ve STK’larda çal›flan gönüllü ya da profesyonellerin kullanabilecekleri
yaz›l› kaynaklar haline dönüfltü. Bu geliflme ve e¤itim programalar›na kat›lamayan STK’lar›n yo¤un istekleri üzerine, ‹s-
tanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi üzerine çal›flmaya bafllad›k.  

Bu dizinin ilk aflamas› 2006 y›l› sonunda tamamlanacak ve yedi kitap yay›mlanacak. Bunlar›n befl tanesi telif, iki tanesi
de tercüme kitap olacak. Telif kitaplar, Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme ve de¤erlendirme;
Proje Döngüsü Yönetimi II: Bütçeleme, de¤erleme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uy-
gulamalar›na Girifl; Gönüllülerle ‹flbirli¤i; Stratejik Düflünme - Strateji Gelifltirme bafll›klar›n› tafl›maktad›rlar. 

Tercüme kitaplarsa, Avrupa Konseyi Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan e¤itim k›lavuzlar›ndan (T-Kits) ikisinin tercümesidir:
Örgüt Yönetimi ve Kaynak Gelifltirme ve Fon Yönetimi. Avrupa Konseyi Yay›nlar› E¤itim K›lavuzu,  Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Konseyi taraf›ndan yürütülen Genç Ekip E¤itimi için Ortakl›k Program›’n›n ürünlerinden biridir. Bu or-
tak çal›flmalarla ilgili daha fazla bilgi alma için www.training-youth.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi, STK E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nin ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’yla or-
tak yürüttü¤ü bir çal›flmad›r. Bu dizi çerçevesinde yay›mlanacak olan kitaplar› http:/stk.bilgi.edu.tr ve http:/www.bilgi-
yay.com adreslerinden izleyebilirsiniz. 

STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi 2007 y›l›nda da devam edecek. 2007 y›l›nda bas›lmas›n› planlad›¤›m›z kitaplar
savunuculuk ve politikalar› etkileme, AB bütünleflmesi ve STK’lar, sosyal d›fllanma ile ilgili olacak. STK Çal›flmalar› -
E¤itim Kitaplar› Dizisi tamamland›¤›nda, STK kapasite gelifltirme programlar›n› olufltururken ve sürdürürken STK’lar›n
ihtiyaç duyduklar›n› gördü¤ümüz ve programlar›m›za dahil etti¤imiz tüm derslerin kitaba dönüflmesini sa¤lam›fl ola-
ca¤›z. Di¤er yandan STK’lar için uzaktan e¤itim a¤›rl›kl› sürdürdü¤ümüz kapasite gelifltirme programlar›nda kulland›-
¤›m›z görsel ve iflitsel malzemeleri içeren STK E¤itim CD’lerine de http:/stk.bilgi.edu.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Tüm bu yay›nlar› üretmemizin amac›,  STK’lar›n çevrelerinde  gördükleri sorunlara yönelik olarak  etkili ve uzun dö-
nemli çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri;  yerel, ulusal ve uluslararas› yönetimleri sorunlar›n çözümleri için
gerekli politikalar› üretmeye yönlendirebilmeleri amac›yla STK’lara destek olmak ve STK’lar›n Türkiye’nin demokratik-
leflmesinde önemli bir aktör olmalar›na katk›da bulunmakt›r.  

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yönetimi STK E¤itim ve Araflt›rma Biriminin kurulmas› ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› konu-
sunda en büyük deste¤i verdi. Üniversitenin akademik ve tüm idari kadrosu STK’lardan e¤itim programlar›na kat›lan
herkese kucak açt› ve üniversitenin ö¤rencilerinden sayd›. Tümüne teflekkür ederim. Birimin faaliyetlerini önemseyip
finansal katk›da bulunan tüm destekçilerimize de teflekkür ederim. 

Prof. Dr. Nurhan Yentürk

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kurulufllar› E¤itim ve Araflt›rma Birimi Direktörü
STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi Editörü 

ÖNSÖZ
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S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARINDA VE
PROJE UYGULAMALARINDA
MUHASEBE DÜZEN‹

1. Genel bilgi

Muhasebe, bilindi¤i gibi bir bilim dal› ve uzmanl›k alan›d›r. Muhasebenin temel ifllevi, özellikle kâr amaçl› ik-
tisadi ve ticari kurulufllar›n mali faaliyetlerinin belirli ilkelere ve normlara ba¤l› olarak kayd›n›n tutulmas›, bu
flekilde oluflan verilerin çeflitli tablolar sistemati¤i içinde de¤erlendirilmesiyle, iflletmenin mali sonuçlar›n›n
izlenmesine ve yönetsel kararlar›n al›nmas›na esas oluflturulmas›d›r.

Muhasebenin temel ilkelerinin, hesap plan›n›n, kay›t düzeninin, bilanço ve kâr/zarar cetvelinin düzenlemesi-
ne iliflkin kurallar›n ele al›nd›¤› genel muhasebe, kendi içinde flirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi,
enflasyon muhasebesi gibi özel uzmanl›k alanlar›na ayr›lmaktad›r.

Muhasebe sistemi tektir. Sistem oluflturulurken kâr amac› güden kurulufllar-kâr amac› gütmeyen kurulufl-
lar ayr›m› yap›lmam›flt›r. Kâr amaçl› ticari firmalarda da, kâr amac› gütmeyen STK’larda da –dernek ve va-
k›flar baflta olmak üzere- ilke olarak ayn› sistem uygulanmaktad›r. Ticari kurulufllarla STK’lar›n ilgi ve faali-
yet alanlar› farkl› oldu¤undan, sistemin özü ayn› kalmak kofluluyla, özellikle hesap plan›nda baz› özel uyar-
lamalar yap›lmaktad›r.

Vak›flar ve dernekler, muhasebe ifllemlerini kendi örgüt yap›lar› içinde uzman kiflilerden oluflturacaklar› ay-
r› bir bölüm taraf›ndan yürütebilecekleri gibi, serbest muhasebeci veya mali müflavirler taraf›ndan kurulan
bürolara da tutturabilirler. Muhasebe ifllemleri, kurum ve kurulufllar›n ilgili yasalar karfl›s›ndaki mali sorum-
luluklar›n›n kayna¤›n› oluflturur. Bu nedenle, muhasebe ifllemlerini kendi bünyesinde yürütecek olan STK’la-
r›n, muhasebe bölümlerinin görev, yetki ve sorumluluklar›n› belirleyen bir yönetmelik haz›rlayarak karar or-
gan›n›n –yönetim kurulu- onay›na sunmalar› gerekli ve yararl›d›r. Muhasebe ifllemlerinin bir muhasebe bü-
rosuna tutturulmas› durumunda ise, taraflar aras›nda, karfl›l›kl› yükümlülüklerin ve sorumluluklar›n aç›kça
belirtildi¤i bir sözleflme düzenlenmesi gerekir.

Ülkemizdeki uygulamada, iflletmeler ya bilanço esas›na göre, ya da iflletme hesab› esas›na göre defter tut-
maktad›r. Baz› istisnai durumlar d›fl›nda, genel olarak vak›flar›n ve derneklerin bilanço esas›na göre defter
tutmalar› gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Vak›flar Hakk›ndaki Tüzük’ün de¤iflik (91/2159-13. 08. 1991) 29.
maddesi uyar›nca:

– 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 177. maddesi 5. bendi hükmü uyar›nca, iflletme hesab› esas›na
göre defter tutmalar›na izin verilenlerin iflletme esas›na göre,

– Bunlar›n d›fl›nda kalan vak›flar›n bilanço esas›na göre,
– Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n yaln›zca bilanço esas›na göre defter tutmalar› ge-

rekmektedir.

I. BÖLÜM
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Yine ilgili tüzük maddesinde, yap›lar› gere¤i bilanço esas›na göre defter tutmalar›na gerek görülmeyenle-
rin iflletme esas›na göre defter tutmalar›na Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce izin verilebilece¤i gibi, yeni ku-
rulan vak›flar›n tescili izleyen en geç bir y›l içinde Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce yap›lacak teftifle kadar, ifl-
letme esas›na göre defter tutabilecekleri, genel olarak Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan tüm va-
k›flar›n, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce gönderilecek Muhasebe Hesap Plan›’na uymalar›n›n zorunlu oldu¤u
belirtilmifltir.

Vak›flar, defter onay›, kay›t düzeni, belge düzenleme ve temini hususlar›nda VUK hükümlerine tabidir.

5253 Say›l› yeni Dernekler Kanunu (Kabul Tarihi: 04. 11. 2005, R. G. Yay. tarihi: 23. 11. 2004, say›: 25649)
ve ilgili di¤er yasalara dayanarak haz›rlanan Dernekler Yönetmeli¤i’nin (R. G. Yay. tarihi: 31. 03. 2005, say›:
25772) Alt›nc› Bölümü’nü oluflturan 31–41. maddelerinde, dernekler taraf›ndan tutulacak defterler ve kay›t
yöntemi ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir. Dernekler Yönetmeli¤i’nin “Defter Tutma Esaslar›” bafll›¤›n› tafl›yan
31. maddesine göre, dernekler iflletme hesab› esas›na göre defter tutarlar. Ancak, y›ll›k brüt gelirleri 2005
y›l› için 500 bin YTL’yi aflan dernekler, takip eden hesap döneminden bafllayarak bilanço esas›na göre def-
ter tutarlar.

‹flletme hesab› esas›na göre defter tutan dernekler, yukar›da belirtilen hadde ba¤l› kalmaks›z›n yönetim ku-
rulu karar›yla bilanço esas›na göre defter tutabilirler.

Bilanço esas›na geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukar›da belirtilen haddin alt›na düflerlerse,
izleyen y›ldan itibaren iflletme hesab› esas›na dönebilirler.

2. Tutulmas› gerekli defterler

Dernekler Yönetmeli¤i’nin “Tutulacak defterler” bafll›¤›n› tafl›yan 32. maddesi, dernekler taraf›ndan tutula-
cak defterlerin adlar›n› ve ifllevlerini belirlemifltir. Madde, iflletme hesab› esas›nda tutulacak defterlerle bi-
lanço esas›nda tutulacak defterleri, iki ayr› grup olarak düzenlemifltir. Buna göre, iflletme hesab›nda tutula-
cak defterler afla¤›daki gibidir:
• Karar defteri
• Üye kay›t defteri
• Evrak kay›t defteri
• Demirbafl defteri
• ‹flletme hesab› defteri
• Al›nd› belgesi kay›t defteri

Bilanço esas›nda tutulacak defterler ise afla¤›daki gibidir:
• Karar defteri
• Üye kay›t defteri
• Evrak kay›t defteri
• Yevmiye defteri
• Büyük defter (defter-i kebir)
• Envanter defteri
• Al›nd› belgesi kay›t defteri

Yukar›da say›lan ve derneklerce tutulmas› zorunlu olan defterlerin ‹l Dernekler Müdürlü¤ü’nden veya noter-
den onayl› olmas› zorunludur.
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An›lan yönetmeli¤in 33. maddesinde “kay›t usulü” düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre:

– Tutulacak defterlere yap›lacak kay›tlar›n Türkçe olmas› zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yaz›l›r.
– Defterler bilgisayar ortam›nda da tutulabilir. Bu durumda, form veya sürekli form fleklinde tutulacak def-

terlerin, kullan›lmaya bafllanmadan önce her bir sayfas›na numara verilmesi ve onaylat›lmas› gerekir.
– Yevmiye defteri maddelerinde yap›lan yanl›fllar, ancak muhasebe kurallar›na göre düzeltilebilir. Di¤er def-

terler ve kay›tlara rakam ve yaz›lar yanl›fl yaz›ld›¤› takdirde düzeltmeler, ancak yanl›fl rakam ve yaz› okuna-
cak flekilde çizilmek, üst veya yan taraf›na ya da ilgili bulundu¤u hesaba do¤rusu yaz›lmak suretiyle yap›-
labilir. Yanl›fl rakam ve yaz›n›n çizilmesi halinde, bu rakam ve yaz›y› çizen taraf›ndan paraflan›r.

– Defterlere geçirilen bir kay›t, kaz›mak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Dernekler Yönetmeli¤i’nin “kay›t zaman›”n› belirleyen 34. maddesine göre, ifllemler defterlere günlük olarak
kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kay›tlar›:

– ‹fllemlerin, iflin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenli¤ini bozmayacak bir
süre içinde kaydedilmesi flartt›r. Bu gibi kay›tlar 10 günden fazla geciktirilemez.

– Kay›tlar›n› devaml› olarak muhasebe fiflleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve paraf›n› tafl›yan bel-
gelere dayanarak tutan derneklerde ifllemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere ifllenmesi hükmündedir.
Ancak bu kay›tlar, ifllemlerin esas deftere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Der-
nek defterlerinin denetim amac›yla istenmesi halinde, 45 günlük sürenin dolmas› beklenmeden kay›tla-
r›n ifllenmesi zorunludur.

Derneklerde hesap dönemi bir takvim y›l›d›r. Hesap dönemi 1 Ocak’ta bafllar, 31 Aral›k’ta sona erer. Yeni
kurulan derneklerde hesap dönemi kurulufl tarihinde bafllar, 31 Aral›k’ta sona erer. (Dernekler Yönetmeli-
¤i, md. 35)

Derneklerce kullan›lacak defterler, kullan›lmaya bafllanmadan önce ‹l Dernekler Müdürlü¤ü’ne veya notere
tasdik ettirilir. (Dernekler Yönetmeli¤i, md. 36)

‹flletme hesab› esas›na göre kay›t tutan dernekler y›l sonlar›nda, Dernekler Yönetmeli¤i’nin ekinde (Ek: 16)
gösterilen biçimde “‹flletme hesab› tablosu” düzenler. (Dernekler Yönetmeli¤i, md. 40)

Bilanço esas›na göre defter tutan derneklerin, y›l sonlar›nda (31 Aral›k…) Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeter-
lidir. (Dernekler Yönetmeli¤i md. 41)

3. Kayda esas olan belgeler

Vak›flar ve dernekler taraf›ndan sat›n al›nan her türlü mal ve hizmet karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelerin belge-
lendirilmesi gerekir. Bu amaçla düzenlenecek belgeler VUK’un 227. ve izleyen maddelerinde belirtilmifltir.
Bu belgeler flunlard›r:
– Fatura
– Perakende sat›fl belgeleri (perakende sat›fl fiflleri, yazar kasa fiflleri, girifl ve yolcu tafl›ma biletleri)
– Gider pusulas›
– Müstahsil (üretici) makbuzu
– Serbest meslek makbuzu
– Ücret bordrosu ve bordro yerine geçen belgeler
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Yukar›da belirtilen belgeler aras›nda yer alan gider pusulas›n›n düzenlenmesinde çeflitli tereddütlerin olufl-
tu¤u ve kimi zaman yanl›fllar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Bu nedenle konunun aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda ya-
rar görülmüfltür.

STK’lar›n yapt›klar› her türlü mal ve hizmet al›m› karfl›l›¤›nda, gider pusulas› d›fl›nda kalan uygun bir belge-
yi öncelikle sa¤lamalar› as›ld›r. Ancak bu belgelerin elde edilmelerinin mümkün olmad›¤› durumlarda ve bel-
geye dayand›r›lmas› mutad olmayan düflük tutarl› giderler (hamaliye, temizlik vb.) için gider pusulas› düzen-
lenmesi olanakl›d›r.

Gider pusulalar›n›n mal ve hizmet al›m› d›fl›ndaki ödemeler için –burs ve sosyal yard›m ödemeleri vb.- kul-
lan›lmas› mümkün de¤ildir.

01. 02. 1994 gün, 21836 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 225 seri numaral› VUK Genel
Tebli¤i ile, gider pusulas› düzenlenmesi esaslar›yla belgenin biçim ve içeri¤i yeniden düzenlenmifltir.

Gider pusulalar›n›n biçimi, niteli¤i ve onaylanmas› hususlar›nda, an›lan tebli¤ hükümlerine uyulmas› STK’lar
aç›s›ndan da zorunludur.

Öte yandan Dernekler Yönetmeli¤i’nin 38. maddesi, “gelir ve gider belgeleri” bafll›¤› alt›nda, derneklerin tah-
silat ve ödemelerde kullanacaklar› belgeleri, yönetmeli¤in ekinde yer alan örnekleriyle birlikte ayr›nt›l› biçim-
de düzenlemifltir. 38. madde metnine afla¤›da yer verilmifltir:

BELLEK KUTUSU

Gelir ve gider belgeleri

Madde 38. – Dernek gelirleri al›nd› belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar arac›l›¤› ile tahsi-
li halinde banka taraf›ndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al›nd› belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende sat›fl fifli, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile ya-
p›l›r. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsam›nda bulunan ödemeleri için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas›, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Gider
Makbuzu (EK -13) düzenlerler.

Dernekler taraf›ndan kifli, kurum veya kurulufllara yap›lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yar-
d›m Teslim Belgesi (Ek -14) ile yap›l›r. Kifli, kurum veya kurulufllar taraf›ndan derneklere yap›lacak be-
delsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Ba¤›fl Al›nd› Belgesi (EK–15) ile kabul edilir.

Bu belgeler; EK – 13, EK – 14 ve EK – 15’de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve s›ra numa-
ras› tafl›yan, kendinden karbonlu elli as›l ve elli koçan yapra¤›ndan meydana gelen ciltler veya elektro-
nik form fleklinde, dernekler taraf›ndan bast›r›l›r. Form veya sürekli form fleklinde bast›r›lacak belge-
lerin, belirtilen nitelikte olmas› zorunludur.

Toplumsal sorumluluk saikiyle çal›flan ve toplumun düflünsel refah›na katk›da bulunmay› amaçlayan sivil
toplum kurulufllar›n›n, iyi yönetilip yönlendirilebilmesi, büyük ölçüde sa¤l›kl› mali veriler elde edilmesine ve
bunlar›n do¤ru okunup iyi kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Sa¤l›kl› ve güvenilir mali veriler ise iyi bir muhasebe sis-
temine dayanan kay›tlardan elde edilebilir.
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4. Tekdüzen muhasebe sistemi

1990’l› y›llar›n bafl›na kadar, ülkemizdeki muhasebe uygulamalar› düzenleyici ilkelerden yoksun oldu¤u için,
da¤›n›k ve uyumsuz bir görünüm sergiliyordu. Bu nedenle T. C. Maliye Bakanl›¤›, muhasebe uygulamalar›n-
da standard›n sa¤lanmas› için, 26. 12. 1992 tarih ve 21447 say›l› Resmi Gazete’de “1 S›ra no.’lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i”ni yay›mlayarak, 01. 01. 1994 tarihinden itibaren “tekdüzen muhasebe sis-
temi”ne geçilmesini zorunlu hale getirmifltir.

An›lan tebli¤le:
– Muhasebenin temel kavramlar›,
– Muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›,
– Mali tablolar ilkeleri,
– Mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas›,
– Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap plan› ve iflleyifli konular›nda düzenlemeler yap›lm›fl, bu düzenlemeler

tebli¤in ekini oluflturmufltur.

Tebli¤de bu düzenlemenin amac›, “bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs ve ifl-
letmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, mali tablolar ara-
c›l›¤›yla ilgililere sunulan bilgilerin tutarl›l›k ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu
yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas›” fleklinde aç›klanm›flt›r.

1 S›ra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i, yukar›da da vurguland›¤› gibi, ilke olarak ticari ni-
telikli–kâr amaçl› iflletmeleri kapsamaktad›r. Çal›flmam›z›n ana eksenini sivil toplum kurulufllar›, yani kâr
amac› gütmeyen kurulufllar oluflturdu¤undan, aç›klamalar›m›z›, Maliye Bakanl›¤› ile Vak›flar Genel Müdürlü-
¤ü’nün ortaklafla bir çal›flma yaparak haz›rlad›klar›, vak›flara özgü “tekdüzen hesap plan›”na dayand›raca-
¤›z. Bu hesap plan›, iktisadi iflletme kapsam›nda yer almayan faaliyetlerden sa¤lad›klar› kazançlar›ndan do-
lay› vergi mükellefi olmayan vak›flara uyarlanmak ve uygulanmak amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Bu çal›flmayla vak›flardaki mali ifllemlerin belli kavram ve ilkeler çerçevesinde muhasebelefltirilmesi, ilgili-

• Muhasebe sistemi tektir. Sistem oluflturulurken, kar amac› güden kurulufllar – kar amac› gütme-
yen kurulufllar (STK’lar) ay›r›m› yap›lmam›flt›r.

• STK’lar muhasebe ifllemlerini kendi örgüt yap›lar› içinde uzman kiflilerden oluflturacaklar› ayr› bir
bölüm taraf›ndan yürütebilecekleri gibi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavirler
taraf›ndan kurulan bürolara da tutturabilirler.

• Ülkemizdeki uygulamada, iflletmeler ya bilanço esas›na göre, ya da iflletme hesab› esas›na göre def-
ter tutarlar.

• Maliye Bakanl›¤›’nca, iflletme hesab› esas›na göre defter tutmalar›na izin verilenlerin d›fl›nda kalan
vak›flar – Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar dahil – bilanço esas›na göre defter
tutarlar.

• Dernekler, ilke olarak iflletme hesab› esas›na göre defter tutarlar. Y›ll›k brüt gelirleri 2005 y›l› için
500.000 YTL. aflan dernekler, izleyen hesap döneminden bafllayarak bilanço esas›na göre defter tu-
tarlar.

• Dernek ve vak›flarda hesap dönemi bir takvim y›l›d›r. 1 Ocak’ta bafllar; 31 Aral›k’ta sona erer.
• Vak›flar ve dernekler taraf›ndan sat›n al›nan her türlü mal ve hizmet karfl›l›¤›nda yap›lan ödemele-

rin belgelendirilmesi gerekir. Bu amaçla düzenlenecek belgeler VUK’nun 227. ve izleyen maddele-
rinde belirtilmifltir.

SÖZÜN ÖZÜ
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lere tutarl› ve karfl›laflt›r›labilir mali tablolar sunulmas›n›n sa¤lanmas› ve böylelikle vak›f denetimlerinin de
kolaylaflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

An›lan tebli¤de, muhasebenin temel kavramlar›na da yer verilmifltir. Temel kavramlar evrensel nitelikte
olup, muhasebe ilke ve kurallar›n›n dayand›¤› zemini olufltururlar.

4.1. Muhasebenin temel kavramlar›

Muhasebenin temel kavramlar› flunlard›r:

– Sosyal sorumluluk kavram›
– Kiflilik kavram›
– ‹flletmenin süreklili¤i kavram›
– Dönemsellik kavram›
– Parayla ölçülme kavram›
– Maliyet esas› kavram›
– Tarafs›zl›k ve belgelendirme kavram›
– Tutarl›l›k kavram›
– Tam aç›klama kavram›
– ‹htiyatl›l›k kavram›
– Önemlilik kavram›
– Özün önceli¤i kavram›

Bu temel kavramlarla ilgili vak›f yap›s›na uyarlanm›fl aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir.

Sosyal sorumluluk kavram›

Bu kavram, muhasebenin ifllevini yerine getirme hususundaki sorumlulu¤unu belirlemekte ve muhasebenin
kapsam›n›, anlam›n›, yerini ve amac›n› göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavram›, muhasebenin organi-
zasyonunda, muhasebe uygulamalar›n›n yürütülmesinde ve mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas›nda,
belli kifli ya da gruplar›n de¤il, tüm toplumun ç›karlar›n›n gözetilmesi, dolay›s›yla bilgi üretiminde gerçe¤e
uygun, tarafs›z ve dürüst davran›lmas› gere¤ini ifade eder.

Kiflilik kavram›

Bu kavram, vakf›n kurucular›ndan, mütevellilerinden, yöneticilerinden, personelinden ve di¤er ilgililerden
ayr› bir kiflili¤e sahip oldu¤unu ve o vakf›n muhasebe ifllemlerinin sadece bu kiflilik ad›na yürütülmesi ge-
rekti¤ini öngörür.

Süreklilik kavram›

Bu kavram, vakf›n faaliyetlerini bir süreye ba¤l› olmaks›z›n sürdürece¤ini ifade eder. Bu nedenle vak›f kuru-
cular›n›n, mütevellilerinin ya da varislerinin yaflam süreleriyle ba¤l› de¤ildir. Süreklilik kavram›, maliyet esa-
s›n›n temelini oluflturur. Bu kavram›n, vak›f aç›s›ndan geçerlili¤inin bulunmad›¤› ya da ortadan kalkt›¤› du-
rumlarda, bu husus mali tablolar›n dipnotlar›nda aç›klan›r.
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Dönemsellik kavram›

Dönemsellik kavram›, vak›flar›n süreklilik kavram› uyar›nca s›n›rs›z kabul edilen ömrünün belli dönemlere
bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar›n›n di¤er dönemlerden ba¤›ms›z olarak tespit edilmesidir. Ge-
lir ve giderlerinin tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmesi, has›lat, gelir ve kârlar›n ayn› döneme ait ma-
liyet, gider ve zararlarla karfl›laflt›r›lmas›, bu kavram›n gere¤idir. Bu kavram›n vak›f aç›s›ndan geçerlili¤inin
bulunmad›¤› ya da ortadan kalkt›¤› durumlarda, bu husus mali tablolar›n dipnotlar›nda aç›klan›r.

Parayla ölçülme kavram›

Parayla ölçülme kavram›, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve ifllemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak
para birimiyle yans›t›lmas›n› ifade eder. Muhasebe ifllemleri ulusal para birimine göre yap›l›r.

Maliyet esas› kavram›

Maliyet esas› kavram›, para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün ya da uygun olmayan
di¤er kalemler hariç, vak›f taraf›ndan edinilen varl›k ve hizmetlerin muhasebelefltirilmesinde, bunlar›n elde
edilme maliyetlerinin esas al›nmas› gere¤ini ifade eder.

Tarafs›zl›k ve belgelendirme kavram›

Bu kavram, muhasebe kay›tlar›n›n gerçek durumu yans›tan ve usulüne uygun olarak düzenlenmifl, objektif
belgelere dayand›r›lmas› ve muhasebe kay›tlar›na esas al›nacak yöntemlerin seçilmesinde tarafs›z ve ön
yarg›s›z davran›lmas› gere¤ini ifade eder.

Tutarl›l›k kavram›

Tutarl›l›k kavram›, muhasebe uygulamalar› için seçilen muhasebe politikalar›n›n, birbirini izleyen dönemler-
de de¤ifltirilmeden uygulanmas› gere¤ini ifade eder. Vak›flar›n mali durumunun, faaliyet sonuçlar›n›n ve
bunlara iliflkin yorumlar›n karfl›laflt›r›labilir olmas›, bu kavram›n amac›n› oluflturur. Tutarl›l›k kavram›, ben-
zer olay ve ifllemlerde, kay›t düzenleriyle de¤erleme ölçülerinin de¤iflmezli¤ini ve mali tablolarda biçim ve
içerik yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulundu¤u durumlarda vak›flar, uygulad›klar› muha-
sebe politikalar›n› de¤ifltirebilirler. Ancak, bu de¤iflikliklerin ve bunlar›n parasal etkilerinin mali tablolar›n
dipnotlar›nda aç›klanmas› zorunludur.

Tam aç›klama kavram›

Tam aç›klama kavram›, mali tablolar›n, bu tablolardan yararlanacak kifli ve kurumlar›n do¤ru karar verme-
lerine yard›mc› olacak ölçüde yeterli, aç›k ve anlafl›l›r olmas›n› ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin
tam olarak aç›klanmas› yan›nda, mali tablo kalemleri kapsam›nda yer almayan, ancak al›nacak kararlar› et-
kileyebilecek, gerçekleflmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi, bu kavram›n gere¤idir.

‹htiyatl›l›k kavram›

Bu kavram, muhasebe olaylar›nda temkinli davran›lmas› ve vakf›n karfl›laflabilece¤i risklerin göz önüne al›n-
mas› gere¤ini ifade eder. Bu kavram›n sonucu olarak vak›flar muhtemel giderleri ve zararlar› için karfl›l›k
ay›r›rlar, muhtemel gelirleri içinse, gerçekleflme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe ifllemi yapmaz-
lar. Ancak bu kavram gizli yedekler ya da gere¤inden fazla karfl›l›k ayr›lmas›na gerekçe oluflturmaz.
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Önemlilik kavram›

Önemlilik kavram›, bir hesap kalemi ya da mali bir olay›n nispi a¤›rl›k ve de¤erinin, mali tablolara dayan›la-
rak yap›lacak de¤erlemeleri veya al›nacak kararlar etkileyebilecek düzeyde olmas›n› ifade eder. Önemli he-
sap kalemleri, finansal olaylar ve di¤er hususlar›n mali tablolarda yer almas› zorunludur.

Özün önceli¤i kavram›

Özün önceli¤i kavram›, mali ifllemlerin muhasebeye yans›t›lmas›nda ve onlara iliflkin de¤erlendirmelerin ya-
p›lmas›nda, biçimlerinden çok özlerinin esas al›nmas› gere¤ini ifade eder. Genel olarak ifllemlerin biçimle-
riyle özleri paralel olmakla birlikte, baz› durumlarda farkl›l›klar ortaya ç›kabilir. Bu takdirde, özün biçime ön-
celi¤i esast›r.

4.2. Muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›

– Mali tablolar iflletmenin süreklili¤i, tutarl›l›k ve dönemsellik kavramlar›na dayan›larak haz›rlanm›flsa,
bunlar›n aç›klanmas› istenmez. Ancak bu kavramlardan ayr›lmalar›n mevcut olmas› hallerinde, mali tab-
lolar›n dipnotlar›nda nedenleriyle birlikte aç›klanmal›d›r.

– ‹htiyatl›l›k, özün önceli¤i ve önemlilik kavramlar›, muhasebe politikalar›n›n seçimini ve uygulamas›n› yön-
lendirmelidir.

– Mali tablolar›n içerdi¤i bütün önemli muhasebe politikalar› anlafl›l›r ve k›sa olarak aç›klanmal›d›r.
– Kullan›lan muhasebe politikalar›yla ilgili aç›klamalar, mali tablolarla bütünlük oluflturur. Kullan›lan önem-

li muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›, mali tablolar›n bütünlü¤ü ve taml›¤› için temel ilkedir. Politikala-
ra iliflkin aç›klamalar, iflletme yönetimi taraf›ndan muhasebe departman›na toplu olarak verilmelidir.

– Bilanço ve gelir tablosunda ve di¤er tablolardaki yanl›fl veya gerçe¤e uygun olmayan ifllemler, muhase-
be politikalar›n›n aç›klanmas› veya dipnotlarda belirtilmesi suretiyle düzenlenmifl olamaz. Düzeltme an-
cak, muhasebe kay›t ve tekni¤ine uygun olarak yap›l›r ve mali tablolara yans›t›l›r.

– Mali tablolar, dönemler itibariyle karfl›laflt›r›labilir nitelikte olmal›d›r.
– Mali politikalarda, cari dönem veya gelecek dönemlerde önemli etki yaratan veya yaratabilecek bir de-

¤ifliklik yap›lm›flsa, durum nedenleriyle birlikte aç›klanmal› ve bunun mali tablolara olan etkileri gösteril-
melidir.

26.12.1997 tarih ve 21447 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “1 s›ra numaral› Muhasebe Sistemi Uygulama
Tebli¤i” ile 01. 01. 1994 tarihinden itibaren geçilen “Tekdüzen Muhasebe Sistemi”nde düzenlenen mali tab-
lolar ilkeleri, bilanço ilkeleri ve gelir tablosu ilkeleri biçiminde iki ana grupta toplanmaktad›r. Bilanço ilkeleri
ve gelir tablosu ilkeleri bundan sonraki bafll›kta aç›klamalar ve örneklerle birlikte ayr› olarak ele al›nacakt›r.



15

5. Mali tablolar: Aç›klamalar, örnekler ve ilkeler

Mali tablolar ilkeleri, temel mali tablolar›n düzenlenmesinde vak›flar taraf›ndan uygulanacak kurallar› ifade
eder.

Mali tablolar afla¤›daki tablolar› içerir:
– Bilanço
– Gelir tablosu
– Sat›fllar›n maliyeti tablosu
– Fon ak›m tablolar›
– Nakit ak›m tablosu
– Kâr da¤›t›m tablosu
– Özkaynak de¤iflim tablosu

Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu, dipnotlar› ve ekleriyle birlikte temel mali tablolar›, di¤erleri ise ek
mali tablolar› oluflturur.

Mali tablolar›n amaçlar› flunlard›r:
– Yat›r›mc›lar, kredi verenler ve di¤er ilgililer için karar almada yararl› bilgiler sa¤lamak,
– Gelecekteki nakit ak›mlar›n› de¤erlendirmede yararl› bilgiler sa¤lamak,
– Varl›klar, kaynaklar ve bunlardaki de¤iflikliklerle iflletme faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi sa¤lamak.

Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler taraf›ndan en iyi flekilde ve süratle kullanabilmesi için,
bu tablolar›n anlafl›labilir, ihtiyaca uygun, güvenilir ve karfl›laflt›r›labilir olmas›, zaman›nda düzenlenmesi
gerekir.

Belirtilen temel mali tablolar düzenlenirken uygulanacak ilkeler, muhasebe temel kavramlar›na dayan›r. Te-
mel kavramlarla birlikte bir bütün ifade eder. Mali tablolar ilkeleri, bilanço ilkeleri ve gelir tablosu ilkeleri bi-
çiminde iki ana grupta toplanmaktad›r. Bilanço ilkeleri varl›klara iliflkin ilkeleri, yabanc› kaynaklara ve öz-
kaynaklara iliflkiler ilkeleri kapsar.

5.1. Bilanço ve bilanço ilkeleri

5.1.1. Bilanço hakk›nda genel bilgi ve örnekler:

Bilanço ilkelerinin aç›klanmas›na geçmeden önce, bilançonun tan›m›, biçimsel yap›s› ve düzenleme kuralla-
r›na iliflkin bilgiler ve örnekler verilmesini yararl› buluyoruz: Bilanço, bir iflletmenin belli bir tarihte sahip ol-
du¤u varl›klarla, bu varl›klar›n sa¤land›¤› kaynaklar› gösteren mali tablodur. Bilançonun düzenlenmesinde,
mali tablolar ilkelerinde yap›lm›fl aç›klamalar esas al›n›r.

Bilançonun aktifinde yer alan varl›klar, paraya dönüflme h›zlar›na göre en çok likitten en az likit de¤ere do¤-
ru, pasifinde yer alan kaynaklarsa en k›sa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kayna¤a do¤ru s›ralan›r.

Varl›klar, dönen ve duran olarak iki grupta toplan›r. Dönen varl›klar grubunda, bir y›l içinde veya iflletmenin
normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilece¤i ya da kullan›laca¤› tahmin edilen varl›klar toplan›r. Duran
varl›klarda ise, normal flartlar alt›nda bir y›l içinde elden ç›kar›lmas› düflünülmeyen veya yararlar› bir y›lda
tükenmeyecek olanlar yer al›r.
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Kaynaklar, k›sa ve uzun vadeli kaynaklarla özkaynaklardan oluflur. K›sa vadeli yabanc› kaynaklar bir y›l için-
de ödenmesi gereken, uzun vadeli kaynaklarsa bir y›ldan sonra ödenecek borçlardan oluflur. Özkaynaklar
ise iflletme sahip veya ortaklar› taraf›ndan iflletme kiflili¤ine tahsis edilmifl kaynaklardan oluflur.

Bu aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi, bilançoyu oluflturan hesaplar afla¤›da görüldü¤ü üzere befl s›n›fa ay-
r›lm›flt›r:

– Dönen varl›klar
– Duran varl›klar
– K›sa vadeli yabanc› kaynaklar
– Uzun vadeli yabanc› kaynaklar
– Özkaynaklar

AKT‹F PAS‹F

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

2. DURAN VARLIKLAR 4. UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

5. ÖZKAYNAKLAR

Yan sayfada iflletme ayr›nt›l› bilanço flablonu ve sonra örnek olarak bir ayr›nt›l› bilanço tipi ile ...................
Vakf›’n›n 31. 12. 2004 tarihli bilançosu yer almaktad›r.
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‹fiLETME AYRINTILI B‹LANÇO T‹P‹

AKT‹F (VARLIKLAR)
I – DÖNEN VARLIKLAR
A – Haz›r de¤erler

1 – Kasa
2 – Al›nan çekler
3 – Bankalar
4 – Verilen çekler ve ödenen emirleri (-)
5 – Di¤er haz›r de¤erler

B – Menkul k›ymetler
1 – Hisse senetleri
2 – Özel kesim tahvil, senet ve bonolar›
3 – Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar›
4 – Di¤er menkul k›ymetler
5 – Menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)

C – Ticari alacaklar
1 – Al›c›lar
2 – Alacak senetleri
3 – Alacak senetleri reeskontu (-)
4 – Verilen depozito ve teminatlar
5 – Di¤er ticari alacaklar
6 – fiüpheli ticari alacaklar
7 – fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-)

D – Di¤er Alacaklar
1 – Ortaklardan alacaklar
2 – ‹fltiraklerden alacaklar
3 – Ba¤l› ortaklardan alacaklar
4 – Personelden alacaklar
5 – Di¤er çeflitli alacaklar
6 – Di¤er alacak senetleri reeskontu (-)
7 – fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-)

E – Stoklar
1 – ‹lk madde ve malzeme
2 – Yar› mamuller
3 – Mamuller
4 – Ticari mallar
5 – Di¤er stoklar
6 – Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
7 – Verilen siparifl avanslar›

F – Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m maliyetleri
1 – Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m maliyetleri
2 – Tafleronlara verilen avanslar

G – Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
1 – Gelecek aylara ait giderler
2 – Gelir tahakkuklar›

H – Di¤er dönen varl›klar
1 – Devreden KDV
2 – ‹ndirilecek KDV

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM

ÖRNEK
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3 – Di¤er KDV
4 – Peflin ödenen vergiler ve fonlar
5 – ‹fl avanslar›
6 – Personel avanslar›
7 – Say›m ve tesellüm noksanlar›
8 – Di¤er çeflitli dönen varl›klar
9 – Di¤er dönen varl›klar karfl›l›¤› (-)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II – DURAN VARLIKLAR
A – Ticari alacaklar

1 – Alacaklar
2 – Alacak senetleri
3 – Alacak senetleri reeskontu (-)
4 – Verilen depozito ve teminatlar
5 – fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-)

B – Di¤er alacaklar
1 – Ortaklardan alacaklar
2 – ‹fltiraklerden alacaklar
3 – Ba¤l› ortaklardan alacaklar
4 – Personelden alacaklar
5 – Di¤er çeflitli alacaklar
6 – Di¤er alacak senetleri reeskontu (-)
7 – fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-)

C – Mali duran varl›klar
1 – Ba¤l› menkul k›ymetler
2 – Ba¤l› menkul k›ymetler de¤er

düflüklü¤ü karfl›l¤› (-)
3 – ‹fltirakler
4 – ‹fltirakler sermaye taahütleri (-)
5 – ‹fltirakler sermaye paylar› de¤er

düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
6 – Ba¤l› ortakl›klar
7 – Ba¤l› ortakl›klara sermaye taahhüt (-)
8 – Ba¤l› ortakl›klara sermaye paylar› de¤er

düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
D – Maddi duran varl›klar

1 – Arazi ve arsalar
2 – Yeralt› ve yerüstü düzenleri
3 – Binalar
4 – Tesis, makine ve cihazlar
5 – Tafl›tlar
6 – Demirbafllar
7 – Di¤er maddi duran varl›klar
8 – Birikmifl amortismanlar (-)
9 – Yap›lmakta olan yat›r›mlar

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM
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10 – Verilen avanslar
E – Maddi olmayan duran varl›klar

1 – Haklar
2 – fierefiye
3 – Kurulufl ve örgütleme giderleri
4 – Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
5 – Özel maliyetler
6 – Di¤er maddi olmayan duran varl›klar
7 – Birikmifl amortismanlar
8 – Verilen avanslar

F – Özel tükenmeye tabi varl›klar
1 – Arama giderleri
2 – Haz›rl›k ve gelifltirme giderleri
3 – Di¤er özel tükenmeye tabi varl›klar
4 – Birikmifl tükenme paylar› (-)
5 – Verilen avanslar

G – Gelecek y›llara ait giderler ve gelir tahakkuklar›
1 – Gelecek y›llara ait giderler
2 – Gelir tahakkuklar›

H – Di¤er duran varl›klar
1 – Gelecek y›llarda indirilecek KDV
2 – Di¤er KDV
3 – Peflin ödenen vergiler ve fonlar
4 – Di¤er çeflitli duran varl›klar

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI

PAS‹F (KAYNAKLAR)
I – KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
A – Mali borçlar

1 – Banka kredileri
2 – Uzun vadeli yabanc› kredilerin

anapara taksitleri ve faizleri
3 – Tahvil, anapara, borç taksitleri ve faizleri
4 – Ç›kar›lm›fl bonolar ve senetler
5 – Ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler
6 – Menkul k›ymetler ihraç fark› (-)
7 – Di¤er mali borçlar

B – Ticari borçlar
1 – Sat›c›lar
2 – Borç senetleri
3 – Borç senetleri reeskontu (-)
4 – Al›nan depozito ve teminatlar
5 – Di¤er ticari borçlar

C – Di¤er borçlar

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM
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1 – Ortaklara borçlar
2 – ‹fltiraklere borçlar
3 – Ba¤l› ortakl›klara borçlar
4 – Personele borçlar
5 – Di¤er çeflitli borçlar
6 – Di¤er borç senetleri reeskontu (-)

D – Al›nan avanslar
E – Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m

hakediflleri bedelleri
F – Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler

1 – Ödenecek vergi ve fonlar
2 – Ödenecek sosyal güvenlik vergisi
3 – Vadesi gelmifl ertelenmifl veya

taksitlendirilmifl veya di¤er yükümlülükler
4 – Di¤er yükümlülükler

G – Borç ve gider karfl›l›klar›
1 – Dönem kâr› vergi ve di¤er yasal

yükümlülük karfl›l›klar›
2 – Dönem kâr›n›n peflin ödenen vergi ve

di¤er yükümlülükleri (-)
3 – K›dem tazminat› karfl›l›¤›
4 – Di¤er borç ve gider karfl›l›klar›

H – Gelecek aylara ait gelirler ve gider
tahakkuklar›
1 – Gelecek aylara ait gelirler
2 – Gider tahakkuklar›

I – Di¤er k›sa vadeli yabanc› kaynaklar
1 – Hesaplanan KDV
2 – Di¤er KDV
3 – Merkez ve flubeler cari hesab›
4 – Say›m ve tesellüm faizleri
5 – Di¤er çeflitli yabanc› kaynaklar

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

II – UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
A – Mali Borçlar

1 – Banka kredileri
2 – Ç›kar›lm›fl tahviller
3 – Ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler
4 – Menkul k›ymetler ihraç fark› (-)
5 – Di¤er mali borçlar

B – Ticari borçlar
1 – Sat›c›lar
2 – Borç senetleri
3 – Borç senetleri reeskontu (-)
4 – Al›nan depozito ve teminatlar

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM
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5 – Di¤er ticari borçlar
C – Di¤er Borçlar

1 – Ortaklara borçlar
2 – ‹fltiraklere borçlar
3 – Ba¤l› ortakl›klara borçlar
4 – Di¤er çeflitli borçlar
5 – Di¤er borç senetleri reeskontu (-)
6 – Kamuya olan ertelenmifl ve

taksitlendirilmifl borçlar
D – Al›nan avanslar
E – Borç ve gider karfl›l›klar›

1 – K›dem tazminat› karfl›l›klar›
2 – Di¤er borç ve karfl›l›klar›

F – Gelecek y›llara ait gelirler gider tahakkuklar›
1 – Gelecek y›llara ait gelirler
2 – Gider tahakkuklar›

G – Di¤er uzun vadeli yabanc› kaynaklar
1 – Gelecek y›llara ertelenen veya terkin

edilecek KDV
2 – Di¤er uzun vadeli yabanc› kaynaklar toplam›

III – ÖZKAYNAKLAR
A – Ödenmifl sermaye

1 – Sermaye
2 – Ödenmemifl sermaye (-)

B – Sermaye yedekleri
1 – Hisse senedi ihraç primleri
2 – Hisse senedi iptal kârlar›
3 – M.D.V. yeniden de¤erleme art›fllar›
4 – ‹fltirakler yeniden de¤erleme art›fllar›
5 – Sermaye yedekleri

C – Di¤er kâr yedekleri
1 – Yasal yedekler
2 – Statü yedekleri
3 – Ola¤anüstü yedekler
4 – Di¤er kâr yedekleri
5 – Özel fonlar

D – Geçmifl y›llar kâr›
E – Geçmifl y›llar zararlar› (-)
F – Dönem net kâr› (Zarar›)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM
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AKT‹F 

I. DÖNEN VARLIKLAR 583.250
A. Haz›r de¤erler 302.500

1. Kasa 2.500
2. Bankalar 350.000
3. Al›nan çekler 100.000
4. Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 150.000

B. Menkul k›ymetler 210.000
1. Hisse senetleri 125.000
2. Di¤er menkul k›ymetler 85.000

C. Di¤er alacaklar 18.250
1. Kuruculardan alacaklar 2.500
2. Ba¤l› ortakl›klardan alacaklar 15.000
3. Personelden alacaklar 750

D. Stoklar 35.000
1. Di¤er stoklar 35.000

E. Gelecek aylara ait giderler ve 10.000
gelir tahakkuklar›
1. Gelecek aylara ait giderler 3.000
2. Gelir tahakkuklar› 7.000

F. Di¤er dönen varl›klar 7.500
1. Personel avanslar› 7.500

II. DURAN VARLIKLAR 1.840.150
A. Di¤er alacaklar –
B. Finansal (mali) duran varl›klar 475.000

1. ‹fltirakler 350.000
2. Ba¤l› ortakl›klar (iktisadi iflletmeler) 125.000

C. Maddi duran varl›klar 1.365.150
1. Binalar 1.550.000
2. Makine, tesis ve cihazlar –
3. Tafl›t araç ve gereçleri 256.000
4. Döfleme ve demirbafllar 82.000
5. Di¤er maddi duran varl›klar –
6. Birikmifl amortismanlar 522.850

D. Maddi olmayan duran varl›klar –
E. Özel tükenmeye tabi varl›klar –
F. Gelecek y›llara ait giderler ve gelir tahakkuklar› –
G. Di¤er duran varl›klar –

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI 2.423.400

PAS‹F

I. KISA VADEL‹ BORÇLAR 144.650
A. Finansal (mali) borçlar 75.000

1. Banka kredileri 75.000
B. Ticari borçlar –
C. Di¤er borçlar 35.000

1. Ba¤l› ortaklara borçlar 35.000
D. Al›nan avanslar –
E. Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler 8.400

1. Ödenecek vergi ve fonlar 4.550
2. Ödenecek sos. güv. kesintileri 3.850

F. Borç ve gider karfl›l›klar› –
G. Gelecek aylara ait gelirler ve 22.500

gider tahakkuklar›
1. Gider takkuklar› 22.500

H. Di¤er k›sa vadeli borçlar 3.750
1. Merkez ve flubeler cari 3.750

II.UZUN VADEL‹ BORÇLAR –
A. Finansal borçlar –
B. Ticari borçlar –
C. Borç ve gider karfl›l›klar› –

1. K›dem tazminat› karfl›l›klar› –
D. Gelecek y›llara ait gelirler ve –

gider tahakkuklar›
F. Di¤er uzun vadeli borçlar –

III. ÖZ SERMAYE 2.278.750
A. Sermaye 650.000

1. Kurulufl mal varl›¤› 650.000
2. Mal varl›¤› art›fllar› –

B. Yeniden de¤erleme de¤er art›fl› 915.000
1. Duran varl›klardaki de¤er art›fl› 890.000
2. ‹fltiraklerdeki de¤er art›fl› 25.000

C. Yedekler –
D. Geçmifl y›l gelir fazlalar› 332.545
E. Geçmifl y›l gider fazlalar› (-) –
F. Net dönem gelir fazlas› 381.205

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2.423.400

.......................... VAKFI
AYRINTILI B‹LANÇO ( Milyon TL )

ÖRNEK
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5.1.2. Bilanço ilkeleri

Bilanço ilkelerinin amac›, mal varl›¤› koyan kurucular ya da mütevelliler, flartl› ba¤›flta bulunan kifli ve kuru-
lufllarla alacakl›lar›n vakfa sa¤lad›klar› kaynaklar ve bunlarla elde edilen varl›klar›n, muhasebe kay›t, hesap
ve tablolar›nda anlaml› bir flekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte vakf›n mali duru-
munun aç›kl›kla ve ilgililer için gerçe¤e uygun olarak yans›t›lmas›d›r.

Bilanço ilkeleri, varl›klar, yabanc› kaynaklar ve özkaynaklar olarak üç grupta toplanmaktad›r.

Varl›klara iliflkin ilkeler:
– Vakf›n bir y›l ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüfltürülebilecek varl›klar›, bilançoda dönen

varl›klar grubu içinde gösterilir.
– Vakf›n bir y›l ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüflemeyen, hizmetlerinden bir hesap döne-

minden daha uzun süre yararlan›lan uzun vadeli varl›klar›, bilançoda duran varl›klar grubu içinde göste-
rilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan, vadeleri bir y›l›n alt›nda kalanlar dö-
nen varl›klar grubunda ilgili hesaplara aktar›l›r.

– Bilanço varl›klar›n›, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle gösterilebilmek için, varl›klardaki de-
¤er düflüklüklerini göstererek karfl›l›klar›n ayr›lmas› zorunludur. Dönen varl›klar grubu içinde yer alan
menkul k›ymetler, alacaklar, stoklar ve di¤er dönen varl›klar içindeki ilgili kalemler için yap›lacak de¤erle-
me sonucu gerekli durumlarda uygun karfl›l›klar ayr›l›r. Bu ilke, duran varl›klar grubunda yer alan alacak-
lar, ba¤l› menkul k›ymetler, ifltirakler ve di¤er duran varl›klardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.

– Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderlerle cari dönemde tahakkuk eden, ancak gelecek
dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

– Bilançoda duran varl›klar grubunda yer alan maddi duran varl›klarla maddi olmayan duran varl›klar›n
maliyetini çeflitli dönem maliyetlerine yüklemek amac›yla, her dönem ayr›lan amortismanlar›n birikmifl
tutarlar› bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

– Duran varl›klar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varl›klar›n maliyetini çeflitli dönem maliyetlerine
yüklemek amac›yla, her dönem ayr›lan amortismanlar›n birikmifl tutarlar› bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

– Bilançonun dönen ve duran varl›klar grubunda yer alan alacaklar, menkul k›ymetler, ba¤l› menkul k›y-
metler ve di¤er ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden, vakf›n sermaye ve yönetim bak›m›ndan iliflkili bu-
lundu¤u iktisadi iflletmelere, ifltiraklere, personele, kuruculara ve mütevellilere ait tutarlar›n ayr› göste-
rilmesi temel ilkedir.

– Tutarlar› kesinlikle tespit edilmeyen alacaklar için herhangi bir tahakkuk ifllemi yap›lmaz. Bu tür alacak-
lar dipnot ya da eklerinde gösterilir.

– Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer almayan di¤er teminatlar›n özellikleri ve kapsamlar›, bi-
lanço dipnot ya da eklerinde aç›kça belirtilmelidir. Bu ilke, al›nan rehin, ipotek ve bilanço kapsam›nda yer
almayan di¤er teminatlar için de geçerlidir. Ayr›ca, vakf›n varl›klar›yla ilgili toplam sigorta tutarlar›n›n bi-
lanço dipnot ya da eklerinde aç›kça gösterilmesi gerekmektedir.

– Vasiyetçilerin, çeflitli kifli ve kurulufllar›n yapt›klar› flartl› ba¤›fllar› ve ayr›lan fonlarla ilgili yat›r›mlar› bi-
lançoda ayr›ca gösterilmelidir.

– Vak›flara ait iktisadi iflletmelere ve/veya döner sermayelere ait mali tablolar, vak›f bilançolar›n›n eklerin-
de verilmelidir.

Yabanc› kaynaklara iliflkin ilkeler:
– Vakf›n bir y›l ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlar›, bilançoda k›sa vadeli yabanc›

kaynaklar grubu içinde gösterilir.
– Vakf›n bir y›l ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemifl borçlar›, bilançoda uzun vadeli ya-

banc› kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan
vadeleri bir y›l›n alt›nda kalanlar, k›sa vadeli yabanc› kaynaklar grubundaki ilgili hesaba aktar›l›r.
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– Tutarlar› kesin olarak saptanamayanlar› veya durumlar› tart›flmal› olanlar› da içermek üzere, vakf›n bili-
nen ve tutarlar› uygun olarak tahmin edebilen bütün yabanc› kaynaklar› kay›t ve tespit edilmeli, bilanço-
da gösterilmelidir. Vakf›n bilinen ancak tutarlar› uygun olarak tahmin edilemeyen durumlar› da bilanço-
nun dipnotlar›nda aç›k olarak belirtilmelidir.

– Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen has›latla, cari dönemde tahakkuk eden ancak, gele-
cek dönemlerde ödenecek olan giderler kay›t ve tespit edilmeli ve bilançoda ayr›ca gösterilmelidir.

– Bilançonun k›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar grubunda yer alan borçlar, al›nan avanslar ve di¤er il-
gili hesaplardan vakf›n sermaye ve yönetim bak›m›ndan iliflkili bulundu¤u iktisadi iflletmelere, ifltirakle-
re, personele, kuruculara ve mütevellilere ait olan tutarlar›n›n ayr› gösterilmesi temel ilkedir.

Özkaynaklara iliflkin ilkeler:

– Özkaynaklar, kurucular ve/veya müteveliler taraf›ndan vakfa tahsis edilen mal varl›¤›, geçmifl gelir faz-
las› (veya gider fazlas›), flarta ba¤l› ba¤›fllar, özel fonlar, mal varl›¤› yedekleri, karfl›l›klar ve dönem gelir
gider fark›ndan oluflur. Mal varl›¤› yedekleri yeniden de¤erleme de¤er art›fl fonuyla yedek niteli¤indeki
karfl›l›klardan oluflur.

– Özkaynaklar›n bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmifl y›llar gider fazlalar›yla dönem net zarar› (gi-
der fazlas›), özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer al›r.

– Vakf›n kurucular› ve/veya mütevellileri taraf›ndan özkaynaklar›n devam ettirilmesi ve korunmas› gere-
kir. Vak›fta herhangi bir zarar›n ortaya ç›kmas›, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azal-
malar, hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.

5.2. Gelir tablosu ve ilkeleri

5.2.1. Gelir tablosu hakk›nda genel bilgi ve örnekler:

Gelir tablosu ilkelerini aç›klamadan önce, gelir tablosunun tan›m›, biçimsel yap›s› ve düzenleme kurallar›na
iliflkin bilgiler ve örnek verilmesini yararl› buluyoruz: Gelir tablosu, iflletmenin belli bir dönemde elde etti¤i
tüm gelirlerle, ayn› dönemde katland›¤› bütün maliyet ve giderleri ve bunlar›n sonucunda iflletmenin elde et-
ti¤i dönem net kâr›n› (gelir fazlas›) veya dönem net zarar›n› (gider fazlas›) kapsar.

Gelir tablosunun düzenlenmesinde mali tablolar ilkelerinde verilen aç›klamalar esas al›n›r. Bu tablonun dü-
zenlenmesinde esas faaliyetlerden sa¤lanan gelir ve süreklilik gösteren di¤er ola¤an faaliyetlerden sa¤lanan
gelir ayr› gösterilece¤i gibi, süreklilik göstermeyen ola¤and›fl› gelirler de ayr› olarak gösterilir. Ayn› ilke, gi-
derler için de uygulan›r.

‹flletmeler, gelir tablolar›n›, bir örnekli¤ini sa¤layarak karfl›laflt›r›lmalar›nda kolayl›k sa¤lamak ve anlam bir-
li¤i oluflturmak amac›yla, afla¤›daki forma uygun olarak düzenlerler:
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‹fiLETMEDE AYRINTILI GEL‹R TABLOSU T‹P‹

A – BRÜT SATIfiLAR
1 – Yurtiçi sat›fllar›
2 – Yurtd›fl› sat›fllar›
3 – Di¤er gelirler

B – SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
1 – Sat›fllardan iadeler (-)
2 – Sat›fl iskontolar› (-)
3 – Di¤er indirimler (-)

C – NET SATIfiLAR
D – SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)

1 – Sat›lan mamüller maliyeti (-)
2 – Sat›lan ticari mallar maliyeti (-)
3 – Sat›lan hizmet maliyeti (-)
4 – Di¤er sat›fllar›n maliyeti (-)

BRÜT SATIfi KÂR VEYA ZARARI
E – FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)

1 – Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-)
2 – Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m

giderleri (-)
3 – Genel yönetim giderleri (-)

FAAL‹YET KÂRI VEYA ZARARI
F – D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN

GEL‹R VE KÂRLAR
1 – ‹fltiraklerden temettü gelirleri
2 – Ba¤l› ortaklardan temettü gelirleri
3 – Faiz gelirleri
4 – Komisyon gelirleri
5 – Konusu kalmayan karfl›l›klar
6 – Menkul k›ymet sat›fl kârlar›
7 – Kambiyo kârlar›
8 – Reeskont faiz gelirleri
9 – Di¤er ola¤an gider ve kârlar

G – D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN
G‹DER VE ZARARLAR (-)
1 – Komisyon giderleri
2 – Karfl›l›k giderleri
3 – Menkul k›ymet sat›fl zararlar› (-)
4 – Kambiyo zararlar› (-)
5 – Reeskont faiz giderleri (-)
6 – Di¤er ola¤an gider ve zararlar

H – F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
1 – K›sa vadeli borçlanma giderleri (-)
2 – Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM

ÖRNEK
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OLA⁄AN KÂR VE ZARAR
I – OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR

1 – Önceki dönem gelir ve kârlar›
2 – Di¤er ola¤and›fl› gelir ve kârlar

J – OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR(-)
1 – Çal›flmayan k›s›m gider ve zararlar› (-)
2 – Önceki dönem gider ve zararlar› (-)
3 – Di¤er ola¤and›fl› gider ve zararlar (-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K – DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER

YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARfiILIKLARI (-)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM
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...................................... VAKFI
GEL‹R TABLOSU (Milyon TL)
01. 01. 2004 – 31. 12. 2004

A. Brüt sat›fllar 442.250
1. Yurtiçi sat›fllar 75.750
2. Yurtd›fl› sat›fllar –
3. Di¤er gelirler

a) Kira gelirleri 125.000
4. Ba¤›fl ve yard›mlar 241.500
5. Prim ve aidatlar –

B. Sat›fllardan indirimler (-) –
C. Net sat›fllar –
D. Sat›fllar›n maliyeti (-) 24.850

1. Sat›fllar›n hizmet maliyeti 24.850

BRÜT FAAL‹YET KARI (ZARARI) (GEL‹R VEYA G‹DER‹) 417.400

E. Faaliyet giderleri (-) 262.962
1. Genel yönetim giderleri (-) 23.900
2. Pazarlama ve da¤›t›m giderleri (-) –
3. Araflt›rma ve gelifltirme giderleri –
4. Amaca yönelik giderler (-) 239.062

FAAL‹YET KARI (ZARARI) (GEL‹R VEYA G‹DER‹) 154.438

F. Di¤er faaliyet gelirleri 252.067
1. Faiz gelirleri 110.150
2. ‹ktisadi iflletme gelirleri 65.792
3. ‹fltiraklerden temettü geliri 47.500
4. Menkul k›ymet sat›fl kârlar› 22.650
5. Kambiyo kârlar› 2.850
6. Di¤er ola¤an gelir ve kârlar 3.125

G. Di¤er faaliyetlerden ola¤an giderler (-) 2.150
1. K›sa vadeli borçlanma giderleri (-) 2.150

H. Finansman giderleri (-) 23.150
1. K›sa vadeli borçlanma giderleri (-) 23.150

FAAL‹YET GEL‹R VEYA G‹DER FAZLASI 381.205

I. Ola¤anüstü gelirler –
J. Ola¤anüstü giderler ve zararlar (-) –

NET DÖNEM GEL‹R VEYA G‹DER FAZLASI 381.205

ÖRNEK
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5.2.2. Gelir tablosu ilkeleri

Gelir tablosu ilkelerinin amac›, sat›fllar, gelirler, giderler, maliyetler, gelir ve gider fazlalar›na ait hesaplar›n
belli dönemlere iliflkin faaliyet sonuçlar›n› do¤ru olarak göstermelerini sa¤lamakt›r. Bu amaç do¤rultusun-
da benimsenen gelir tablosu ilkeleri, afla¤›da belirtilmifltir:

– Gerçekleflmemifl gelirler ve sat›fllar gerçekleflmifl gibi, ya da gerçekleflenler gerçek tutarlar›ndan fazla
veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçe¤e uygun faaliyet sonuçlar›n› göster-
mek için, dönem ya da dönemlerin bafl›nda ve sonunda do¤ru hesap kesimi ifllemleri yap›lmal›d›r.

– Belli bir dönemin gelirleri ve sat›fllar›, bunlar› elde etmek için yap›lan sat›fllar›n maliyeti ve giderleriyle
karfl›laflt›r›lmal›d›r. Belli bir dönem veya dönemlerin bafl›nda ve sonunda maliyet ve giderleri gerçe¤e uy-
gun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda do¤ru hesap kesimi ifllemleri yap›lmal›d›r.

– Maddi ve maddi olmayan duran varl›klarla özel tükenmeye tabi varl›klar için uygun amortisman ve tü-
kenme pay› ayr›lmal›d›r.

– Maliyetler, maddi duran varl›klar, stoklar, onar›m ve bak›mla di¤er gider gruplar› aras›nda uygun bir fle-
kilde da¤›t›lmal›d›r. Bunlardan direkt olanlar do¤rudan do¤ruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenlerse za-
man ve kullanma faktörü dikkate al›narak tahakkuk ettirilip da¤›t›lmal›d›r.

– Ar›zi ve ola¤anüstü niteli¤e sahip gelir ve giderler, meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fa-
kat normal faaliyet sonuçlar›ndan ayr› olarak gösterilmelidir.

– Karfl›l›klar, vakf›n gelirini keyfi flekilde azaltmak veya bir döneme ait gelir-gider fark›n› di¤er döneme ak-
tarmak amac›yla kullan›lmamal›d›r.

– Dönem sonuçlar›n›n tespitiyle ilgili olarak uygulanagelen de¤erleme esaslar› ve maliyet yöntemlerinde
bir de¤ifliklik yap›ld›¤› takdirde, bu de¤iflikli¤in etkileri aç›kça belirtilmelidir.

– Bilanço tarihinde varolan ve sonu belirsiz bir veya birkaç olay›n gelecekte ortaya ç›k›p ç›kmamas›na ba¤-
l› durumlar› ifade eden, flarta ba¤l› olaylardan kaynaklanan, makul bir flekilde gerçe¤e yak›n olan, tahmin
edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yans›t›l›r.

Tekdüzen hesap plan›na göre haz›rlanm›fl bilanço hesaplar› Ek: 1’de verilmifltir. Tekdüzen hesap plan› aç›k-
lamalar› ise afla¤›da yer almaktad›r.

6. Tekdüzen genel hesap plan› ve aç›klamalar›

‹flletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap plan› çerçevesinde kurmak ve iflletmek zorundad›r. He-
saplar›n çal›flmas›, hesap plan› aç›klamalar›nda belirtildi¤i gibi gerçekleflir.

Tekdüzen hesap plan›nda yer alan hesap grubu ve büyük defter hesaplar›n›n isimleri, kod numaralar› ve s›-
ralamalar› de¤ifltirilemez. Hesap plan›nda bofl olarak görünen ikili kod hesap gruplar›, ekonomik geliflmeler
ve gereksinimler do¤rultusunda Maliye Bakanl›¤› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce kulland›r›lacakt›r.

Yine, hesap plan›nda bofl olarak görünen üçlü kod büyük defter hesaplar› ise, ana grubu ile grup hesaplar›-
n›n iflleyifl ve sistemati¤ine uygun olmak, niteli¤i ve kapsam› itibariyle hesap plan›nda belirlenmifl benzeri
bir hesap bulunmamak, kullan›ld›¤› takdirde ana hesap grubu ve hesap gruplar›n›n bütünlük ve tutarl›l›¤›n›
bozmamak kofluluyla serbestçe kullan›labilir. Maliye Bakanl›¤›nca düzenlenen “Muhasebe Sistemi Uygula-
ma Tebli¤i”nde yer alan ancak vak›flarda kullan›lmayan hesaplar›n karfl›lar›nda “kullan›lmaz” ibaresi yer al-
maktad›r. Bu hesaplar vak›flarca kullan›lmayacakt›r.
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Afla¤›da, k›saca “tekdüzen hesap plan›”ndaki hesap gruplar›n›n ifllevleri ve kullan›lma biçimlerine iliflkin bil-
gi verilecektir. Hesap gruplar› olarak bilanço, gelir hesaplar›, maliyet hesaplar› ve naz›m hesaplar incelene-
cektir.

6.1. Bilanço hesaplar› ve aç›klamalar›

A- Aktifler (varl›klar ve varl›klar› düzenleyici hesaplar)

1 Dönen varl›klar

Dönen varl›klar bir bilanço dönemi içinde -genel olarak bir y›l- paraya çevrilmesi ya da kullan›lmas› bekle-
nen de¤erlerden oluflur. Bu grupta yer alan varl›klar büyük defter hesaplar› s›ralamas›nda, likidite (nakde
dönüflüm) durumlar› dikkate al›narak ana gruplara ayr›lm›flt›r. Yani en çok nakit olandan daha az nakit ola-
na do¤ru bir s›ralama yap›lm›flt›r. Dönen varl›k gruplar› afla¤›da gösterilmifltir:

10 Haz›r de¤erler

Nakit olarak kasada ya da bankada bulunan ve her an de¤er kayb›na u¤ramadan nakde dönüfltürülebilen
varl›klar (Menkul K›ymetler hariç) bu grupta toplanm›flt›r. Bu gruba dahil hesaplar›n bafll›calar›,
– Kasa
– Al›nan çekler
– Bankalar
– Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)’dir.

11 Menkul k›ymetler

Eldeki at›l fonlar› de¤erlendirerek faiz ve temettü geliri elde etmek üzere sat›n al›nan hisse senetleri, tahvil-
ler, hazine bonosu, yat›r›m fonu kat›lma belgesi, kâr-zarar ve gelir ortakl›¤› belgesi gibi menkul de¤erlerle,
bunlara iliflkin de¤er düflme karfl›l›klar› bu grupta yer al›r. Bu grupta,
– Hisse senetleri
– Özel kesim tahvil, senet ve bonolar›
– Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar›
– Di¤er menkul k›ymetler
– Menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-) hesaplar› kullan›l›r.

12 Ticari alacaklar

‹flletmelerin faaliyetlerinden do¤an ve bir y›l içinde tahsil edilmesi öngörülen senetli ve senetsiz alacaklar
bu hesap grubunda gösterilir. Vakf›n ifl iliflkilerinden dolay› ifltirak ve ba¤l› ortakl›klarla iktisadi iflletmelerin-
den alacaklar› varsa, bu gruptaki ilgili hesaplar›n ayr›nt›lar›nda aç›kça gösterilir. Bu gruba dahil hesaplar
afla¤›da gösterilmifltir:
– Al›c›lar
– Alacak senetleri
– Alacak senetleri reeskontu (-)
– Verilen depozito ve teminatlar
– Di¤er ticari alacaklar
– fiüpheli ticari alacaklar
– fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-)



30

13 Di¤er alacaklar

Ticari alacaklar grubuna girmeyen ve bir y›l içinde tahsil edilecek senetli, senetsiz alacaklarla, bu gruba ait
flüpheli alacak ve flüpheli alacak karfl›l›¤›, bu k›sma girmektedir. Bunlar aras›nda,
– Ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
– ‹fltiraklerden alacaklar
– Ba¤l› ortakl›klardan (iktisadi iflletmelerden) alacaklar
– Üyelerden alacaklar
– Personelden alacaklar
– Di¤er çeflitli alacaklar
– Di¤er alacak senetleri reeskontu (-)
– fiüpheli di¤er alacaklar
– fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-) gibi hesaplar yer almaktad›r.

15 Stoklar

Vakf›n satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amac›yla edindi¤i ilk madde ve malzeme, ticari mal, yar› ma-
mul, mamul ve hurda gibi varl›klarla kendi üretti¤i benzeri de¤erleri kapsayan ve bir y›ldan az bir sürede kul-
lan›lacak olan ya da bir y›l içinde nakde çevrilebilece¤i düflünülen varl›klar, stoku oluflturur. Bu grupta,
– ‹lk madde ve malzeme,
– Yar› mamuller-üretim,
– Mamuller
– Ticari mallar
– Di¤er stoklar
– Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
– Verilen siparifl avanslar› hesaplar› yer almaktad›r.

17 Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m maliyetleri

Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri yapan vak›flar›n, bu iflleri dolay›s›yla yapt›klar› harcamalar›n izlendi¤i
hesaplar bu grupta yer al›r. Bunlar,
– Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m maliyetleri
– Tafleronlara verilen avanslar gibi hesaplard›r.

18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar›

‹çinde bulunulan ayda ortaya ç›kan, ancak gelecek aylara ait olan faaliyet giderleriyle, faaliyet dönemine ait
olup da kesin borç kayd› hesap döneminden sonra yap›lacak olan gelirler bu grupta yer al›r. Bu grupta,
– Gelecek aylara ait giderler
– Gelir tahakkuklar› hesaplar› bulunur.

19 Di¤er dönen varl›klar

Yukar›da aç›klanan bölümlere, niteliklerinden dolay› dahil edilemeyen ve bir y›l içinde tüketilmesi ya da nak-
de dönüflmesi olas› varl›klar, bu grupta yer al›r.
– Devreden KDV
– ‹ndirilecek KDV
– Di¤er KDV
– Peflin ödenen vergiler ve fonlar
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– ‹fl avanslar›
– Personel avanslar›
– Say›m ve tesellüm noksanlar›
– Di¤er çeflitli dönen varl›klar
– Di¤er dönen varl›klar karfl›l›¤› (-) bu grupta yer alan unsurlar›n büyük defter hesaplar›d›r.

2 Duran varl›klar

Bir y›ldan ya da normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle vak›f faaliyetlerinde kullan›lmak amac›yla
elde edilen, ilke olarak bir y›l ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngö-
rülmeyen varl›klar, duran varl›klar› oluflturur.

22 Ticari alacaklar

Bu grupta, bir y›ldan daha uzun vadeli senetli ve senetsiz alacaklar izlenir. Vadesi bir y›l›n alt›na düflenler,
dönen varl›klar içindeki ilgili hesaplara aktar›l›r. ‹fl iliflkilerinden dolay› ana kurulufl, ifltirakler ve iktisadi ifl-
letmelerden olan alacaklar varsa, bu gruptaki hesaplar›n ayr›nt›lar›nda gösterilir.
– Al›c›lar
– Alacak senetleri
– Alacak senetleri reeskontu (-)
– Verilen depozito ve teminatlar
– fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-) uzun vadeli hesaplar› kullan›l›r.

23 Di¤er alacaklar

Herhangi bir mal ve hizmet al›m sat›m›na dayanmadan meydana gelmifl ve bir y›ldan uzun sürede tahsil edil-
mesi düflünülen alacaklar, bu grupta yer al›r. Vadesi bir y›l›n alt›na düflenler dönen varl›klar içindeki ilgili he-
saplara aktar›l›r.
– Ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
– ‹fltiraklerden alacaklar
– Ba¤l› ortakl›klardan (iktisadi iflletmelerden) alacaklar
– Üyelerden alacaklar
– Personelden alacaklar
– Di¤er çeflitli alacaklar
– Di¤er alacak Senetleri reeskontu (-)
– fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-) bu grupta yer alan hesaplard›r.

24 Mali duran varl›klar

Uzun vadeli amaçlarla ya da yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul k›ymetlerle, pa-
raya dönüflme niteli¤ini kaybetmifl uzun vadeli menkul k›ymetler bu grupta izlenir. Ayr›ca, di¤er bir iflletme-
ye ya da ba¤l› ortakl›¤a ortak olmak amac›yla edinilen sermaye paylar›yla, vak›f iktisadi iflletmelerine ser-
maye tahsisleri de bu grupta yer al›r. Mali duran varl›klar grubunda:
– Ba¤l› menkul k›ymetler
– Ba¤l› menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
– ‹fltirakler
– ‹fltiraklere sermaye taahhütleri (-)
– ‹fltirakler sermaye paylar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
– Ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) sermaye tahsisleri
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– Ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) sermaye taahhütleri (-)
– Ba¤l› ortakl›klar›n (iktisadi iflletmelerin) sermaye paylar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
– Di¤er mali duran varl›klar
– Di¤er mali duran varl›klar karfl›l›¤› (-) büyük defter hesaplar› bulunur.

25 Maddi duran varl›klar

Vak›f faaliyetlerinde kullan›lmak üzere edinilen ve bir y›ldan fazla yararlan›laca¤› tahmin edilen fiziki varl›k
kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmifl amortismanlar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu hesap grubunda,
– Arazi ve arsalar
– Yeralt› ve yerüstü düzenler
– Binalar
– Tesis, makine ve cihazlar
– Tafl›tlar
– Demirbafllar
– Di¤er maddi duran varl›klar
– Birikmifl amortismanlar (-)
– Yap›lmakta olan yat›r›mlar
– Verilen avanslar büyük defter hesaplar› bulunur.

26 Maddi olmayan duran varl›klar

Herhangi bir fiziksel varl›¤› bulunmayan ve vakf›n ya da vak›f iktisadi iflletmelerinin belli bir flekilde yarar-
land›¤› ya da yararlanmay› bekledi¤i aktiflefltirilen giderlerle, belli koflullar alt›nda hukuken koruma gören
haklar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupta,
– Haklar
– Kurulufl ve örgütlenme giderleri
– Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
– Özel maliyetler
– Di¤er maddi olmayan duran varl›klar
– Birikmifl amortismanlar (-)
– Verilen avanslar büyük defter hesaplar› bulunur.

27 Özel tükenmeye tabi varl›klar

Belirli bir maddi varl›kla çok yak›ndan ilgili olan ya da tamamen tüketime tabi varl›klar için yap›lan, üretim
çal›flmalar›n›n zaman ve yo¤unlu¤uyla s›n›rl› ömre sahip olan giderleri içerir. Özel tükenmeye tabi varl›klar
grubunda,
– Arama giderleri
– Di¤er özel tükenmeye tabi varl›klar
– Birikmifl tükenme paylar› (-)
– Verilen avanslar hesab› gibi hesaplar bulunmaktad›r.

28 Gelecek y›llara ait giderler ve gelir tahakkuklar›

‹çinde bulunulan dönemde ortaya ç›kan, ancak gelecek y›llara ait giderlerle faaliyet dönemine ait olup da
ilerki y›llarda kesinlik kazanarak tahsil edilebilecek olan gelirler, bu grubu oluflturur. Bu grupta,
– Gelecek y›llara ait giderler
– Gelir tahakkuklar› hesaplar› bulunur.



33

29 Di¤er duran varl›klar

Bundan önceki bölümde yer alan duran varl›klar kalemlerine girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tan›m-
lanmam›fl olan di¤er duran varl›k kalemleri bu hesapta yer al›r. Di¤er duran varl›klar grubuna,
– Gelecek y›llarda indirilecek KDV
– Di¤er KDV
– Gelecek y›llar ihtiyac› stoklar›
– Elden ç›kar›lacak stoklar ve maddi duran varl›klar
– Peflin ödenen vergiler ve fonlar
– Di¤er çeflitli duran varl›klar
– Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
– Birikmifl amortismanlar (-) hesaplar› girmektedir.

B- Pasifler (kaynaklar ve kaynaklar› düzenleyici hesaplar)

3 K›sa vadeli yabanc› kaynaklar

K›sa vadeli yabanc› kaynaklar, dönen varl›klar›n ayr›lmas›nda kullan›lan ölçüye uygun olarak en çok bir y›l ve-
ya vak›f ya da iktisadi iflletmelerince normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabanc› kaynaklar› kapsar.

30 Mali borçlar

Kredi kurumlar›na olan k›sa vadeli borçlarla vadesine bir y›ldan daha az bir süre kalan uzun vadeli borçla-
r›n ana para taksitleri ve faizleri bu grupta yer al›r. Mali borçlar grubunda,
– Banka kredileri
– Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
– Di¤er mali borçlar hesaplar› kullan›l›r. Bu grupta yer alan 304, 305, 306 ve 308 kod numaralar› kullan›l-

maz.

32 Ticari borçlar

Kurulufllar›n ticari iliflkileri nedeniyle ortaya ç›kan senetli ve senetsiz borçlar›n kaydedildi¤i hesaplar› kap-
sar. Bu hesap grubu,
– Sat›c›lar
– Borç senetleri
– Borç senetleri reeskontu (-)
– Al›nan depozito ve teminatlar
– Di¤er ticari borçlar hesaplar› gibi ticari iliflkilerle ilgili hesaplar› içermektedir.

33 Di¤er borçlar

Bu grup, vakf›n faaliyet konusunu oluflturan ifllemler d›fl›nda meydana gelen ve en çok bir y›l içinde öden-
mesi öngörülen borçlar› kapsamaktad›r. Di¤er borçlar grubunda,
– Ortaklara (kuruculara) borçlar
– ‹fltiraklere borçlar, ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) borçlar
– Üyelere borçlar
– Personele Borçlar
– Di¤er çeflitli borçlar
– Di¤er borç senetleri reeskontu (-) büyük defter hesaplar› yer al›r.
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34 Al›nan avanslar

Gerek sat›fl sözleflmesi dolay›s›yla, gerekse di¤er nedenlerle vak›f taraf›ndan üçüncü kiflilerden al›nan
avanslar›n izlendi¤i hesapt›r. Al›nan avanslar grubunda,
– Al›nan siparifl avanslar›
– Al›nan di¤er avanslar hesaplar› kullan›l›r.

35 Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m hakediflleri

Bu grup, y›llara yayg›n taahhüt iflleri yapan vak›flar›n üstlendikleri ifllerden, gerçeklefltirdikleri k›s›m karfl›l›-
¤›nda ald›klar› hakedifllerin izlendi¤i hesaplar› kapsar. Bu grupta, y›llara yayg›n inflaat ve onar›m hakedifl be-
delleri hesab› yer al›r.

36 Ödenecek vergi ve di¤er yükümlülükler

Vakf›n sorumlu ya da mükellef s›fat›yla ödeyece¤i vergi, resim, harç, sigorta primi, sendika aidatlar›, icra
taksitleri ve benzeri borçlar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupta kullan›lan büyük defter hesaplar›,
– Ödenecek vergi ve fonlar
– Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
– Vadesi geçmifl, ertelenmifl veya taksitlendirilmifl vergi ve di¤er yükümlülükler
– Ödenecek di¤er yükümlülükler hesaplar›d›r.

37 Borç ve gider karfl›l›klar›

Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya ç›kan ancak tutar›n›n ne olaca¤› kesin bir flekilde bilinmeyen veya
tutar› bilinmekle beraber ne zaman tahakkuk edece¤i bilinmeyen k›sa vadeli borçlar veya giderler için ayr›-
lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupta yer alan karfl›l›k hesaplar›n›n aktifi düzenleyici özellik-
leri bulunmamakta olup, muhtemel bir borç niteli¤i tafl›rlar. Borç ve gider karfl›l›klar› grubunda,
– Dönem kâr› vergi ve di¤er yasal yükümlülük karfl›l›klar›
– Dönem kâr›n›n peflin ödenen vergi ve di¤er yükümlülükleri (-)
– K›dem tazminat› karfl›l›¤›
– Maliyet giderleri karfl›l›¤›
– Di¤er borç ve gider karfl›l›klar› büyük defter hesaplar› kullan›l›r.

38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar›

Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya ç›kan ancak gelecek aylara ait gelirlerle, faaliyet dönemine ait
olup ödemesi gelecek aylarda yap›lacak ve kesinlikle belgeye dayal› gider tahakkuklar›n›n izlendi¤i hesap-
lardan oluflur. Bu grupta,
– Gelecek aylara ait gelirler
– Gider tahakkuklar› büyük defter hesaplar› yer al›r.

39 Di¤er k›sa vadeli yabanc› kaynaklar

Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan di¤er k›sa vadeli yabanc› kaynaklar bu grupta yer al›r. Bu
grupta,
– Hesaplanan KDV
– Di¤er KDV
– Merkez ve flubeler cari hesab›
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– Say›m ve tesellüm fazlalar›
– Di¤er çeflitli yabanc› kaynaklar hesaplar› bulunur.

4 Uzun vadeli yabanc› kaynaklar

Kredi kurumlar›ndan, üyelerden, kuruculardan ve vakf›n iliflkide bulundu¤u üçüncü kiflilerden sa¤lanan ve
bilanço gününde vadeleri bir y›ldan daha uzun olan borçlar› kapsayan hesap grubudur. Uzun vadeli yabanc›
kaynaklara ait hesaplar flu ana gruplardan oluflur:

40 Mali borçlar

Bilanço tarihi itibariyle vadesine bir y›ldan fazla süre kalm›fl bulunan banka ve di¤er finans kurulufllar›ndan
al›nan krediler, bu grupta yer al›r. Mali borçlar, banka kredileri hesab›nda izlenir. Banka kredileri hesab› ih-
tiyaca göre,
– Yat›r›m kredileri
– Uzun vadeli di¤er krediler
– Uzun vadeli döviz kredileri gibi bölümlere ayr›labilir. Bu grupta ayr›ca, di¤er mali borçlar hesab› da kul-

lan›labilir.

42 Ticari borçlar (uzun vadeli)

Vakf›n faaliyetleri sonucunda do¤an senetli ve senetsiz vadelerine bir y›ldan daha fazla süre bulunan borç-
lar bu grupta izlenir. Bu grupta,
– Sat›c›lar
– Borç senetleri
– Borç senetleri reeskontu (-)
– Al›nan depozito ve teminatlar hesaplar› yer al›r.

43 Di¤er borçlar

Bu grup, vakf›n esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemlerden do¤an ve vadeleri bir y›ldan fazla süreli olan
borçlar›n yer ald›¤› hesap grubudur. Bu grupta,
– Ortaklara (kuruculara) borçlar
– ‹fltiraklere borçlar
– Ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) borçlar
– Üyelere borçlar
– Di¤er çeflitli borçlar
– Di¤er borç senetleri reeskontu (-)
– Kamuya olan ertelenmifl ve taksitlendirilmifl borçlar
– Di¤er çeflitli borçlar büyük defter hesaplar› yer al›r.

44 Al›nan avanslar

Sat›fl sözleflmeleri ve di¤er nedenlerle al›nan ve vadeleri bir y›l› aflan avanslar, bu bölüm kapsam›na girer.
Bu grupta,
– Al›nan siparifl avanslar›
– Al›nan di¤er avanslar hesaplar› kullan›l›r.
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47 Borç ve gider karfl›l›klar›

Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya ç›kan, ancak tutar›n›n ne olaca¤› kesin bir flekilde bilinemeyen veya
tutar› bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edece¤i bilinmeyen uzun vadeli borçlar ya da giderler için ay-
r›lan karfl›l›klar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar aktifi düzenleyici nitelikte de¤ildir.
Bu grupta,
– K›dem tazminat› karfl›l›¤›
– Di¤er borç ve gider karfl›l›klar› büyük defter hesaplar› yer al›r.

48 Gelecek y›llara ait gelirler ve gider tahakkuklar› (uzun vadeli)

Bu grup, bilançonun ç›kar›ld›¤› dönemi izleyen y›ldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peflin tahsil olu-
nan gelirlerle, faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek olan giderlerden olu-
flur. Bu grupta,
– Gelecek y›llara ait gelirler
– Gider tahakkuklar› hesaplar› bulunur.

49 Di¤er uzun vadeli yabanc› kaynaklar

Özellikle kendi bölümlerinde tan›mlanmam›fl olan di¤er uzun vadeli yabanc› kaynaklar bu grupta yer al›r.
Bunlar,
– Gelecek y›llara ertelenen veya terkin edilen KDV
– Di¤er çeflitli uzun vadeli yabanc› kaynaklar hesaplar›d›r.

5 Özkaynaklar

Özkaynaklar, kurucular ve/veya mütevellilerin bilanço tarihinde vakfa yapm›fl olduklar› sermaye yat›r›mla-
r›n›n tutar›n› gösteren ödenmifl sermayeyle sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmifl y›llar kârlar› ve geç-
mifl y›llar zararlar› ve dönemin net kâr veya zarar›n› kapsar. Özkaynaklar flu ana bölümlerden oluflur:

50 Ödenmifl sermaye

Bu grup, vakfa tahsis edilen veya vak›f senedinde yer alan mal varl›¤›yla, iktisadi iflletmelerin taahhüt edi-
len sermayesini ve ödenmemifl sermayeyi kapsar. Bu grupta,
– Sermaye
– Ödenmemifl sermaye büyük defter hesaplar› kullan›l›r.

52 Sermaye yedekleri

Yeniden de¤erleme, de¤er art›fllar› gibi sermaye hareketleri dolay›s›yla ortaya ç›kan ve vakfa b›rak›lan tu-
tarlar›n izlendi¤i hesap grubudur. Sermaye yedekleri hesap grubunda,
– Maddi duran varl›k yeniden de¤erleme art›fllar›
– ‹fltirakler yeniden de¤erleme art›fllar›
– Di¤er sermaye yedekleri hesaplar› bulunur.

54 Kâr yedekleri (gelir fazlas› yedekleri)

Kanuna veya vak›f senedine göre ya da vak›flar›n yetkili organlar› taraf›ndan al›nan kararlar uyar›nca, vak›f-
ta al›konulmufl gelir fazlalar› bu hesap grubunda gösterilir. Kâr yedekleri grubunda,
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– Yasal yedekler
– Statü yedekleri
– Ola¤anüstü yedekler
– Matematik primler karfl›l›¤›
– Ödenmifl primler karfl›l›¤›
– Di¤er kâr yedekleri
– Özel fonlar hesaplar› kullan›l›r.

57 Geçmifl y›llar kârlar› (geçmifl y›llar gelir fazlalar›)

Geçmifl faaliyet dönemlerinde ortaya ç›kan kârlardan yedek hesaplar›na al›namayan tutarlar bu hesapta iz-
lenir. Bu hesap grubunda, geçmifl y›llar kârlar› (geçmifl y›llar gelir fazlalar›) hesab› kullan›l›r. Hesap ihtiyaca
göre bölümlenebilir. Cari y›l›n sonunda “590-Dönem net kâr› (dönem net gelir fazlas›) hesab›”nda yer alan
kâr, izleyen y›lda “570-Geçmifl y›llar kârlar› (gelir fazlalar›) hesab›”na devredilir.

58 Geçmifl y›llar zararlar› (geçmifl y›llar gider fazlalar›) (-)

Geçmifl faaliyet dönemlerinde ortaya ç›kan net zararlar›n izlendi¤i hesap grubudur. Bu grupta da geçmifl y›l-
lar zararlar› (geçmifl y›llar gider fazlalar›) (-) hesab› kullan›l›r. ‹htiyaca göre, her y›l›n gelir fazlalar› ayr› ayr›
gösterilebilir.

59 Dönem net kâr› (zarar›) (dönem net gelir-gider fazlas›)

Bu grup vakf›n faaliyet sonucunu gösteren hesaplar› kapsar. Bir vakf›n faaliyet sonucu da,
– Dönem net kâr› (dönem net gelir fazlas›)
– Dönem net zarar› (dönem net gider fazlas›) (-) hesaplar›nda izlenebilir.

6.2. Gelir tablosu hesaplar› ve aç›klamalar›

Gelir Tablosu, bir iflletmenin (vakf›n) bir faaliyet dönemi içindeki gelir ve giderlerinin hangi kaynaklardan
sa¤land›¤›n› ve nerelere harcand›¤›n› sistematik bir biçimde ortaya koyar. Gelir tablosu hesaplar›, vakf›n fa-
aliyet dönemine iliflkin brüt sat›fllar›, sat›fl indirimleri, sat›fllar›n›n maliyeti, faaliyet giderleri, di¤er faaliyet-
lerden gelir ve kârlar, di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, ola¤and›fl› gelir ve kârlar,
ola¤and›fl› gider ve zararlardan oluflur.

60 Brüt sat›fllar

‹flletmelerin (vak›flar›n) as›l faaliyetleri çerçevesinde sat›lan mal ya da hizmetler karfl›l›¤›nda al›nan ya da ta-
hakkuk ettirilen toplam de¤erleri kapsar. Sat›lan mal ya da hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, sat›fl tarihinde-
ki vade farklar›, ihracatla ilgili olarak dönem içinde ortaya ç›kan kur farklar›, vergi iadeleri brüt sat›fllar için-
de gösterilir. Brüt sat›fllara katma de¤er vergi dahil edilmez. Brüt sat›fllar grubunda,
– Yurtiçi sat›fllar
– Yurtd›fl› sat›fllar
– Di¤er gelirler
– Ba¤›fl ve yard›mlar
– Prim ve aidatlar büyük defter hesaplar› bulunur.
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61 Sat›fl indirimleri (-)

Net sat›fl has›lat›na ulaflmak için brüt sat›fllardan indirilmesi gereken de¤erleri kapsar. Bu grupta,
– Sat›fltan iadeler (-)
– Sat›fl iskontolar› (-)
– Di¤er indirimler (-)
– Sat›fltan indirimler (-) hesaplar› bulunur.

62 Sat›fllar›n maliyeti (-)

Vakf›n dönem içindeki stok hareketleriyle, sat›lan mamul, yar› mamul, ilk madde ve malzeme ve ticari mal
gibi maddelerin ve sat›lan hizmetlerin maliyetini kapsar. Di¤er bir deyiflle, dönem içinde al›c›lara sat›lan ya
da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi ya da sat›n al›nmas› için yap›lan tüm giderleri içerir. Bu hesap gru-
bunda,
– Sat›lan mamuller maliyeti (-)
– Sat›lan ticari mallar maliyeti (-)
– Sat›lan hizmet maliyeti (-)
– Di¤er sat›fllar›n maliyeti (-) hesaplar› yer al›r.

63 Faaliyet giderleri

Vakf›n esas faaliyetiyle ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine eklenmeyen araflt›rma ve gelifltirme giderleri,
pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri, genel yönetim giderleri ve amaca yönelik giderlerden oluflan hesap
grubudur. Yedinci grupta izlenen esas faaliyet dönemi giderleri, yans›tma hesaplar› alaca¤›yla dönem so-
nunda bu grupta yer alan hesaplara devredilir. Bu hesap grubunda,
– Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-)
– Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-)
– Genel yönetim giderleri (-)
– Amaca yönelik giderler (-) hesaplar› bulunur.

64 Di¤er faaliyetlerden ola¤an gelir ve kârlar

Bu grup, vakf›n esas faaliyeti d›fl›nda ifltiraklerden ve ba¤l› ortakl›klardan (iktisadi iflletmelerden) elde edilen
temettü gelirleriyle faiz ve di¤er temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârlar›, kira gelirleri, menkul k›y-
met sat›fl kârlar› gibi faaliyetlerden elde edilen ola¤an gelir ve kârlardan oluflur. Bu hesap grubunda,
– ‹fltiraklerden temettü gelirleri
– Ba¤l› ortakl›klardan (iktisadi iflletmelerden) temettü gelirleri
– Faiz gelirleri
– Komisyon gelirleri
– Konusu kalmayan karfl›l›klar
– Menkul k›ymet sat›fl kârlar›
– Kambiyo kârlar›
– Reeskont faiz gelirleri
– Di¤er ola¤an gelir ve kârlar hesaplar› yer al›r.

65 Di¤er faaliyetlerden ola¤an gider ve zararlar (-)

Di¤er faaliyetlerden ola¤an gider ve zararlar hesap grubu, vakf›n esas faaliyetleri d›fl›nda kalan ola¤an faali-
yetlerle ilgili gider ve zararlar› kapsar. Bu gruptaki büyük defter hesaplar›,
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– Komisyon giderleri (-)
– Karfl›l›k giderleri (-)
– Menkul k›ymet sat›fl zararlar› (-)
– Kambiyo zararlar› (-)
– Reeskont faiz giderleri (-)
– Di¤er ola¤an gider ve zararlar (-) hesaplar›ndan oluflur.

66 Finansman giderleri (-)

Vakf›n borçland›¤› tutarlarla ilgili olarak katlan›lan ve varl›klar›n maliyetine eklenmemifl faiz, kur farklar›,
kredi komisyonlar› ve benzeri giderleri kapsayan hesap grubudur.
– K›sa vadeli borçlanma giderleri (-)
– Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) büyük defter hesaplar› bulunur.

67 Ola¤and›fl› gelir ve kârlar

Vakf›n ola¤an faaliyetlerinden ba¤›ms›z olan ve bu nedenle ar›zi nitelik tafl›yan varl›klar›n sat›fllar›ndan elde
edilen kârlarla ola¤and›fl› olay ve geliflmeler nedeniyle ortaya ç›kan gelir ve kârlar›n yer ald›¤› hesap grubu-
dur. Bu grupta,
– Önceki dönem gelir ve kârlar› (önceki dönem gelir ve gelir fazlalar›)
– Di¤er ola¤and›fl› gelir ve kârlar büyük defter hesaplar› bulunur.

68 Ola¤and›fl› gider ve zararlar (-)

Vakf›n ola¤an faaliyetlerinden ba¤›ms›z olan ve bu nedenle s›k s›k ve düzenli olarak ortaya ç›kmas› beklen-
meyen ifllem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararlar›n yer ald›¤› hesap grubudur.
– Çal›flmayan k›s›m gider ve zararlar› (-)
– Önceki dönem gider ve zararlar› (-)
– Di¤er ola¤and›fl› gider ve zararlar (-) büyük defter hesaplar› yer al›r.

69 Dönem net kâr› ve zarar› (dönem net gelir ve gider fazlal›klar›)

Gelir tablosu hesaplar› grubunda yer alan hesaplar›n, dönem sonunda kapat›larak aktar›ld›¤› ve net kâr›n
saptand›¤› hesap grubudur. Bu hesap grubunda,
– Dönem kâr› veya zarar› (dönem gelir ve gider fazlas›)
– Dönem kâr›, vergi ve yasal yükümlülük karfl›l›klar› (-)
– Dönem net kâr› veya zarar› (dönem net gelir veya gider fazlas›) hesaplar› kullan›l›r.

6.3. Maliyet hesaplar› ve aç›klamalar›

Maliyet hesaplar›, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteli¤e getirilmesi için yap›lan giderlerin topland›-
¤› ve maliyet unsurlar›na dönüfltürülerek izlendi¤i hesaplard›r. Bu bölümde yer alan gider hesaplar› uygula-
mada esneklik sa¤lamak üzere iki seçenek halinde (7/A) ve (7/B) olarak sunulmufltur. (7/A) seçene¤inde gi-
derler büyük defterde fonksiyon esas›na göre, (7/B) seçene¤inde ise çeflit esas›na göre belirlenmifltir.

Vak›flar için haz›rlanan hesap plan›nda, yaln›zca (7/B) seçene¤inin kullan›lmas› öngörülmüfltür. Böylelikle,
vak›flara giderlerinin bölümlenmesinde ve büyük defterde izlenmesinde, örgütsel yap›lar›na, büyüklüklerine
ve ihtiyaçlar›na göre düzenleme yapabilmeleri için kolayl›k sa¤lanm›flt›r. Bu durumda, vak›flar›n giderlerini,
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büyük defterde çeflit esas›na göre bölümlendirmeleri gerekmektedir.

79 Gider çeflitleri

Gider çeflitleri hesaplar›, iflletmenin/vakf›n amac›n›n gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerinde yapmalar›
gereken harcamalar›n (maliyetin) çeflitlerini gösterir. Bu hesaplar, iflletmelerin/vak›flar›n kendi yap›lar›na
uygun biçimde detayland›r›l›r.

‹flletmeler için zorunlu tutulan tekdüzen hesap plan›nda 79 kodlu gider çeflitleri hesap grubu, alt hesap kod-
lar› baz›nda doldurulmufltur. Vak›flar için haz›rlanan hesap plan›nda da 7/B grubu hesaplar› aynen korundu-
¤undan ve yeni bir hesap aç›lmas› olana¤› da olmad›¤›ndan, vak›flar›n amaçlar›na yönelik yapt›klar› harca-
malar›n ana hesap baz›nda detayland›r›lmas› olana¤› bulunamam›flt›r. Bu nedenle, bu tür harcamalar›n de-
tayland›r›lmas›, zorunlu olarak grup içinde bulunan çeflitli giderler hesab› alt›nda yap›lm›flt›r.

Gider çeflitleri hesaplar›n›n kodlanmas›nda afla¤›daki s›n›flama esas al›nm›flt›r.

Gider çeflitleri
790– ‹lk madde ve malzeme giderleri
791– ‹flçi ücret ve giderleri
792– Memur ücret ve giderleri
793– D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler
794– Çeflitli giderler
795– Vergi, resim ve harçlar
796– Amortisman ve tükenme paylar›
797– Finansman giderleri
798– Gider çeflitleri yans›tma hesab›
799– Üretim maliyet hesab›

Vak›flar›n faaliyetleri sonucu oluflan giderlerinin önemli bölümü, resmi senetlerinde yaz›l› amaçlara yönelik-
tir. Genelde e¤itim, sa¤l›k, kültür, bilim, spor v. b. gibi, toplumun çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya dönük fa-
aliyetlere iliflkin giderlerden oluflur. Bu tür faaliyetler sonucu oluflan giderlerin, muhasebe kay›tlar›na ayr›n-
t›l› olarak yans›t›lmas› gerekmektedir. Ancak yukar›da aç›kland›¤› üzere, hesap plan›nda bu detayland›rma-
n›n ana hesap temelinde yap›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.

Muhasebenin temel ilkesi gere¤ince, bu tür harcamalar›n, ana faaliyet gideri niteli¤inde olmas› nedeniyle ye-
dili grup gider hesaplar›nda izlenmesi, dönem sonunda ise, yap›lan bu harcamalar›n çeflit esas›na göre “gi-
der çeflitleri yans›tma hesab›” kullan›larak alt›l› grup gelir hesaplar› içinde yer alan ve vakf›n esas faaliyet
gelirlerini düzenleyici niteli¤i bulunan 63 kodlu faaliyet giderleri hesap grubu içinde yer alan hesaplara, gi-
derin niteli¤ine göre da¤›t›lmas› gerekmektedir.

Belirtilen bu ifllemin yap›labilmesi için de, 7/B seçene¤i kapsam›nda, vak›flar›n yap›lar›na uygun nitelikte ana
hesaplar›n bulunmas› icap etmektedir. Mevcut hesap plan›nda böyle bir imkân bulunmad›¤›ndan, zorunlu ola-
rak, esas faaliyet gideri niteli¤inde olan, do¤rudan vak›f amac›na dönük harcamalar›n izlendi¤i hesaplar
“794– Çeflitli giderler” ana hesab› alt›nda, vak›flar›n yap›lar›na uygun olacak biçimde detayland›r›lm›flt›r.

Bu çözüme göre, vak›flar resmi senetlerde yaz›l› bulunan amaçlar›n niteli¤ine ve içeri¤ine uygun detay he-
saplar oluflturacaklar, dönem içinde yap›lan harcamalar›, bu hesap alt›nda aç›lan alt hesaplarda izleyecek-
lerdir. Dönem sonunda ise, 7/B seçene¤i kapsam›nda yer alan di¤er hesaplarla birlikte, bu hesapta oluflan
tutarlar› “798– Gider çeflitleri yans›tma hesab›”n› kullanarak, amaca yönelik veya genel yönetim gideri olu-
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fluna göre, 63– Faaliyet giderleri hesab› grubunda yer alan ilgili hesaplara borç kaydederek aktaracak ve ka-
patacaklard›r.

Yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda, bu hesap için, afla¤›daki örne¤e uygun alt hesaplar aç›l›r.

794– Çeflitli giderler
794– 01– E¤itim yard›mlar›
794– 01– 001 Ö¤rencilere nakden verilen borçlar
794– 01– 002 Ö¤rencilere yap›lan ayni yard›mlar
794– 01– 003 E¤itim kurumlar›na yap›lan nakdi yard›mlar
794– 01– 004 E¤itim kurumlar›na yap›lan ayni yard›mlar
794– 01– 005 ......................................................

794– 02– Sa¤l›k yard›mlar›
794– 02– 001 Kiflilere nakden karfl›lanan sa¤l›k yard›mlar›
794– 02– 002 Kiflilere hizmet karfl›l›¤› yap›lan sa¤l›k yard›mlar›
794– 02– 003 ......................................................

794– 03– Sosyal yard›mlar
794– 03– 001 Ö¤renci yurtlar›na yap›lan yard›mlar
794– 03– 002 ......................................................

798– Gider çeflitleri yans›tma hesab›

Dönem boyunca çeflitlerine göre, 790–797 kodlu gider çeflitleri hesaplar›nda toplanan giderlerin ilgili so-
nuç ve bilanço hesaplar›na, fonksiyonlar›na göre aktar›lmas›n› sa¤layan hesapt›r.

Vak›fta dönem boyunca gider çeflitleri hesaplar›n›n (7/B hesaplar›) borcuna kaydedilen tutarlar, dönem son-
lar›nda fonksiyonlar›na dönüfltürülerek sonuç hesaplar› aras›nda yer alan 630- Araflt›rma ve gelifltirme gi-
derleri, 631- Pazarlama–sat›fl ve da¤›t›m giderleri, 632- Genel yönetim giderleri ve 633- Amaca yönelik gi-
derler hesaplar› ile 66– Finansman giderleri grubu ilgili hesab›n›n borcuna, “798 kodlu gider çeflitleri yan-
s›tma” hesab›n›n alaca¤›na yaz›l›r.

Bu kay›tlardan sonra ise “798 ile 791–797” kod numaral› hesaplar, dönem sonlar›nda karfl›laflt›r›larak ka-
pat›l›r.

‹htiyaca göre afla¤›daki gibi alt hesaplara bölümlendirilir.

798– Gider çeflitleri yans›tma hesab›
798– 01– Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
798– 02– Pazarlama–sat›fl ve da¤›t›m giderleri
798– 03– Genel yönetim giderleri
798– 04– Amaca yönelik giderler
798– 05– K›sa vadeli borçlanma giderleri
798– 06– Uzun vadeli borçlanma giderleri
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7/B seçene¤inin uygulanmas›nda esas olan çeflit esas›na göre izlenen giderlerin y›l sonu envanter ifllemle-
ri s›ras›nda fonksiyonlar›na dönüfltürülerek ilgili fonksiyonel gider hesaplar›na, gider yerlerine ve sonuç he-
saplar›na aktar›lmas›d›r. Bu usulde bütün sarflar, büyük defterde çeflit esas›na göre takip edilir. Dönem son-
lar›nda afla¤›da örne¤i ç›kart›lan gider da¤›t›m tablosu arac›l›¤›yla çeflitlerine göre gruplanan bu giderler
fonksiyonlar›na dönüfltürülür.

Çeflit esas›na göre gruplanan giderlerin fonksiyonel giderlere dönüfltürülmesinde, afla¤›da yer alan gider da-
¤›t›m tablosundan faydalan›l›r. Tabloda sat›rlarda çeflit esas›na göre giderler yer al›rken, sütunlarda fonksi-
yonel esasa göre bölümlenen giderler bulunmaktad›r. Tabloda sadece koyu olarak iflaretlenen k›s›mlar kul-
lan›lacakt›r.

Örne¤in çeflit esas›na göre büyük defterde biriktirilen d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmet giderlerinden, sa-
dece 63 kodlu faaliyet giderleri grubu içinde yer alan fonksiyonel gider hesaplar›na pay verilebilecektir.

....................................... VAKFI G‹DER DA⁄ITIM TABLOSU

TOPLAM

‹lk madde ve
malzeme
giderleri

‹flçi ücret ve
giderleri

Memur ücret
ve giderleri

D›flar›dan
sa¤lanan fayda
ve hizmetler

Çeflitli
giderler

Vergi resim ve
harçlar

Amortisman ve
tükenme paylar›

Finansman
giderleri

TOPLAM

62
Sat›fllar›n
maliyeti

630
Araflt›rma ve

gelifltirme
giderleri

631
Pazarlama sat›fl

ve da¤›t›m
giderleri

632
Genel yönetim

giderleri

633
Amaca yönelik

giderler

66
Finansman

giderleri

Fonksiyon
esas›na

göre
Çeflit
esas›na
göre

ÖRNEK
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Hesap ‹smi Gider Tutar› (YTL)

790 ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹ 6.000,00
‹flletme olmayan iktisadi faaliyet gider ve maliyetleri 6.000,00

791 ‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹ 12.500,00
Vak›f merkezi 4. 250,00
Vak›f amac›na yönelik tesisler 8. 250,00

792 MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹ 25.000,00
Vak›f merkezi 9.500,00
Vak›f amac›na yönelik tesisler 15.500,00

793 DIfiARDAN SA⁄LANAN FAYDA VE H‹ZMETLER 11.300,00
Vak›f merkezi 5.100,00
Vak›f amac›na yönelik tesisler 6. 200,00

794 ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER 97. 250,00
E¤itim yard›mlar› 38.900,00
Sa¤l›k yard›mlar› 33.650,00
Hayri ve sosyal yard›mlar 7.800,00
Kültürel yard›mlar 16.900,00

795 VERG‹ RES‹M VE HARÇLAR 3.150,00
Vak›f merkezi 1.950,00
Vak›f amac›na yönelik tesisler 1. 200,00

796 AMORT‹SMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 8.500,00
Amaç d›fl›nda kullan›lan duran varl›klar 2.500,00
Amaca yönelik kullan›lan duran varl›klar 6.000,00

797 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ 6.125,00
K›sa vadeli borçlanma giderleri 6.125,00

.................................... Vakf›nda, bir faaliyet dönemi boyunca yap›lan ve esas faaliyet gideri niteli¤inde olan
harcamalar çeflit esas›na göre, afla¤›da belirtildi¤i flekilde, büyük defter hesaplar›nda toplanm›flt›r.

ÖRNEK

Yukar›da büyük defter kay›tlar› itibariyle dökümü yap›lan giderler daha önce oluflturulan gider da¤›t›m
tablosunda afla¤›da gösterildi¤i gibi fonksiyonlar›na dönüfltürülerek fonksiyonel giderler elde edilmifltir.
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........................... VAKFI G‹DER DA⁄ITIM TABLOSU

Yukar›daki tablo yard›m›yla elde edilen fonksiyonel giderlerin dökümü flu flekildedir.

Di¤er sat›fllar›n maliyeti 6.000,00 YTL
Genel yönetim giderleri 23.300,00 YTL
Amaca yönelik giderler 134.400,00 YTL
K›sa vadeli borçlanma giderleri 6.125,00 YTL

Bu flekilde fonksyonlar›na ayr›lan esas faaliyet gideri niteli¤inde olan ve 7/B seçene¤indeki hesaplarda ta-
kip edilen giderlerin, 798 kodlu gider çeflitleri yans›tma hesab› arac›l›¤›yla fonksiyonel hesaplara devrine
iliflkin muhasebe kayd› ise yan sayfadaki gibi yap›lacakt›r.

TOPLAM

‹lk madde ve
malzeme
giderleri

6.000,00

12.500,00

25.000,00

11.300,00

97.250,00

3.150,00

8.500,00

6.125,00

169.825,00

6.000,00

6.000,00

4.250,00

9.500,00

5.100,00

1.950,00

2.500,00

23.300,00

8.250,00

15.500,00

6.200,00

97.250,00

1.200,00

6.000,00

134.400,00

6.125,00

6.125,00

‹flçi ücret ve
giderleri

Memur ücret
ve giderleri

D›flar›dan
sa¤lanan fayda
ve hizmetler

Çeflitli
giderler

Vergi resim ve
harçlar

Amortisman ve
tükenme paylar›

Finansman
giderleri

TOPLAM

62
Sat›fllar›n
maliyeti

630
Araflt›rma ve

gelifltirme
giderleri

631
Pazarlama sat›fl

ve da¤›t›m
giderleri

632
Genel yönetim

giderleri

633
Amaca yönelik

giderler

66
Finansman

giderleri

Fonksiyon
esas›na

göreÇeflit
esas›na göre

ÖRNEK
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6.4. Naz›m hesaplar ve aç›klamalar›

Naz›m hesaplar, vakf›n varl›k ve kaynaklar›n› do¤rudan do¤ruya ilgilendirmeyen, fakat bilinmesi, izlenmesi
ve saklanmas› lüzumlu olan bilgilerin ve de¤erlerin iz b›rakmas› amac›yla kaydedildi¤i hesaplard›r. Bilanço-
da, bilanço alt toplamlar›n›n alt›nda gösterilir.

Vakf›n izlemek durumunda oldu¤u k›ymet, taahhüt, siparifl ve riskler, gerçek veya iz k›ymetleri üzerinden
her konu için karfl›l›kl› olarak tesis edilen aktif ve pasif naz›m hesaplarda izlenir.

Naz›m hesaba kaydedilmifl olan hususlar›n k›smen ya da tamamen ortadan kalkmas› halinde, evvelce yap›l-
m›fl olan naz›m hesap kay›tlar› ters kay›tla iptal edilir. Naz›m hesaplar,
– Borçlu naz›m hesaplar
– Alacakl› naz›m hesaplar olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r.

Bu gruplar da
– Kefaletten
– Teminattan
– Emanetten borçlular ve alacakl›lar fleklinde alt gruplara ayr›labilir.

ÖRNEK

Kay›t 1:
——————————————————— / —————————————————————
623– Di¤er sat›fllar›n maliyeti hes. 6.000,00
632– Genel yönetim giderleri hes. 23.300,00
633– Amaca yönelik giderler hes. 134.400,00
660– K›sa vadeli borçlanma giderleri hes. 6.125,00

798– Gider çeflitleri yans›tma hes. 163.825,00
799– Üretim maliyet hes. 6.000,00

——————————————————— / —————————————————————
Kay›t 2:
——————————————————— / —————————————————————
798– Gider çeflitleri yans›tma hes. 163.825,00
799– Üretim maliyet hes. 6.000,00

790– ‹lk madde ve malzeme gid. hes. 6.000,00
791– ‹flçi ücret ve giderleri hes. 12.500,00
792– Memur ücret ve giderleri hes. 25.000,00
793– D›flardan sa¤lanan fayda ve hizmetleri hes. 11.300,00
794– Çeflitli giderler hes. 97.250,00

794– 01– E¤itim yard›mlar› 38.900,00
794– 02– Sa¤l›k yard›mlar› 33.650,00
794– 03– Hayri ve sosyal yard›mlar 7.800,00
794– 04– Kültürel Yard›mlar 16.900,00

795– Vergi resim ve harçlar hes. 3.150,00
796– Amortisman ve tükenme pay. hes. 8.500,00
797– Finansman giderleri hes. 6.125,00

——————————————————— / —————————————————————
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7. Proje bütçeleri ve bütçe gelir–giderlerinin muhasebede izlenmesi

Proje bütçesinin ne oldu¤u, nas›l haz›rland›¤›, hangi ana kalemlerden olufltu¤u, bütçe yönetiminin ilkeleri vb.
konulardaki gerekli bilgiler, STK Çal›flmalar› Dizisi’nden yay›mlanan Proje Döngüsü Yönetimi II: Bütçe-
leme, De¤erleme, Raporlama kitab›nda yer almaktad›r. Bu kitap çerçevesinde bu konuda k›sa bir tan›m
verdikten ve bütçenin ana iflleviyle ilgili birkaç noktaya de¤indikten sonra, özellikle bütçe-muhasebe iliflki-
sine yer verece¤iz.

Proje bütçesi, projenin ne tür kaynaklara ihtiyaç duydu¤u ve bu kaynaklar›n kullan›m›n›n nas›l planlanaca¤›
hususunda, ilgili bütün taraflar –proje yürütücüleri, ba¤›flç›lar, idari personel, de¤erlendiriciler vb.- aras›n-
da do¤ru ve etkili bir iletiflim arac›d›r. Proje bütçesi, ayn› zamanda proje etkinliklerinin ifl plan›na uygun ola-
rak yürütülüp yürütülmedi¤inin izlenmesine de hizmet eder.

Bütçelemede haz›r ve tek bir reçete yoktur. Ancak bafllang›çta bütçenin haz›rlanmas›na ne kadar çok kafa
yorulur ve zaman harcan›rsa, kritik faktörler ne kadar çok göz önünde bulundurulursa, uygulaman›n ileriki
aflamalar›nda gözden geçirme ve de¤iflik formatta yeniden bütçe haz›rlama ihtiyac› o kadar azal›r. Bütçenin
haz›rlanmas›na harcanacak zaman, projenin ve ona özgülenecek kayna¤›n büyüklü¤ü ve karmafl›kl›¤›yla
do¤ru orant›l› olmal›d›r.

‹yi bir bütçe yönetimi sa¤layabilmek için, ilgili kurulufl muhasebesinde, proje bütçesinin bütün gider kalem-
leri, bir masraf merkezi oluflturacak biçimde yer almal›d›r. Masraf merkezinden kas›t, “Maliyet hesaplar› ve
aç›klamalar›” bölümünde de¤indi¤imiz maliyet hesaplar› sistemati¤ine (7/A–7/B) uygun olarak, proje harca-
malar›n›n çeflit esas›na göre izlenmesinin sa¤lanmas›d›r.

Proje çal›flmalar› bafllad›ktan sonra yap›lan harcamalar›n gerekli belgelere dayal› olarak do¤ru hesaplara
kaydedilmesi büyük önem tafl›r. Bu nedenle ana ve alt hesap isimlerinin yan›na ayr›ca hesap kodlar› ifllenir.
Gerek yap›lan harcamalar›n, projenin ifl plan›na uygunlu¤unu yak›ndan izleyebilmek, gerekse harcama bel-
gelerinin do¤ru hesaplara kaydedilip edilmedi¤ini kontrol edebilmek için, bütçe yönetiminin iki tarafl› yürü-
tülmesi gerekir. Yani bir yandan muhasebe sorumlusu, di¤er yandan proje yöneticisi/yöneticileri, kendileri-
ne düflen sorumlulu¤u titizlikle yerine getirmelidirler.

• T.C. Maliye Bakanl›¤›, muhasebe uygulamalar›nda standard›n sa¤lanmas› için, “1 S›ra No.lu Muha-
sebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i” ni yay›mlayarak (R.G.26.12.1992/21447) 01.01.1994 tarihin-
den itibaren “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” ne geçilmesini zorunlu hale getirmifltir.

• An›lan tebli¤ ile;
– Muhasebenin temel kavramlar›
– Muhasebe politikalar›n›n aç›klanmas›
– Mali tablolar ilkeleri
– Mali tablolar›n düzenlenmesi ve sunulmas›
– Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap plan› ve iflleyifli

konular›nda düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Tebli¤de bu düzenlemenin amac›, “bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs ve
iflletmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde muhasebelefltirilmesi, mali tablolar
arac›l›¤›yla ilgililere sunulan bilgilerin tutarl›l›k ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek du-
rumu yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas›” olarak aç›klanm›flt›r.

SÖZÜN ÖZÜ
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Bütçe kalemleriyle ilgili harcama yetkisi proje yöneticilerinde oldu¤undan, harcamaya iliflkin belgelerin ön
denetimi de proje yöneticilerinin sorumlulu¤undad›r. Bu denetimin yerine getirildi¤ini belgelemek üzere,
harcamalardan sorumlu proje yetkilisi, harcama belgelerinin al›nan mal ve hizmetin içeri¤ine ve niteli¤ine
uygunlu¤unu kontrol ederek, söz konusu belgeleri imzalar/paraflar. Belgelerin üzerine, ait oldu¤u bütçe ka-
leminin ad› ve hesap kodu yaz›l›r. Bu ifllemlerden sonra, an›lan belgeler, ilgili hesaplara ifllenmek üzere mu-
hasebe Bölümüne iletilir. Proje birimi ile muhasebe birimi aras›ndaki iletiflim ve iflbirli¤i, iyi bir proje ve büt-
çe yönetimi aç›s›ndan çok önemlidir.

Bütçe harcamalar›n›n zaman›nda -gecikilmeksizin- do¤ru hesaplara, do¤ru tutarlarda kaydedilip kaydedil-
medi¤ini kontrol etmek üzere ayl›k veya en geç üç ayl›k dönemlerde mutabakat çal›flmas› yap›l›r. Yap›lan
yanl›fll›klar›n k›sa dönemde saptan›p düzeltilmesini sa¤layabilmek için, mutabakat çal›flmalar›n›n ayl›k dö-
nemlerde yap›lmas› uygun olur.

Mutabakat çal›flmas›ndan amaç, mutabakat dönemi içinde, ilgili bütçe kalemlerine yap›lan kay›tlar›n ayr›n-
t›l› dökümünün ve kümülatif bakiyenin al›nmas›, dökümdeki kay›tlarla harcama belgelerinin tek tek karfl›lafl-
t›r›lmas›, tarih, tutar ve hesap kodu uygunlu¤unun saptanmas›d›r. Bu çal›flman›n h›zla ve k›sa zamanda so-
nuçland›r›labilmesi için, zorunlu olmamakla birlikte, proje biriminde dublür (paralel) kay›t düzeni oluflturu-
labilir. Bunun için, orijinalleri muhasebe bölümüne verilen harcama belgelerinin birer fotokopisinin de pro-
je bölümünde dosyalanmas› gerekir.

‹yi bütçe yönetimi, iyi proje uygulamas›yla eflanlaml›d›r. Çünkü bütçe, projenin amaçlar›yla do¤rudan ilgili
ana etkinliklerin parasal yüzüdür. Çok kullan›lan bir benzetmeyle, proje bütçesiyle projenin ifl plan›, bir ma-
dalyonun iki yüzü gibidir.

8. Proje bütçesi, proje raporlar› – muhasebe iliflkisi

Proje bütçesiyle ilgili harcamalar›n, STK muhasebesinde ayr› bir masraf merkezi (gider yeri-cost center)
olarak düflünülüp ayr›nt›l› biçimde izlenmesi, özellikle proje raporlar›n›n k›sa sürede ve istenilen nitelikte ha-
z›rlanmas›nda yaflamsal önem tafl›maktad›r.

Proje raporlar›, ba¤›flç›lara (destekçilere, fonverenlere) kapsad›klar› dönemde projenin gidiflat›yla ilgili bilgi
ve hesap vermek amac›yla düzenlenirler. Söz konusu raporlar,
– Projenin hedefleri do¤rultusunda ulafl›lan teknik gerçekleflmeler ve karfl›lafl›lan sorunlar
– Çal›flma plan›na göre, son mali durum
– Gelecek dönem için, projenin teknik ve mali planlar›nda yap›lmas› öngörülen de¤ifliklikler hakk›nda bilgi

içerirler.

STK Çal›flmalar› Dizisi’nden yay›mlanan Proje Döngüsü Yönetimi II: Bütçeleme, De¤erleme, Raporla-
ma kitab›nda ayr›nt›l› olarak incelenen proje raporlar›, ara (interim) ve nihai (final) raporlar olmak üzere iki
ayr› biçimde haz›rlan›rlar.

Ara raporlar, toplam proje süresinin 3-6 ay gibi belirli bölümünü kapsarlar. Daha çok özet rapor niteli¤in-
dedirler. Ara raporlar›n hangi sürelerde, hangi tarihlerde düzenlenece¤i genellikle proje sözleflmelerinde yer
al›r. Ara raporlar›n, ba¤›flç›lar taraf›ndan kabulü ve onaylanmas›, proje finansman›n›n yeni taksitlerinin
ödenmesine esas oluflturur.
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Nihai (son) raporlar ise, proje süresinin bitiminde gerek teknik, gerek mali aç›dan proje hedeflerinin ne öl-
çüde baflar›ld›¤›na iliflkin bilgi içerirler. Bu raporlara, proje sözleflmelerinde öngörülmüflse, ba¤›ms›z denet-
çilerin de¤erlendirme raporlar› da –teknik veya mali ya da her ikisi- eklenir.

Proje raporlar›nda, ba¤›flç›/fonveren/destekçiler yönünden gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas› gereken ana nokta, ver-
dikleri paran›n, proje koflullar›na ve amaçlar›na uygun olarak en iyi flekilde kullan›ld›¤› ve de¤erlendirildi¤i-
dir. Raporu inceleyen ba¤›flç›, bu sonuca gönül huzuruyla varabilmelidir. Bunun için göz önünde bulundu-
rulmas› gereken birkaç nokta, afla¤›da özetlenmifltir:
– Her fleyden önce raporlar tam zaman›nda haz›rlanmal› ve gönderilmelidir.
– Rapor kaleme al›n›rken, okuyup de¤erlendirecek kifli hep akl›m›zda olmal›d›r. fiu soruyu hep kendimize

sormal›y›z: Raporu okuyacak kiflinin bütün bunlar hakk›nda bildi¤i nedir?
– Muhatab›m›z›n dilini konuflmal›y›z.
– Rapor kesin, k›sa ve özlü olmal›d›r. Bu, rapor yazman›n alt›n kural›d›r.
– Verilen bilgiler azalt›larak iyi bir sentez oluflturulmal›d›r. Gereksiz ayr›nt›lardan kaç›n›lmal›, yaln›zca

önemli olan bilgilere yer verilmelidir.
– Rapor hedeflere odaklanmal›d›r. Herhangi bir etkinli¤in tart›fl›lmas›, ulafl›lacak sonuçlar ba¤lam›nda ra-

porda yer almal›d›r.
– ‹fl planlar› hedeflere göre formüle edilmelidir.
– Yaln›zca raporlama dönemi içinde yap›lanlardan söz edilmelidir.
– Yaflanan sorunlar, gecikmeler ve baflar›s›zl›klar aç›kl›kla ortaya konulmal›d›r.
– Rapor, yüksek bir mesleki standard› yans›tmal›d›r.

Proje bütçesiyle ilgili harcamalar›n muhasebede sistemli ve ayr›nt›l› biçimde izlenmesi, özellikle mali rapor-
lar›n haz›rlanmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bütçe, proje yönetimindeki mali performans›n ölçülmesinde temel araçt›r. Bütçe kalemlerindeki limitlerin
afl›lmas› ya da harcamalar›n limitlerin alt›nda kalmas›, projenin bafllang›çta öngörülen çal›flma plan›nda sap-
malar oldu¤unu gösterir. Teknik raporlarda bu sapmalar›n nedenlerinin aç›klanmas› ve irdelenmesi gerekir.
Mali raporlar›n düzenlenmesindeki amaç, sa¤lanan mali kaynaklar›n, projenin ifl plan›ndaki hedeflere ulafl›l-
mas›nda nas›l kullan›ld›¤›n› kolay anlafl›labilir ve güvenilir biçimde ortaya koymakt›r.

Bu amac›n sa¤lanabilmesi için,
– Muhasebe kay›tlar›n›n düzenli biçimde tutulmas›
– Muhasebede ulafl›lan verilerin, mali konularda uzman olmayan kiflilerce kolayca anlafl›l›p yorumlanabi-

lece¤i bir bilgiye –information- dönüfltürülmesi gerekir.

Bu ba¤lamda,
– Proje bütçesini oluflturan gelir ve gider kalemleri, masraf merkezlerinde ayr› hesaplarda izlenmelidir.

Hatta baz› projelerde banka hesaplar›n›n bile ayr› tutulmas› gerekebilir.
– Proje harcamalar›na iliflkin ödeme belgeleri –fatura, perakende sat›fl fifli, gider pusulas›, serbest meslek

makbuzu vb.- ayr›ca dosyalan›p saklanmal›d›r.
– Düzenli olarak mutabakat› yap›lan banka bildirimleri ve harcamalar›, proje harcamalar› dosyas›nda yer

almal›d›r.
– Proje gelirleri üzerinden kazan›lan faizler ilgili hesapta gösterilmelidir.
– Projeye ait donan›m ve demirbafl›n bir envanteri ç›kar›lmal›d›r.

Yukar›da de¤inilen kay›tlar ve bilgiler, mali raporlar›n haz›rlanmas›nda temel malzemedir.

Mali rapor haz›rlan›rken afla¤›daki hususlar göz önünde bulundurulmal›d›r:
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– Raporun haz›rlanmas›nda esas al›nan bütçe, ba¤›flç›n›n/fonverenin/destekçinin kabul etti¤i ve onaylad›-
¤› son bütçe olmal›d›r. Raporlama dönemi içinde toplam bütçe tutar›nda veya bütçe kalemlerinde yap›-
lan ve belirli oran› aflan de¤ifliklikler için, ba¤›flç›n›n/fonverenin/destekçinin önceden yaz›l› izni al›nm›fl
olmal›d›r.

– Raporda, raporlama dönemi içinde al›nan mal ve hizmetler karfl›l›¤›nda yap›lan harcamalara yer verilme-
lidir.

– Baz› ba¤›flç›lar/fonverenler/destekçiler, yabanc› paran›n yerli paraya dönüfltürülmesinde belli bir yönte-
min kullan›lmas›n› flart koflabilirler. Böyle bir koflulun yer almad›¤› durumlarda da basit bir yöntem be-
lirlenmeli, belirlenen yöntem proje süresince de¤ifltirilmeksizin uygulanmal›d›r.

– Genellikle belirli bir oran fleklinde saptanan idari katk› paylar› (management fees), bütçe limiti üzerinden
de¤il, rapor dönemindeki fiili harcamalar üzerinden hesaplanmal›d›r.

• Proje bütçesi, projenin ne tür kaynaklara ihtiyaç duydu¤u ve bu kaynaklar›n kullan›m›n›n nas›l plan-
lanaca¤› konusunda, ilgili bütün taraflar – proje yürütücüleri, ba¤›flc›lar/destekçiler/fonverenler,
idari personel, de¤erlendiriciler vb. - aras›nda do¤ru ve etkili bir iletiflim arac›d›r. Proje bütçesi, pro-
je etkinliklerinin ifl plan›na uygun olarak yürütülüp yürütülmedi¤inin izlenmesine de yarar.

• Bütçelemede haz›r ve tek bir reçete yoktur. Bütçenin haz›rlanmas›na harcanacak zaman, projenin
ve ona özgülenecek kayna¤›n büyüklü¤ü ve karmafl›kl›¤›yla do¤ru orant›l› olmal›d›r.

• ‹yi bir bütçe yönetimi için, ilgili kurulufl muhasebesinde, proje bütçesinin bütün gider kalemleri, bir
masraf merkezi (gider yeri) oluflturacak biçimde yer almal›d›r.

• Bütçe yönetiminin, iki tarafl› yürütülmesi gerekir. Yani, bir yandan muhasebe sorumlusu, di¤er yan-
dan proje yöneticisi/yöneticileri, kendilerine düflen izleme ve kontrol görevlerini titizlikle yerine ge-
tirmelidir.

• Muhasebelefltirmede yap›lan yanl›fll›klar›n, k›sa dönemde saptan›p düzeltilmesini sa¤lamak için, mu-
tabakat çal›flmas› yap›lmas› gerekir. Mutabakat çal›flmas›n›n ayl›k dönemlerde yap›lmas› uygun olur.

• ‹yi bütçe yönetimi, iyi proje uygulamas›yla eflanlaml›d›r.
• Proje raporlar›, ba¤›flç›lara – destekçilere, fonverenlere – kapsad›klar› dönemde projenin gidiflat›y-

la ilgili bilgi ve hesap vermek amac›yla düzenlenirler. Proje raporlar›, ara ve nihai raporlar olmak
üzere iki ayr› biçimde haz›rlan›rlar.

• Proje raporlar›nda, ba¤›flç›lar/fonverenler yönünden aç›kl›kla ortaya konulmas› gereken nokta, ver-
dikleri paran›n, proje amaçlar›na uygun olarak, en iyi flekilde kullan›ld›¤› ve de¤erlendirildi¤idir.

SÖZÜN ÖZÜ
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S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARINDA
F‹NANSAL YÖNET‹M

1. Genel bilgi

Medeni hukuk tüzel kiflisi niteli¤inde olan STK’lar –vak›flar, dernekler ve üst kurulufllar›- toplumsal hizmet
amac›yla ve kâr saiki olmaks›z›n kurulduklar› için, yap›lar› gere¤i, ticari bir etkinli¤in içinde bulunmalar› müm-
kün de¤ildir. Bu statüleri nedeniyle kanun koyucu, STK’lar› Kurumlar Vergisi mükellefleri aras›na katmam›flt›r.

Kâr amac› gütmeseler de, STK’lar da amaçlar›n› gerçeklefltirebilmek için parasal kayna¤a gereksinim duyar-
lar. Ba¤›fllar ve destekçilerin katk›lar› önemli gelir kaynaklar› olmalar›na karfl›n, her zaman yeterli düzeye
ulaflamamaktad›r. Özellikle, ekonomik kriz dönemlerinde yurtiçi kaynaklarda da önemli daralmalar olmak-
tad›r. Bu nedenle, STK’lar da amaçlar›n›n ve faaliyet alanlar›n›n elverdi¤i ölçüde ticari faaliyette bulunmak,
böylelikle elde edecekleri gelirleri amaçlar›na harcamak ihtiyac› duymaktad›rlar. STK’lar bu gereksinimleri-
ni iki ayr› yoldan karfl›layabilirler:

Bunlardan biri, Türk Ticaret Kanunu’nun öngördü¤ü koflullar› yerine getirerek anonim, kollektif, limited vb. bir
ortakl›k kurmak veya kurulu bir ortakl›¤a kat›lmakt›r. Di¤er yol ise, do¤rudan bir iktisadi iflletme kurmakt›r.

Birinci yolda STK, ya bir sermaye flirketi kurmakta, ya da belirli bir pay alarak mevcut bir flirkete ifltirak et-
mektedir. Kurulan ya da ifltirak edilen flirketin ayr› tüzel kiflili¤i, yönetimi, yasal yükümlülükleri bulunmakta-
d›r. Bu bak›mdan, STK’larla kurulan ya da kat›l›nan ortakl›klar aras›ndaki iliflki, benzer ticari iliflkilerden fark-
l› bir özellik tafl›mamaktad›r.

STK’lar›n s›nai, ticari ve tar›msal faaliyette bulunabilmek için bir ticari iflletme kurmalar› durumunda, ana
kuruluflla ba¤l› ortakl›k niteli¤indeki iktisadi iflletme aras›ndaki hukuki iliflki, birinci yoldan farkl› bir yap› gös-
termektedir. Zira STK’ya ba¤l› olarak kurulacak iktisadi iflletmenin, STK’dan ayr› bir tüzel kiflili¤i bulunma-
maktad›r. Tüzel kiflilikleri bulunmamakla birlikte, ticari statü tafl›yan, dolay›s›yla Kurumlar Vergisi mükelle-
fi olan ve Ticaret Sicili’ne tescil edilen iflletmelerin ad›, Ticaret Sicili Nizamnamesi’ne göre, kendisini iflleten
tüzel kiflili¤in, yani vak›f ya da derne¤in ad›yla iflletme konusunu gösteren sözcüklerden oluflur: “Türk Kalp
Vakf› Hizmet Hastanesi ‹ktisadi ‹flletmesi” örne¤inde oldu¤u gibi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun dördüncü ve beflinci maddesindeki tan›mda yer alan unsurlara göre, bir ikti-
sadi iflletmenin varl›¤›ndan söz edebilmek için,
– Ticari, s›nai ve tar›msal faaliyette bulunmak amac› tafl›mas›
– Faaliyetinin süreklilik göstermesi
– Bu faaliyetin sonucunda üretilen mallar›n veya hizmetlerin bir bedel karfl›l›¤› sat›lmas›
– Do¤rudan STK bünyesi içinde kurulmas›
– Herhangi bir sermaye flirketi veya kooperatif fleklinde kurulmam›fl olmas›

gerekmektedir.

Ticari s›fat› bulunan ve vergi yükümlülü¤ü olan iktisadi iflletmelerin muhasebelerinin, ana kuruluflun muha-
sebesinden ayr› tutulmas› ve bilanço esas›na göre defter tutmalar› gerekmektedir. Bu gereklili¤in do¤al so-

II. BÖLÜM
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nucu olarak iktisadi iflletmeler, tekdüzen hesap plan›n› kullanmak ve muhasebe sistemi uygulamas›na ilifl-
kin genel tebli¤lere uygun hareket etmek zorundad›rlar.

Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi, ticari s›fatlar› bulunmayan ve kâr amac› gütmeyen STK’lar,
sürekli ve düzenli gelir kaynaklar›na sahip olabilmek, dolay›s›yla proje destekçilerinin katk›lar›ndan ve flart-
l› ba¤›fllardan ba¤›ms›z, serbest kaynak yaratabilmek için, ticari faaliyette bulunmak gereksinimi duyabilir-
ler; bu amaçla bir flirket ya da iktisadi iflletme kurabilirler. Bu durumda, piyasa ve rekabet koflullar›na aç›k
bir ekonomik ve ticari birimin yönetimi gündeme gelecektir.

STK’lar›n fonlar›n›n yönetiminde önemli olmakla beraber, STK’n›n yan› s›ra bir ekonomik ve ticari kurulu-
flun da söz konusu oldu¤u durumlarda, finansal yönetimin önemi daha da artmaktad›r. Bu nedenle, finan-
sal analiz ve planlama konusunda genel bir fikir verebilmek, temel ilkeleri ve yöntemleri aç›klayabilmek için,
“sivil toplum kurulufllar›nda finansal yönetim” bafll›¤› alt›nda bir bölüm açmay› yararl› bulduk. Bu bölümde
s›k s›k kullan›lacak “iflletme” sözcü¤ünden, genel anlamda ticari kurulufllar, özel anlamda STK’lar›n yönetim
egemenli¤ine sahip olduklar› ifltirakleri ya da iktisadi iflletmeleri anlafl›lmal›d›r.

Bu bölümde yer alan aç›klamalar, belirtilen nitelikte ifltiraki veya iktisadi iflletmesi bulunmayan STK’lar aç›-
s›ndan gerekli, en az›ndan ilgi çekici bulunmayabilir. O takdirde yap›lacak olan, flüphesiz bu bölümü atlamak
ya da h›zla geçmektir. Ancak bir noktay› gözden uzak tutmamak gerekir: Belirli bir tarih itibariyle, ifltiraki/ik-
tisadi iflletmesi bulunmayan bir STK’n›n, yak›n bir gelecekte böyle bir ihtiyaç duymayaca¤›n› kimse söyle-
yemez. Yine de takdir, okuyucunundur.

2. Finansal yönetimin tan›m› ve amac›

Örgüt yönetiminin temel ifllevlerinden biri finansal yönetimdir. Finansal yönetim anlay›fl›nda, hemen her
alanda oldu¤u gibi, son y›llarda önemli de¤ifliklikler olmufltur. 1950’li y›llara kadar, finans yöneticisinin bafl-
l›ca görevi, muhasebe kay›tlar›n› tutmak, belirli dönem sonlar›nda finansal raporlar› haz›rlamak ve firman›n
gereksinim duydu¤u fonlar› sa¤lamak oldu¤u halde, günümüzde finans fonksiyonu bir iflletmenin genel yö-
netimi içinde gittikçe artan bir önem kazanmaktad›r. Bu yeni yaklafl›m do¤rultusunda finans yöneticisi, ifl-
letmenin temel amaçlar›na ulaflmay› sa¤lay›c› finansal politika ve stratejileri saptamak, gerek duyulan kay-
na¤› sa¤lamak, saptanan politika ve stratejilere uygun programlar› gerçeklefltirmek ve uygulama sonuçla-
r›n› denetlemek gibi çok önemli görevleri üstlenmifl bulunmaktad›r.

Finansal yönetimi, -finans fonksiyonunu- iflletmenin gereksinim duydu¤u fonlar› sa¤lamak, bu fonlar› koru-
mak ve etkili biçimde kullanmak olarak tan›mlayabiliriz. Finansman ise, finansal yönetim ifllevinin, yaln›zca
iflletmeye gerekli olan fonlar›n sa¤lanmas› yönünü ifade eder.

Günümüzde finansal yönetimin amac› üç noktada toplanabilir:
– ‹flletmenin yat›r›m yapaca¤› varl›klar›n seçimi
– Varl›klara yat›r›lacak toplam fon tutar›n›n belirlenmesi
– Yat›r›lacak fonlar›n hangi kaynaklardan ve nas›l sa¤lanaca¤›n›n kararlaflt›r›lmas›

Finansal yönetim baflta muhasebe olmak üzere pazarlama, üretim, araflt›rma-gelifltirme (AR-GE), personel
ifllevleriyle de yak›ndan ilgilidir.

Finansal yönetimin amaçlar›na ulaflma çabas› içinde bulunan günümüz finans yöneticisinin görevleri de üç
noktada toplanabilir:
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– ‹flletmenin büyüklü¤ü ve gelecekteki büyüme h›z›n›n ne olaca¤›na karar vermek
– ‹flletmenin sermaye yap›s›na ve kaynaklar›n bileflimine karar vermek
– Üretim miktar›, üretilen mal›n maliyeti ve fiyat›n›n nas›l saptanaca¤›na karar vermek

Finansal yöneticinin, karar vermede yararland›¤› temel veriler mali niteliktedir. Finansal yöneticinin bu veri-
leri sa¤layaca¤› bafll›ca kaynak ise, muhasebe bölümüdür. Muhasebe bölümü, iflletmenin mali nitelikteki bil-
gilerini, tekdüzen hesap plan› içinde ilgili hesaplara düzenli olarak kaydeder. Zaman içinde bu flekilde biri-
ken mali bilgiler, ihtiyaca göre s›n›fland›r›l›p özetlenerek iflletmenin geçmifli, flimdiki durumu ve gelecekte-
ki durumunu de¤erlendirmeye yarayan verileri oluflturur. Finansal kararlara temel oluflturacak bu veriler,
bilançoda, gelir tablosunda, fon kaynak ve kullan›m tablosunda yer al›r.

Yukar›daki k›sa giriflten anlafl›laca¤› gibi finansal yönetim, daha çok kâr amac› tafl›yan ticari iflletmeler için
yaflamsal önem tafl›maktad›r. ‹flletmenin büyüklü¤üne göre, finans bölümünün örgütlenmesi de¤iflik yap›-
larda olmaktad›r. Finansal analiz ve finansal planlamada kullan›lan de¤iflik araçlar ve yöntemler –oranlar,
fon ak›m tablosu, proforma bilanço, bütçeler- bulunmaktad›r.

3. Finansman ihtiyac› ve karfl›lama yollar›

Bir ticari ya da s›nai iflletmenin varl›¤›n› ve faaliyetini sürdürebilmesi, büyüklü¤üne ve faaliyet alan›n›n türü-
ne göre, bafllang›çta yeterli sermayenin özgülenmesine ve faaliyetinin devam› süresince ortaya ç›kacak fi-
nansman ihtiyac›n›n zaman›nda ve yeterli düzeyde karfl›lanmas›na ba¤l›d›r.

Bafllang›çta sahip ya da ortaklar›n iflletmeye özgüledikleri sermaye, iflletmenin özkayna¤›n› oluflturur. ‹fllet-
menin baflar›l› ve kârl› yönetilmesi, ayr›lacak sermaye yedekleri nedeniyle özvarl›¤›n›n artmas›n› sa¤lar. Ak-
si durumda ise, özkaynak azalaca¤›ndan, sermaye art›r›m› gereksinimi ortaya ç›kar. Sermaye art›fl›, varo-
lan ortaklar›n sermayedeki paylar›n› art›rmalar› ya da iflletmeye yeni ortaklar almalar› yoluyla sa¤lanabilir.
‹flletmeye bu yoldan fon sa¤laman›n, iflletme aç›s›ndan bir maliyeti yoktur. Özsermayenin yeterli düzeyde
olmas›, iflletmenin yabanc› kaynaklardan fon sa¤lama gereksinimini de en az düzeye indirir.

Bafllang›ç sermayeleri yeterli de olsa, iflletmeler faaliyet dönemleri içinde, iflletme ortaklar› d›fl›ndaki kifli ve
kurulufllardan finansman sa¤lama yoluna giderler. Hammadde ve malzeme al›mlar›n› vadeli olarak yapmak
ya da kredi kurulufllar›ndan fon sa¤lamak buna örnek oluflturur.

‹flletmelerin uzun vadeli hedefleri büyümek ve kârlar›n› en üst düzeye ç›karmakt›r. Bunun için, art›lar›n› ve
eksilerini gözönünde bulundurarak hem öz kaynaklardan, hem yabanc› kaynaklardan fon sa¤lama yollar›n›
birlikte ve dengeli kullanmak önem tafl›r. Büyümeyi amaçlayan iflletmeler, kârlar›n›n tamam›n› ya da büyük
bir bölümünü da¤›tmayarak, iflletme bünyesinde b›rak›rlar. Böylelikle mali yap›lar›n› güçlendirmifl, borç öde-
me kapasitelerini art›rm›fl olurlar.

Borç ödeme kapasitesinin yüksek olmas› ve borçlar›n sorunsuz ödenmesi iflletmeler aç›s›ndan önemlidir.
Ancak bunu sa¤lamak için yüksek tutarlarda nakit bulundurmak iflletmelerin kârl›l›¤›n› olumsuz etkiler. Çün-
kü herhangi bir gelir getirici kayna¤a ba¤lanmayan nakit paran›n getirisi s›f›rd›r. Ancak günlük ifllemlerin yü-
rütülmesi, vadeli sat›fllar›n finanse edilmesi, yeterli stok bulundurulmas›, duran varl›k yat›r›mlar›n›n karfl›-
lanmas› ve borç ödemelerinin zaman›nda yap›labilmesi için yeterli miktarda nakit mevcuduna sahip olmak
da gereklidir. Bu gereklilik nakit bütçeleriyle sa¤lan›r.

Finansman ihtiyac›, kâr amac› gütmeyen STK’lar için önemli bir konudur. STK’lar amaçlar›n› gerçeklefltire-
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bilmek için üretim araç ve gereçleriyle profesyonel kadroya gereksinim duyarlar. Bu da parasal kayna¤› zo-
runlu k›lar. Fon sa¤lamada yöntem ve araçlar farkl›laflsa bile, iflin özü ve yönetim ilkeleri ayn›d›r.

‹ktisadi iflletmesi olan STK’larda (vak›f-dernek) iflletme faaliyetleri yönünden durum tamamen ticari ya da
sinai firmalara benzer. Çünkü iktisadi iflletme de ticari, sinai ve tar›msal faaliyetlerde bulunur ve kâr amac›
güder. STK’n›n do¤rudan kendi amac›na yönelik faaliyetlerde ise paran›n yönetimi önem kazan›r.

4. Finansal analiz

Sa¤l›kl› bir finansal planlama yapabilmek için iflletmenin içinde bulundu¤u mali durumun iyi analiz edilmesi
gerekir. Bu bak›mdan finansal analiz iyi bir planlaman›n ön kofluludur. Plan› tam uygulayabilmek ve zama-
n›nda gerekli önlemleri alabilmek için, iflletmenin güçlü ve zay›f yanlar›n›n iyi bilinmesi gerekir. Finansal ana-
liz araçlar› olarak oranlar ve fon ak›m tablosu kullan›l›r.

4.1. Oranlar

Finansal analizde kullan›lan oranlar, kullan›m amaçlar›na göre, belirli iliflkileri temel al›r.
Oranlar› befl grupta toplamak mümkündür:

4.1.1. Likidite oranlar›:
Bu oranlar, iflletmenin ödeme tarihi gelen k›sa vadeli borçlar›n› ödeyip ödeyemeyece¤ini gösterir. Likidite
oranlar› ve k›sa tan›mlar› afla¤›da verilmifltir.

Cari oran
Bu oran, dönen varl›klar›n, k›sa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunur. Genel kural olarak, iflletme sermaye-
sinin yeterli olabilmesi için, cari varl›klar›n cari borçlar›n iki kat› olmas› gerekir.

Hassas oran
Bu oran, stoklar› dikkate almaks›z›n, cari varl›klar›n cari borçlara oran›d›r. Stoklar›n cari varl›klardan ç›ka-
r›lmas›n›n nedeni, stoklar›n›n hemen paraya çevrilmesinin güç, dolay›s›yla likiditesi düflük bir varl›k kalemi
olufludur. Genel olarak, bu oran›n 1 olmas› yeterli kabul edilmektedir.

4.1.2. Borç oranlar›:
Bu oranlar, ortaklar›n kredi tan›yanlara göre iflletmeye sermaye katk›lar›n› gösterir.

Toplam borç/toplam varl›k oran› (kald›raç oran›)
Bu oran genellikle borç ya da kald›raç oran› olarak bilinir ve borç verenlerin sa¤lad›¤› toplam fonlar›n yüz-
desini gösterir. Borç verenler bu oran›n düflük, flirket ortaklar› ise yüksek olmas›n› isterler. Genel kural ola-
rak, bu oran›n yüzde ellinin üzerine ç›kmamas› benimsenir.

Borç/özsermaye oran›
‹flletmenin borçlar toplam›n›n özsermayesine bölünmesiyle bulunan bu oran, iflletmenin büyümesinin nas›l
finanse edildi¤ini, iflletmeyi kimin finanse etti¤ini gösterir. ‹flletme sahipleri bu oran›n yüksek olmas›n› is-
terler. Genel kural olarak, bu oran›n 1 olmas› kabul edilir.
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4.1.3. Faaliyet (etkinlik) oranlar›:
Bu oranlar, iflletmenin sahip oldu¤u varl›klar›n ne ölçüde etkin olarak kullan›ld›¤›n› gösterir; sat›fllar ile çe-
flitli varl›klara yat›r›m aras›ndaki karfl›laflt›rmalar› içerir. Varl›k kalemleri, stoklar, alacaklar, sabit varl›klar v.
b. olabilir.

Stok devir h›z›
Bu oran sat›fllar›n stoklara bölünmesiyle bulunur.

Stok devir h›z› = sat›fllar
stoklar

Oran› daha anlaml› hale getirmek için, sat›fllar yerine, sat›lan maliyetinin, belirli dönem sonu stok rakam› ye-
rine, ortalama stok rakam›n›n al›nmas› daha do¤ru olur. Bu durumda, söz konusu oran afla¤›daki flekilde
yaz›labilir:

Stok devir h›z›= sat›lan mal›n maliyeti
(dönem bafl› stoklar + dönem sonu stoklar) / 2

Stok devir h›z›n›n yüksek olmas› amaçlan›r. Çünkü bu durum, iflletmenin stoklar›n› etkin biçimde yönetti¤i-
ni, stoklara daha az kaynak ba¤lad›¤›n›, daha yüksek oranda kâr etti¤ini gösterir.

Ortalama tahsil süresi
Bu oran afla¤›daki flekilde hesaplan›r:

Ortalama tahsil süresi= alacaklar + alacak senetleri
günlük sat›fllar (ortalama)

Bulunan ortalama tahsil süresinin, sektör ortalamas›yla karfl›laflt›r›lmas› de¤erlendirme yönünden önem ta-
fl›r. Ayr›ca iflletmenin müflterilerine tan›d›¤› vadeyle karfl›laflt›r›larak da bir de¤erlendirme yap›labilir. Sözge-
limi, iflletmenin vadeli sat›fllar› 15 günlük ise, 13 günlük tahsil süresi çok iyidir.

Alacaklar›n devir h›z›
Bu oran, kredili sat›fllar tutar›n›n alacaklar tutar›na bölünmesiyle bulunur.

Alacak devir h›z›= kredili sat›fllar
alacaklar + alacak senetleri

Alacak devir h›z›n›n yüksek olmas›, iflletmenin alacaklar›n› tahsilatta güçlük çekmedi¤ini gösterir. Oran, ala-
caklar›n y›lda kaç kez devretti¤ini gösterir.

Sabit varl›klar›n devir h›z›
Sat›fllar›n sabit varl›klara bölünmesiyle bulunan bu oran, sabit varl›klar›n dönme h›z›n› gösterir.

Sabit varl›k devir h›z›= sat›fllar
sabit varl›klar

Oran›n, sektördeki öteki iflletmelerle karfl›laflt›r›lmas›, iflletmenin sabit varl›klar›n›n kapasitesi hakk›nda fikir
verir.
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Toplam varl›klar›n devir h›z›
Sat›fllar›n toplam varl›klara bölünmesiyle bulunan bu oran, varl›klara yat›r›lan sermayenin etkinli¤ini göste-
rir. ‹flletmelerin toplam varl›k devir h›z›n› art›rarak özsermaye kârl›l›¤›n› art›rmalar› mümkündür.

Toplam varl›k devir h›z› = sat›fllar
toplam varl›klar

4. 1. 4. Kârl›l›k oranlar›
Kârl›l›k oranlar›, iflletmenin yönetim baflar›s› hakk›nda son fikri veren oranlard›r

Sat›fllar üzerinden kâr
Vergiden sonraki net gelirin sat›fllara bölünmesiyle bulunan bu oran›n, sektör ortalamas›n›n alt›nda olmas›
iflletmenin sat›fl fiyatlar›n›n düflük ve maliyetlerinin yüksek –ya da her ikisi- oldu¤unu gösterir.

Sat›fllar üzerinden kâr = vergiden sonraki net kâr
sat›fllar

Toplam varl›klar üzerinden kâr
Vergiden sonraki net kâr›n toplam varl›klara bölünmesiyle bulunan bu oran, iflletmenin yat›r›m kârl›l›¤›n›
gösterir.

Toplam varl›klar üzerinden kâr = vergiden sonraki net kâr
toplam varl›klar

Özvarl›k üzerinden kâr
Vergiden sonraki net kâr›n özvarl›¤a bölünmesiyle bulunan bu oran, iflletmenin yat›r›m kârl›l›¤›n› gösterir.

Özvarl›k üzerinden kâr = vergiden sonraki net kâr
özsermaye

4.1.5. Piyasa temelli oranlar
Yukar›da sözü edilen oranlar›n d›fl›nda, iflletmenin piyasadaki baflar›m›n› (performans) ölçmeye yönelik
oranlar da, finansal analistlerin baflvurduklar› araçlard›r. Piyasa temelli oranlarla di¤er oranlar aras›nda ya-
k›n iliflki bulunmaktad›r. Sözgelimi, iflletmenin kârl›l›k oran›n›n düflük olmas› ve standard›n üzerinde risk ta-
fl›mas› durumunda, iflletmenin menkul de¤erlerinin piyasa fiyat› da düflük olacakt›r.

Fiyat kazanç katsay›s›
Bu katsay› afla¤›daki gibi hesaplan›r:

F/K = hisse senedi piyasa fiyat›
hisse bafl›na kazanç

‹flletmelerin kâr› düflük ise, F/K katsay›s› büyük olacakt›r. Kârl›l›¤›n artmas› F/K katsay›s›n› küçültür.
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Piyasa de¤eri / defter de¤eri oran›

Bu oran afla¤›daki gibi hesaplan›r:

P/D = hisse senedinin piyasa de¤eri
hisse senedi defter de¤eri

Defter de¤eri, dolafl›mda bulunan hisse senedi say›s›n›n toplam de¤ere bölünmesi yoluyla bulunmaktad›r.
Yüksek gelir oran›n›n gerçekleflmesi durumunda, bu oran da büyük olacakt›r.

4.2 Fon ak›m tablosu

Finansal analiz arac› olarak fon ak›m tablosu, bilanço, gelir tablosu, ve kâr da¤›t›m tablosu kadar önemli-
dir. Bilanço bir iflletmenin, belirli bir tarihteki mali yap›s›n› gösterir. Bu nedenle, bir foto¤raf karesi gibi du-
ra¤an bir durumu yans›t›r. Oysa, iflletmenin faaliyetlerine ba¤l› olarak, bilanço kalemleri sürekli bir de¤i-
flim içindedir. Gelir tablosu ise, iflletmenin faaliyet kâr›n›, faaliyet d›fl› gelirlerini, ola¤an ve ola¤and›fl› gi-
derlerini, brüt ve net kâr›n›, belirli ilkelere göre gruplayarak gösteren bir tablodur. Kâr da¤›t›m tablosu ise,
hesap y›l› itibariyle elde edilecek kâr›n ne flekilde da¤›t›laca¤›n›, di¤er bir deyiflle, ne kadar›n›n otofinans-
mana ayr›laca¤›n›, ne kadar›n›n ortaklara da¤›t›ld›¤›n› göstermektedir. Fon ak›m tablosu ise, iflletmenin fi-
nansal analizi aç›s›ndan, fonlar›n elde edildikleri kaynaklar› ve bunlar›n kullan›m yerlerini gösteren bir tab-
lodur.

• STK’lar da amaçlar›n›n ve faaliyet alanlar›n›n elverdi¤i ölçüde ticari faaliyette bulunmak; bu yoldan
elde edecekleri gelirleri amaçlar›na harcamak gereksinimi duyabilirler.

• STK’lar bu gereksinimlerini iki ayr› yoldan karfl›layabilirler: Bunlardan biri Türk Ticaret Kanunu’nun
öngördü¤ü koflullar› yerine getirerek bir anonim, kollektif, limited vb. ortakl›k kurmak veya kurulu
bir ortakl›¤a kat›lmakt›r. Di¤er yol ise, do¤rudan bir iktisadi iflletme kurmakt›r.

• Kurulacak iktisadi iflletmenin, kendisini kuran STK’dan ayr› bir tüzel kiflili¤i bulunmamaktad›r.
• “Ticari” s›fat› bulunan ve vergi yükümlülü¤ü olan iktisadi iflletmelerin muhasebelerinin, ana kurulu-

flun muhasebesinden ayr› tutulmas› ve bilanço esas›na göre defter tutmalar› gerekir.
• Günümüzde finansal yönetim iflletmenin temel amaçlar›na ulaflmay› sa¤lay›c› finansal politika ve

stratejileri saptamak, gerek duyulan kayna¤› sa¤lamak, saptanan politika ve stratejilere uygun
programlar› gerçeklefltirmek ve uygulama sonuçlar›n› denetlemek gibi ifllevleri üstlenmifl durum-
dad›r.

• Finansman sözcü¤ü, finansal yönetim ifllevinin, yaln›zca iflletmeye gerekli olan fonlar›n sa¤lanmas›
yönünü ifade eder.

• Finansal yönetimin 3 temel hedefi afla¤›daki flekilde özetlenebilir:
– ‹flletme büyüklü¤ü ve gelecekteki büyüme h›z›n›n ne olaca¤›na karar vermek
– ‹flletmenin sermaye yap›s›na ve kaynaklar›n bileflimine karar vermek
– Üretim miktar›, üretilen mal›n maliyeti ve fiyat›n›n nas›l saptanaca¤›na karar vermek

SÖZÜN ÖZÜ
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4.2.1. Fon ak›m tablosunun ifllevselli¤i

Fon ak›m tablosunda iflletmenin gerek faaliyetleri sonucunda yarat›lan, gerekse borçlanma ve yeni serma-
ye biçiminde sa¤lanm›fl fonlarla neler yap›ld›¤› ve söz konusu kaynaklar›n nerelerde kullan›ld›¤› aç›kça gö-
rülür. Fon ak›m tablosu afla¤›daki sorular›n cevaplar›n›n bulunmas›na yard›mc› olur:
– Dönem içinde iflletme faaliyetlerinden ne kadar fon yarat›lm›flt›r ve bu fon nerelerde nas›l kullan›lm›fl-

t›r?
– ‹flletme d›fl›ndan sermaye art›fl›, uzun ve k›sa vadeli borçlanma yoluyla ne kadar fon sa¤lanm›fl ve bu fon

nas›l kullan›lm›flt›r?
– Genel olarak iflletmenin finansal yap›s› nas›ld›r?

Finansal yöneticiler fon ak›m tablosu düzenleyerek afla¤›daki konularda daha a¤›rl›kl› kararlar alabilmekte-
dirler:
– ‹flletmenin büyümesi için gerekli olan fon tutar›n›n ve fon kaynaklar›n›n saptanmas›
– Kullan›lmayan fon kaynaklar›n›n geçici yat›r›mlarda de¤erlendirilmesi.

Fon ak›m tablosu, iflletmenin geçmiflteki durumuyla bir anlamda gelecekteki geliflmesinin s›n›r›n› çizer.

4.2.2. Fon kaynak ve kullan›mlar›

Fon kaynaklar›

Varl›klardaki her art›fl ve borçlardaki her azal›fl para kayna¤› gerektirir. Aksine iflletme borç ald›¤›nda ya da
varl›klar›n› nakde çevirdi¤inde fon kayna¤› yaratm›fl olur.

En k›sa anlat›mla, her türlü varl›k azal›fllar›yla borçlardaki ve özkaynaklardaki art›fllar fon kayna¤›d›r.

Fon ak›m tablosunun düzenlenmesinde ilk ad›m, birbirini izleyen iki döneme iliflkin bilançolar›n karfl›laflt›r›l-
mas› yoluyla aktif ve pasif kalemlerdeki de¤iflikliklerin belirlenmesidir. Bu karfl›laflt›rmada saptanan aktif
azal›fllar› ve pasif art›fllar› ilk bak›flta fon kayna¤› olarak belirlenmektedir. Ancak bu yeterli de¤ildir. Bilanço-
nun yan› s›ra, gelir tablosu ve kâr da¤›t›m tablosuna da bakmak gerekir.

‹flletmelerin fon kaynaklar›n› dört grupta toplamak olanakl›d›r:
– Döner varl›klar›n azal›fl› sonucu ortaya ç›kan fonlar
– Sabit varl›klardaki azal›fllar sonucu ortaya ç›kan fonlar
– Borçlanma yoluyla yarat›lan fonlar
– Sermaye art›r›m› sonucu sa¤lanan fonlar

Fon Kullan›mlar›

‹flletmede fon ç›k›fl›na neden olan ifllemler fon kullan›m›n› göstermektedir. Fon kullan›mlar› genel olarak ak-
tifteki art›fllar ve pasifteki azal›fllard›r.

‹flletmenin fon kullan›mlar›n› afla¤›daki gruplarda toplamak olanakl›d›r:
– Döner ve duran varl›klar›n art›r›lmas› yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
– K›sa ve uzun vadeli borçlar›n azalt›lmas› yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
– Sermayenin azalt›lmas› yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
– Kâr pay› da¤›t›m› ve vergi ödemeleri yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
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Fon kaynaklar›yla fon kullan›mlar›n› afla¤›daki flekilde grupland›rabiliriz:

A – Fon kaynaklar›
1 – Faaliyetlerden sa¤lanan kaynaklar
2 – Ola¤and›fl› faaliyetlerden sa¤lanan kaynaklar
3 – Dönen varl›klar tutar›ndaki azal›fllar
4 – Duran varl›klar tutar›ndaki art›fllar
5 – K›sa vadeli yabanc› kaynaklardaki art›fllar
6 – Uzun vadeli yabanc› kaynaklardaki art›fllar
7 – Sermaye art›r›m› (nakit karfl›l›¤› veya d›flar›dan getirilen di¤er varl›klar)
8 – Hisse senetleri ihraç primleri

B – Fon kullan›mlar›
1 – Faaliyetlerle ilgili fon kullan›m›
2 – Ola¤and›fl› faaliyetlerle ilgili kullan›mlar
3 – Ödenen vergi ve benzerleri
4 – Ödenen temettüler
5 – Dönen varl›klar›n tutar›ndaki art›fllar
6 – Duran varl›klar›n tutar›ndaki art›fllar
7 – K›sa vadeli yabanc› kaynaklardaki azal›fllar
8 – Uzun vadeli yabanc› kaynaklardaki azal›fllar
9 – Sermayedeki azal›fllar

4.2.3. Fon ak›m tablosunun düzenlenmesi

Fon ak›m tablosunun düzenlenebilmesi için iflletmenin ard›fl›k iki döneme ait bilançolar›yla, yine bu dönem-
lere ait gelir tablosu ve kâr da¤›t›m tablosu gereklidir.

‹lk aflamada iki y›l›n bilançolar›nda yer alan aktif ve pasif hesaplar›ndaki art›fl ve azal›fllar saptan›r. Daha ön-
ce aç›kland›¤› gibi, aktifteki azal›fllarla pasifteki art›fllar kaynak, aktifteki art›fllarla pasifteki azal›fllar fon kul-
lan›m› olarak kabul edilir. Fon ak›m tablosunun düzenlenebilmesi için gelir tablosu ve kâr da¤›t›m tablosun-
daki verilere gereksinme vard›r. Öte yandan dönem kâr›n›n ne kadar›n›n da¤›t›l›p ne kadar›n›n da¤›t›lmad›-
¤›n› izlemek için kâr da¤›t›m tablosu verilerinden yararlanmak gerekir.

Fon ak›m tablosunun haz›rlanmas›na iliflkin bir örnek afla¤›dad›r:
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...................................... ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ 2003 – 2004 YILLARI
KARfiILAfiTIRMALI B‹LANÇOLARI

(Milyon TL)

2004 2003 Kaynak Kullan›m

DÖNEN VARLIKLAR
Kasa ve bankalar 603 812 209
Alacaklar 1.468 975 493
Stoklar 2.610 1.650 960
Peflin ödenmifl giderler 19 19
Dönen varl›klar›n toplam› 4.700 3.456

DURAN VARLIKLAR
Makineler 742 442 300
Makine amortisman› (-) 132 60 72
Tafl›t araçlar› 339 228 111
Tafl›t araçlar› amortisman› (-) 43 23 20
Sabit varl›klar toplam› 906 587

AKT‹F TOPLAMI 5.606 4.043

KISA VADEL‹ BORÇLAR
Banka avanslar› 675 507 168
Borç senetleri 633 530 103
Di¤er k›sa vadeli borçlar 433 313 120
Ödenecek borçlar 459 375 84
K›sa vadeli borçlar toplam› 2. 200 1.725

UZUN VADEL‹ BORÇLAR
Tahviller 700 - 700

ÖZSERMAYE
Pay senetleri 612 612
Da¤›t›lmayan kârlar 2.094 1.706 388
Özsermaye toplam› 2.706 2.318

PAS‹F TOPLAMI 5.606 4.043

ÖRNEK
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......................................  ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ FON AKIM TABLOSU

FON KAYNAKLARI Milyon TL %

Kasa ve bankalarda azal›fl 209 0.11
Amortismanlarda art›fl 92 0.05
Banka avanslar›nda art›fl 168 0.09
Borç senetlerinde art›fl 103 0.06
Di¤er k›sa vadeli borçlarda art›fl 120 0.06
Ödenecek vergilerde art›fl 84 0.04
Uzun vadeli borçlarda art›fl 700 0.38
Da¤›t›lmayan kârlarda art›fl 388 0.21

FON KAYNAKLARI TOPLAMI 1.864 100

FON KULLANIMLARI

Alacaklarda art›fl 493 0.26
Stoklarda art›fl 960 0.51
Makinelerde art›fl 300 0.16
Tafl›t araçlar›nda art›fl 111 0.07

FON KULLANIMLARI TOPLAMI 1.864 100

Fon ak›m tablosu düzenlendikten sonra tablonun yorumu yap›larak, incelenen dönemde iflletmede ge-
liflmelerin hangi yönde oldu¤u de¤erlendirilmeye çal›fl›l›r.

Örne¤imizde iflletmenin 1.864 milyon TL’l›k kaynak yarat›p kulland›¤›n› görüyoruz. Fon kayna¤›n›n bü-
yük ço¤unlu¤u uzun vadeli borçlar›n art›r›lmas› ve kârlar›n da¤›t›lmamas›ndan sa¤lanm›flt›r. Baflka bir
anlat›mla, iflletme uzun vadeli borçlanma yolunu seçerek fon sa¤lam›flt›r.

‹flletme, sa¤lad›¤› fonlar›n büyük bölümünü stoklarda kullanm›flt›r. Bu nedenle stoklarda, 2004 y›l›nda
2003 y›l›na göre yüzde 51’lik bir art›fl olmufltur. ‹flletmenin 2004 y›l›nda makine ve tafl›tlar için de fon kul-
land›¤› görülüyor. ‹flletme 300 milyon TL’l›k makine al›m›na giderek makine park›n› yüzde 16 oran›nda
artt›rm›flt›r. ‹flletmenin alacaklar›nda da 2004 y›l›nda 2003 y›l›na göre yüzde 26 oran›nda art›fl olmufltur.

Finansal analiz aç›s›ndan, bu iflletmenin durumunun pek parlak oldu¤u söylenemez. Çünkü iflletme borç-
lar›n› bir hayli art›rm›fl, artan bu borçlar›n› alacaklar›yla stoklar›n›n finansman›nda kullanm›flt›r. Bu ba-
k›mdan, iflletme hakk›nda daha sa¤l›kl› de¤erlendirme yapabilmek için, stoklar›n paraya çevrilebilme ni-
teli¤iyle alacaklar›n durumunun daha ayr›nt›l› biçimde bilinmesine gerek vard›r.

ÖRNEK
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4.3. Maliyet ve kâr analizi

Sat›lan ürünlerin maliyetinin hesaplanmas›nda, ürünün fiyatland›r›lmas› ve çeflitlendirilmesinde, kapasite
kullan›m planlar› yap›lmas›nda maliyet ve kâr analiz yöntemlerinden yararlan›l›r.

Sat›fllar üzerinden kâr marj›, sat›fl düzeyine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir. Bu de¤iflikli¤in nedeni, baz› ma-
liyet girdilerinin, üretim hacmindeki art›fl ya da azal›fltan, daha çok ya da daha az etkilenmesidir. Birim ma-
l›n maliyetini oluflturan giderler, sabit, de¤iflken ve yar› de¤iflken giderlerden oluflur.

Sabit giderler, üretimin miktar›na ba¤l› olarak de¤iflmeyen giderlerdir. Bu tür giderlere örnek olarak, kira-
lar, yönetim giderleri, AR–GE giderleri, faiz giderleri, sigorta giderleri vb. gösterilebilir. Bu giderlerin, belir-
li bir üretim miktar›na kadar “sabit” oldu¤u durumlar da vard›r. Üretim, bu miktar›n üzerine ç›kt›¤›nda, bu
giderler de art›fl gösterebilir.

De¤iflken giderler, üretim miktar›ndaki, de¤iflmelere paralel olarak de¤iflen giderlerdir. Üretim miktar› art›k-
ça, hammadde gereksinimi de artar. Ayn› flekilde, üretim miktar› çal›flan iflçi say›s›n› da do¤rudan etkiler.
De¤iflken giderler direkt iflçilik, hammadde, iflletme malzemesi, nakliye vb. giderlerdir.

Yar› de¤iflken giderler, belirli üretim miktar›nda sabit, ancak üretim miktar› artt›¤›nda artan, belli üretim
miktar›nda yine sabit kalan giderlerdir. Bu tür giderler, üretim tamamen durdu¤unda s›f›r olmayan, ancak
üretimin artmas›yla s›çramalar gösteren giderlerdir. Yönetici personele ödenen ayl›klar, yak›t, enerji, su, ha-
berleflme giderleri vb. bu tür giderlere örnektir.

Finansal Analiz

• Sa¤l›kl› bir finansal planlama yapabilmek için, iflletmenin içinde bulundu¤u mali durumun iyi analiz
edilmesi gerekir. Bu bak›mdan finansal analiz, iyi bir planlaman›n ön kofluludur.

• Finansal analiz araçlar› olarak, likidite oranlar›, borç oranlar›, faaliyet oranlar›, karl›l›k oranlar›, piya-
sa temelli oranlar ve fon ak›m tablosu kullan›l›r.

• Fon ak›m tablosu, iflletmenin finansal analizi aç›s›ndan, fonlar›n elde edildikleri kaynaklar› ve bunla-
r›n kullan›m yerlerini gösteren bir tablodur.

• Varl›klardaki her art›fl ve borçlardaki her azal›fl para kayna¤› gerektirir. Aksine iflletme borç ald›¤›n-
da ya da varl›klar›n› nakde çevirdi¤inde fon kayna¤› yaratm›fl olur.

• Fon kaynaklar›n› dört grupta toplamak mümkündür:
– Döner varl›klar›n azal›fl› sonucu ortaya ç›kan fonlar
– Sabit varl›klardaki azal›fllar sonucu ortaya ç›kan fonlar
– Borçlanma yoluyla yarat›lan fonlar
– Sermaye artt›r›m› sonucu sa¤lanan fonlar

• Fon kullan›mlar›n›, afla¤›daki gibi grupland›rmak mümkündür:
– Döner ve duran varl›klar›n art›r›lmas› sonucu gerçekleflen fon kullan›m›
– K›sa ve uzun vadeli borçlar›n azalt›lmas› yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
– Sermayenin azalt›lmas› yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›
– Kar pay› da¤›t›m› ve vergi ödemeleri yoluyla gerçekleflen fon kullan›m›

• Fon ak›m› tablosunun düzenlenebilmesi için, iflletmenin ard›fl›k iki döneme ait bilançolar›yla, yine bu
dönemlere ait gelir tablosu ve kar da¤›t›m tablosu gereklidir.

• ‹lkin, iki y›l›n bilançolar›nda yer alan aktif ve pasif hesaplardaki art›fl ve azal›fllar saptan›r. Daha ön-
ce aç›kland›¤› gibi, aktifteki azal›fllar ile pasifteki art›fllar kaynak, aktifteki art›fllar ile pasifteki aza-
l›fllar fon kullan›m› olarak de¤erlendirilir.

SÖZÜN ÖZÜ
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Kâra geçifl noktas›n›n saptanmas›nda, baflabafl analizinden yararlan›l›r. Bu analiz tekni¤iyle fiyat de¤ifliklik-
leri, sabit giderlerin ve de¤iflken giderlerin yap›s›nda bir de¤ifliklik olmas› halinde, bu de¤iflikliklerin iflletme
kâr›na etkisi de ölçülebilmektedir.

Baflabafl analizi, grafik arac›l›¤›yla ve cebirsel yöntem olmak üzere iki yolla yap›labilmektedir.
Çizim 1’de, grafik yöntemiyle baflabafl analizine bir örnek verilmifltir. Yatay eksen (X), iflletmenin üretim
hacmini göstermektedir. Dikey eksende (y) ise sabit maliyetler, de¤iflken maliyetler, toplam giderler ve sa-
t›fl gelirleri yer almaktad›r.

Çizim 1

Çizim 1’de bir birim mal›n sat›fl fiyat›n›n üretilen mal miktar›yla çarp›lmas›ndan oluflan toplam gelir (TG) ola-
rak gösterilmifltir. Belirli bir üretim hacmindeki de¤iflken giderlerle sabit giderlerin toplam›ndan oluflan top-
lam giderler (maliyetler) ise (TM) olarak iflaretlenmifltir.

‹flletme sat›fl gelirleri (O) noktas›ndan bafllamaktad›r. Sat›fl miktar› artt›kça sat›fl gelirleri (TG) de art›fl gös-
termektedir.

‹flletme giderlerinin bir bölümü sabittir (S). Sabit giderler, iflletme üretimde bulunsun bulunmas›n, varolan
giderlerdir. Toplam giderler (TM), sabit giderlere de¤iflken giderlerin eklenmesiyle olufltu¤u için, grafikte Y
ekseninde S’ noktas›ndan bafllayacakt›r.

Grafikte toplam giderlerin toplam gelirleri kesti¤i Mb üretim miktar›nda, iflletme baflabafl noktas›na ulaflm›fl
olacakt›r. M1 üretim miktar›nda, iflletmenin zarar etmesi, M2 üretim düzeyinde ise kâr etmesi söz konusu
olacakt›r. Baflabafl noktas› ise, kâr›n ve zarar›n söz konusu olmad›¤› en düflük üretim düzeyini göstermek-
tedir.

Cebirsel yönteme göre toplam gelirler (TG), birim sat›fl fiyat› (F) ile sat›fl miktar›n›n (M) çarp›lmas› yoluyla
bulunur.

TG = F x M
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Toplam maliyetler (TM) ise, sabit giderlere (S), de¤iflken maliyetlerin (DxM) eklenmesiyle bulunur.

TM = S + (DxM)

Toplam gelirler toplam giderlere eflit oldu¤unda iflletme baflabafl noktas›na ulaflm›fl olur. Bu noktada kâr ya
da zarar sözkonusu de¤ildir.

TG = TM
F x M = S + (DxM)

Baflabafl noktas›ndaki üretim miktar›n› bulmak istersek:

FM = S + DM
FM – DM = S
M (F-D) = S

M = S
F-D

sonucuna ulafl›lacakt›r.

Maliyet – Kâr Analizi

• Sat›lan ürünlerin maliyetinin hesaplanmas›nda, ürünün fiyatland›r›lmas› ve çeflitlendirilmesinde, ka-
pasite kullan›m planlar› yap›lmas›nda maliyet ve kâr analizi yöntemlerinden yararlan›l›r.

• Birim mal›n maliyetini oluflturan giderler, sabit, de¤iflken ve yar› de¤iflken giderlerden oluflur.
• Kâra geçifl noktas›n›n saptanmas›nda, baflabafl analizinden yararlan›l›r. Bu analiz yöntemi ile fiyat

de¤ifliklikleri, sabit ve de¤iflken giderlerin yap›s›nda bir de¤ifliklik olmas› halinde, bu de¤iflikliklerin
iflletme kâr›na etkisi de ölçülebilmektedir.

• Baflabafl analizi grafik yöntemi ve cebirsel yöntem olmak üzere iki yolla yap›labilmektedir.

SÖZÜN ÖZÜ
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5. Finansal planlama

Finansal planlama, iflletmenin stratejisine ba¤l› olarak ortaya ç›kabilecek fon girifl ve ç›k›fl›n› belirten bir plan
türüdür. Finansal planlar gelece¤e dönük olarak beklenen gelir, harcama, girifl ve ç›k›fl halindeki nakit ak›fl-
lar›n›n tutarlar›n› ortaya koyar. Planlar›n en önemlisi üretim tesislerinin geniflletilmesi, makine ve teçhizat›n
yenilenmesi ve çok miktarda parasal kayna¤a gerek duyulan öteki uzun vadeli planlard›r. Finansal planlar›,
yap›l›fl amac›na ve kapsad›¤› zamana göre s›n›fland›rmak mümkündür.

Finansal planlama arac› olarak, proforma bilançolardan, proforma gelir tablolar›ndan ve bütçelerden yarar-
lan›l›r. Bu tablolar›n düzenlenmesiyle iflletmenin gelecekteki fon gereksinimi ortaya konur; gereksinim du-
yulan fonlar› sa¤lamak için uygun kaynaklar araflt›r›l›r.

Kâr amac› gütmeyen, ço¤unlu¤u mali kaynak s›k›nt›s› çeken STK’larda yat›r›m olanaklar› da çok s›n›rl› oldu-
¤undan, finansal yönetim ifllevi büyük ölçüde k›sa vadeli nakit yönetiminde odaklanmaktad›r. Nakit yöneti-
minin en s›k kullan›lan arac› bütçeler, özellikle nakit bütçeleridir. Bu nedenle finansal yönetim arac› olarak
bütçeler üzerinde ayr›nt›l› olarak duraca¤›z.

5.1 Bütçeler

Bütçeleme iflleminin temelinde, iflletme etkinliklerinin gelifltirilmesi amac› yatar. Bütçeleme, yöneticilerin ifl-
letme kaynaklar›n› verimli ve en kârl› flekilde kullanmas›n› sa¤lamaya yönelik bir araçt›r.

Bütçelemenin sa¤layaca¤› yararlar:
– Bütçelemeyle planlama, birbirini tamamlayan iki önemli kavramd›r. Bütçeleme, iflletmenin toplam plan-

lama etkinliklerinin bir parças›d›r. Bu nedenle bütçelemenin, iflletmenin amaçlar›n› ç›k›fl noktas› olarak
seçmesi gerekir.

– Bütçeleme, iflletme içinde çeflitli bölümler aras›nda daha iyi bir uyum kurulmas›na yard›mc› olur.
– Bütçeleme, planlamada kesinlik sa¤lar. Bütçe, planlar›n rakamlarla ifadesidir. Bu nedenle finansal yöne-

ticiler bütçeler arac›l›¤›yla iflletmenin baflar›ya ulafl›p ulaflmad›¤›n› izleyebilirler.

Bütçelerin ortaya ç›karabilece¤i sak›ncalar:
– Bütçelerin gereken özen gösterilmeden, bilimsel yöntemler kullan›lmadan ve sa¤l›kl› verilere dayan›lma-

dan haz›rlanmas›, iflletmeler için önemli sorunlar yaratabilir.
– Bütçelerle ulafl›lmas› güç hedefler saptanmas› ya da hedeflerin oldukça kolay olmas›, iflletme yöneticile-

rinin ifllerini güçlefltirmekte, önlerini görmelerini zorlaflt›rmaktad›r.
– Bütçelerde çizilen hedeflerin gerçekleflmesine afl›r› önem verilerek, iflletmenin temel amaçlar›n›n gözden

kaç›r›lmas› ya da ikinci plana itilmesi tehlikesi vard›r. Bütçelerin, yaln›zca iflletmeyi baflar›ya götürecek
bir araç oldu¤unu, hiç bir zaman bafll› bafl›na bir amaç olmad›¤›n›, her derde deva oluflturmad›¤›n› unut-
mamal›d›r.

– Bütçeleme tekni¤iyle etkili bir planlama yap›lmak isteniyorsa, yukar›da de¤inilen hatalardan kaç›nman›n
yan› s›ra, tahminlerin sa¤l›kl› yap›lmas›na ve bütçelerin de¤iflen koflullara uyarlanmas›na özen gösteril-
mesi gerekir.

5.1.2. Bütçe türleri

‹flletmelerin bütün fonksiyonlar›n› kapsayan bütçelere genel veya ana bütçe denir. Ana bütçe, iflletmenin de-
¤iflik fonksiyonlar›n› içine alan bütçelerin bir araya getirilerek (konsolide edilerek) özetlenmesi yoluyla ha-
z›rlan›r; ayn› zamanda iflletmenin ulaflaca¤› temel amac› gösterir.
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Genel bütçe içinde yer alan ya da iflletmenin belli bafll› ifllevlerine ba¤l› olarak ayr› ayr› haz›rlan›p kullan›lan
bütçeler, bafll›ca üç grupta toplanabilir:
– Pazarlamayla ilgili bütçeler (sat›fl bütçesi, sat›fl giderleri bütçesi, sat›n alma bütçesi)
– Üretimle ilgili bütçeler (malzeme bütçesi, iflgücü bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi)
– Di¤er finansal bütçeler (genel yönetim giderleri bütçesi, yat›r›mlar bütçesi, nakit bütçesi)

Bütçelerin haz›rlanabilmesi için standardlar›n saptanmas› ve iflletmedeki etkinliklerin iyi kavranmas› gere-
kir. Bütçeleme, planlama faaliyetlerinin rakamsal ifadesi oldu¤undan, bütçelemeye iflletmenin temel amaç-
lar›n›n saptanmas›yla bafllan›r. Temel amaçlar, iflletmenin uzun vadeli plan›yla belirlenir.

Bütçenin uygulanma aflamas›nda finansal raporlardan önemli ölçüde yararlan›l›r. Finansal raporlar nakit
bütçesi, proforma bilanço ve proforma gelir tablosudur. Ancak finansal yöneticilerin k›sa süreli bütçeleme
için daha çok baflvurdu¤u nakit bütçesidir. Uygulamada, STK’lar için nakit yönetimi daha çok önem tafl›d›-
¤›ndan, nakit bütçesi üzerinde daha ayr›nt›l› durmakta yarar görüyoruz.

• Finansal planlama, iflletmenin stratejisine ba¤l› olarak, ortaya ç›kabilecek fon girifl ve ç›k›fllar›n› be-
lirleyen plan türüdür.

• Finansal planlama arac› olarak, proforma bilançolardan, proforma gelir tablolar›ndan ve bütçeler-
den yararlan›l›r.

• Kâr amac› gütmeyen, ço¤unlu¤u mali kaynak s›k›nt›s› çeken STK’larda yat›r›m olanaklar› da çok s›n›rl›
oldu¤undan, finansal yönetim ifllevi büyük ölçüde k›sa vâdeli nakit yönteminde odaklanmaktad›r.

• Nakit yönetiminin en yayg›n kullan›lan arac› bütçeler, özellikle nakit bütçeleridir.
• Bütçeleme, yöneticilerin iflletme kaynaklar›n› verimli ve en kârl› biçimde kullanmas›n› sa¤lamaya

yönelik bir araçt›r.
• Bütçelemenin sa¤layaca¤› yararlar:

– Bütçeleme ile planlama birbirini tamamlayan iki önemli kavramd›r. Bütçeleme, iflletmenin top-
lam planlama etkinliklerinin bir parças›d›r. Bu nedenle bütçelemenin iflletmenin amaçlar›n› ç›k›fl
noktas› olarak seçmesi gerekir.

– Bütçeleme iflletme içinde çeflitli bölümler aras›nda daha iyi bir uyum kurulmas›na yard›mc› olur.
– Bütçeleme planlamada kesinlik sa¤lar. Bütçe planlar›n rakamlar ile ifadesidir. Bu nedenle finan-

sal yöneticiler bütçeler arac›l›¤›yla iflletmenin baflar›ya ulafl›p ulaflmad›¤›n› izleyebilirler.
• Bütçelemenin ortaya ç›karabilece¤i sak›ncalar:

– Bütçelerin, gereken özen gösterilmeden, bilimsel yöntemler kullan›lmadan ve sa¤l›kl› verilere
dayan›lmadan haz›rlanmas› iflletmeler için önemli sorunlar yaratabilir.

– Bütçelerle, ulafl›lmas› güç hedefler saptanmas› ya da hedeflerin oldukça kolay olmas› iflletme yö-
neticilerinin ifllerini güçlefltirmekte, önlerini görmelerini zorlaflt›rmaktad›r.

– Bütçelerde çizilen hedeflerin gerçekleflmesine afl›r› önem verilerek, iflletmenin temel amaçlar›-
n›n gözden kaç›r›lmas› ya da ikinci plana itilmesi tehlikesi vard›r. Bütçelerin, yaln›zca iflletmeyi
baflar›ya götürecek bir araç oldu¤unu, hiçbir zaman bafll›bafl›na bir amaç olmad›¤›n›, her derde
deva oluflturmad›¤›n› unutmamal›d›r.

– Bütçeleme tekni¤i ile etkili bir planlama yap›lmak isteniyorsa, yukar›da de¤inilen hatalardan ka-
ç›nman›n yan› s›ra, tahminlerin sa¤l›kl› yap›lmas›na ve bütçelerin de¤iflen koflullara uyarlanma-
s›na özen gösterilmesi gerekir.

• ‹flletmelerin bütün fonksiyonlar›n› kapsayan bütçelere genel veya ana bütçe denir. Ana bütçe ifllet-
menin de¤iflik fonksiyonlar›n› içeren bütçelerin bir araya getirilerek (konsolide edilerek) özetlenme-
si yoluyla haz›rlan›r.

SÖZÜN ÖZÜ
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5.2. Nakit bütçesi

Nakit bütçesi iflletmenin öngördü¤ü dönemlerdeki nakit girifl ve ç›k›fllar›n›, di¤er bir deyiflle nakit fazlal›kla-
r›n› ve eksikliklerini ayr›nt›lar›yla gösteren k›sa süreli bir bütçeleme tekni¤idir.

Nakit bütçeleri, yaln›z iflletmenin (örgütün) belirli bir dönem sonundaki toplam finansman gereksiniminin
belirlenmesine de¤il, ayn› zamanda finansman ihtiyac›n›n zaman içindeki da¤›l›m›n› ortaya koyarak, zaman-
lama sorununun çözümüne de katk›da bulunur.

Nakit bütçesi di¤er bütçelerden farkl› olarak yaln›z gerçekleflecek nakit hareketleriyle ilgilidir. ‹flletmenin
ödemesi gereken fakat günü belli olmayan, iflletmeye girecek fakat girifl tarihi belli olmayan nakit hareket-
leri nakit bütçesinde gösterilmez.

Nakit bütçesiyle sat›fl bütçesinin karfl›laflt›rmas› yap›lacak olursa, sat›fl bütçesinde sat›lmas› beklenen mal
miktar› gösterilir, fakat bu sat›fl›n kredili ya da peflin oldu¤u, kredili sat›fl yap›lacaksa kredinin vadesi sat›fl
bütçesinde gösterilmez. Nakit bütçesinde ise sat›fllardan do¤an nakit giriflinin günlerinin kesin olarak gös-
terilmesi gerekir. Nakit bütçesinin düzenlenmesindeki amaç, iflletmenin nakit ihtiyaçlar›n›n zaman›nda sap-
tanmas›d›r. Di¤er bir amaç ise, iflletmenin nakit fazlas› olaca¤› günlerin önceden belirlenmesi, böylelikle k›-
sa süreli de olsa nemaland›rma yoluna gidilebilmesidir. Nakit bütçesi, fiili nakit girifl ve ç›k›fllar›yla, tahmini
nakit girifl ve ç›k›fllar›n›n karfl›laflt›r›lmas›na olanak vererek etkili bir kontrol arac› ifllevini de görür.

5.2.1. Nakit bütçesinin haz›rlanmas›

Nakit bütçesinin haz›rlanmas›nda ilk ad›m, söz konusu bütçenin kapsayaca¤› sürenin, di¤er bir deyiflle za-
man aral›¤›n›n saptanmas›d›r. Nakit bütçesi, düflünülebilen tüm zaman aral›klar› için haz›rlanabilir. Günlük,
haftal›k, ayl›k, üç ayl›k, alt› ayl›k gibi. Yak›n bir gelece¤in tahmininde nakit bütçeleri, mevsimlik hareketlerin
etkilerini de ortaya koyabilmek için, genellikle ayl›k olarak haz›rlanmaktad›r.

Sa¤l›kl› bir nakit bütçesi, ancak iyi haz›rlanm›fl bir sat›fl bütçesi temeli üzerine kurulabilir. Uygulamada fir-
malar, sat›fl tahminleri yaparken çeflitli yöntemler kullanmaktad›r.

Sat›fl tahminlerinin ›fl›¤›nda at›lacak ikinci ad›m, bu sat›fllardan sa¤lanacak para girifllerinin saptanmas›d›r.
Para giriflinin saptanabilmesi için, firman›n sat›fl koflullar›n›n (peflin veya kredili olmas›, kredili sat›fllarda sü-
re) ve firman›n tahsilat politikas›n›n bilinmesi gerekir.

‹flletmelerin nakit ç›k›fllar›n› oluflturan hammadde al›mlar›n›, borçlar›n ödenmesini, maafl ve ücret ödemele-
rini direkt iflçilik bütçesinden, üretim giderlerini üretim bütçesinden, sat›fl giderlerini ise sat›fl bütçesinden
saptamak mümkündür.

Nakit bütçesinin haz›rlanmas›nda di¤er bir aflama ise, iflletmenin faaliyetiyle do¤rudan iliflkili olmayan, an-
cak nakit girifli sa¤layan ve nakit ç›k›fl› gerektiren finansal etmenleri belirlemektir. Bu ba¤lamda en çok gö-
rülen nakit giriflleri bankalardan sa¤lanan krediler, tahvil sat›fllar›, iflletmenin ifltiraklerinden sa¤lanan kâr
paylar›, portföyündeki tahvillerin faizlerinden kaynaklan›r. En çok rastlanan nakit ç›k›fllar› ise borçlar›n
ödenmesi, ç›kard›klar› tahvillerin ana para ve faizlerinin ödenmesi ve hisse senedi sahiplerine kâr pay› da-
¤›t›lmas›d›r.

‹flletmenin nakit giriflleri ve ç›k›fllar› saptand›ktan sonra bu bilgilere dayal› olarak nakit bütçesini haz›rlamak
mümkündür. Nakit bütçesi yard›m›yla önceden saptanan nakit gereksinmesi için uygun kaynaklar aran›r.



68

Nakit fazlas› söz konusu ise, bunu nemaland›rabilmek için de¤iflik seçenekler araflt›r›l›r.

Nakit bütçesi afla¤›daki kalemlerden oluflur:
A – Dönem bafl› nakit mevcudu
B – Dönem içi nakit giriflleri

1 – Sat›fllardan elde edilen nakit
2 – Di¤er faaliyetlerden ola¤an gelir ve kârlardan sa¤lanan nakit
3 – Ola¤and›fl› gelir ve kârlardan sa¤lanan nakit
4 – K›sa vadeli yabanc› kaynaklardaki art›fllardan sa¤lanan nakit
5 – Uzun vadeli yabanc› kaynaklardaki art›fllardan sa¤lanan nakit
6 – Sermaye art›r›m›ndan sa¤lanan nakit
7 – Hisse senedi ihraç primlerinden sa¤lanan nakit
8 – Di¤er nakit giriflleri

C – Dönem içi nakit ç›k›fllar›
1 – Faaliyetlerden kaynaklanan nakit ç›k›fllar›
2 – Faaliyet giderlerine iliflkin nakit ç›k›fllar›
3 – Di¤er faaliyetlerden ola¤an gider ve zararlara iliflkin nakit ç›k›fllar›
4 – Finansman giderlerinden dolay› nakit ç›k›fl›
5 – Ola¤and›fl› gider ve zararlardan dolay› nakit ç›k›fl›
6 – Duran varl›k yat›r›mlar›na iliflkin nakit ç›k›fllar›
7 – K›sa vadeli yabanc› kaynak ödemeleri
8 – Uzun vadeli yabanc› kaynak ödemeleri
9 – Ödenen vergi ve benzerleri
10 – Ödenen temettüler
11 – Di¤er nakit ç›k›fllar›

D – Dönem sonu nakit mevcudu
E – Nakit art›fl› veya azal›fl›
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.......................... VAKFI NAK‹T BÜTÇES‹ (EK‹M–ARALIK 2004)
(M‹LYON TL)

EK‹M KASIM ARALIK
NAK‹T G‹R‹fiLER‹
Yay›n sat›fl gelirleri 10.840 10.400 12.600
Reklam gelirleri 7.455 6.325 5.750
Ba¤›fllar - - -
Projeler (gelir a¤›rl›kl›) 19.655 - 12.450
Projeler (amaç a¤›rl›kl›) 32.460 19.624 17.325
Do¤a dostu ba¤›fllar› 10.350 10.700 11.200
Di¤er gelirler 10.950 2.800 14.950

TOPLAM NAK‹T G‹R‹fiLER‹ 91.710 49.849 74.275

KÜMÜLAT‹F TOPLAM 91.710 141.559 215.834

EK‹M KASIM ARALIK
NAK‹T ÇIKIfiLARI
Yay›n sat›fl giderleri 1.950 1.800 1.875
Yay›n üretim giderleri 14.080 14.840 15.920
Reklam giderleri 750 - -
Projeler (gelir a¤›rl›kl›) 4.350 - 5. 225
Projeler (amaç a¤›rl›kl›) 6.175 4.850 -
Do¤a dostu ba¤›fl giderleri - 1.326 1.125
Genel yönetim giderleri 51.088 49.376 47.530

TOPLAM NAK‹T ÇIKIfiLARI 78.393 72.192 71.675

KÜMÜLAT‹F TOPLAM 78.393 150.585 222.260

AY BAfiINDA ELDEK‹ MEVCUT 12.300 25.617 3.274

NET G‹R‹fi/(ÇIKIfi) 13.317 (22.343) 2.600

AY SONUNDA ELDEK‹ MEVCUT 25.617 3.274 5.874

ÖRNEK
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6. STK’larda finans yönetimi alan›nda yaflanan sorunlar

6.1. Serbest kaynak yaratma güçlü¤ü

Ülkemizde, birkaç istisna (TEMA, TEGV, TOG vb.) d›fl›nda, sivil toplum kurulufllar› herhangi bir projeye ba¤-
l› olmayan (flarts›z), do¤rudan kurumu destekleyen kaynak sa¤lamakta büyük s›k›nt› çekmektedirler.

Özellikle, Cumhuriyet’ten sonra kurulan vak›f statüsündeki STK’lar›n önemli bir bölümü, sürekli ve düzenli
gelir sa¤layan vakfiyeden yoksundurlar. Derneklerinse, aidatlar›n› düzenli ödeyen üye say›s› hayli düflük dü-
zeydedir.

Varl›kl› ve ayd›n kesimde dahi, STK’lara üye ve destekçi olma e¤ilimi çok zay›ft›r. Bu nedenle, do¤rudan ya
da ölüme ba¤l› tasarruflarla menkul ve gayr›menkul ba¤›fllar› da düflük düzeyde kalmaktad›r. Genifl kitlele-
re yönelik, kaynak yaratma etkinliklerinin organizasyonu da, profesyonel uzman kurulufllar›n hizmetine ve
bafllang›ç finansman›na ihtiyaç göstermektedir.

6.2. Sürekli ve düzenli gelir eksikli¤i

Dernek ve vak›flarda, üye ödentileri ve destekçi ba¤›fllar› d›fl›nda, sürekli ak›fl sa¤layan gelir kaynaklar› he-
men hemen yok gibidir. Üye ödentileri ve ba¤›fllar›n yetersizli¤ine yukar›da de¤inmifltik. Ayr›ca bu yoldan
toplanan paran›n önemli bir bölümü, üye ve destekçilere, iletiflim, dergi ve bülten yay›mlama vb. hizmetler
fleklinde geri dönmektedir.

Ço¤u STK’larda, yayg›n bir yan›lg›yla, projeler gelir kayna¤› olarak görülmektedir. Oysa, daha önce de de-
¤indi¤imiz gibi, proje bütçeleri kendi içlerinde denk olduklar›ndan, gelen paralar›n harcama yerleri bellidir.

Özellikle finansman› uluslararas› fon kaynaklar›nca sa¤lanan, büyük bütçeli projeler, bu yan›lg›da etkili ol-
maktad›r. Gelen ilk taksitler yüksek tutarlarda (yüzde 30-40) oldu¤undan, hele birden fazla da proje yürü-
tülüyorsa, belli dönemlerde geçici nakit bollu¤u yaflanmaktad›r. Bu görüntü, serbest (flarts›z) kaynak aray›-
fl›nda bir rehavete yol açarken, proje paralar›n›n, proje amaçlar› d›fl›nda harcanmas› riskini de beraberinde
getirmektedir.

Bu durum, projelerin zaman›nda ve istenilen nitelikte sonuçland›r›lmas›n› güçlefltirmekte, kurumlar›n des-
tekçileri/fonverenleri nezdindeki güvenilirliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Projeleri, gelir kayna¤› olarak görme al›flkanl›¤›ndan bir an önce kurtulmak, proje paralar›n›, proje etkinlik-
leri d›fl›nda baflka gereksinimler için harcama e¤iliminden uzak durmak gerekmektedir.

Tüm güçlüklerine karfl›n, sürekli ve düzenli gelir kaynaklar› yaratma çabas›n› kesintisiz sürdürmek, bu
amaçla kurulacak iktisadi iflletmeleri kârl› biçimde yönetmeye özen göstermek yararl› olacakt›r.

• Nakit bütçesi, iflletmenin öngördü¤ü dönemlerdeki nakit girifl ve ç›k›fllar›n›,di¤er bir deyiflle nakit
fazlal›klar›n› ve eksikliklerini ayr›nt›lar›yla gösteren k›sa süreli bir bütçeleme tekni¤idir.

• Nakit bütçesi, di¤er bütçelerden farkl› olarak yaln›z gerçekleflecek nakit hareketleriyle ilgilidir. ‹fllet-
menin ödemesi gereken fakat günü belli olmayan, iflletmeye girecek fakat girifl tarihi belli olmayan
nakit hareketleri nakit bütçesinde yer almaz.

SÖZÜN ÖZÜ
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6.3. Muhasebe–finans bölümü ile di¤er bölümler aras›ndaki
iletiflim ve iflbirli¤i kopuklu¤u

Ço¤u STK’da, profesyonel ve gönüllü çal›flanlardaki mali disiplin eksikli¤i, harcamac› birimlerle muhasebe-
finans birimi aras›nda kopukluklara ve sürtüflmelere neden olmaktad›r.

Harcama belgeleri, ço¤u kez zaman›nda ve gerekli koflullar› tafl›r biçimde muhasebe-finans bölümüne ak-
tar›lmamakta, bunun sonucu olarak muhasebe kay›tlar› gecikmeli olarak ifllenmekte, mutabakatlar zama-
n›nda yap›lamamaktad›r.

Buna karfl›l›k harcamac› birimler, muhasebe-finans bölümünden düzenli ve do¤ru bilgi alamad›klar›ndan,
dolay›s›yla projelere iliflkin ara ve nihai (son) mali raporlar› zaman›nda haz›rlayamad›klar›ndan yak›nmakta-
d›rlar. Mali raporlar›n fonverenlere geç gönderilmesi, proje gelir taksitlerinin zaman›nda tahsil edilmemesi
sonucunu do¤urmaktad›r.

Muhasebe-finans bölümüyle harcamac› bölümler aras›ndaki iletiflim ve iflbirli¤i, ça¤dafl teknolojinin olanak-
lar›ndan da yararlan›larak iyi organize edilmeli, organizasyonun ifllerli¤i finans yöneticisince yak›ndan göz-
lemlenmeli ve denetlenmelidir.

6.4. Mali güçlük nedeniyle uzman finans yöneticisi çal›flt›r›lamamas›

STK’larda, nitelikli ve yüksek performans sahibi profesyonellerin istihdam edilmesi, sektördeki ayl›k ortala-
mas›n›n, özel sektöre oranla hayli düflük olmas› nedeniyle mümkün olamamaktad›r. STK’lar›n özgörevleri-
ne (misyon) gönül vermifl, yar› profesyonel yar› gönüllü diye niteleyebilece¤imiz profesyonel tiplerine ihti-
yaç bulunmaktad›r. Bunlar›n da her zaman, istenilen say›da ve nitelikte bulunmas› pek kolay olmamaktad›r.
Öte yandan bulunanlar›n kal›c›l›¤›n› sa¤lamak da hayli güçtür.
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S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARININ VERG‹ S‹STEM‹
KARfiISINDAK‹ DURUMU

1. Genel bilgi

1.1. Temel kavramlar

Bu bölümde vergi konusunun aç›kl›kla anlafl›labilmesi için önce temel kavramlara yer verilecektir.

- Vergi yükümlülü¤ü (mükellefiyeti):

Vergi, hukuki aç›dan bir borç-alacak iliflkisidir. Bir borç-alacak iliflkisinden söz edildi¤inde, biri borçlu, di¤e-
ri alacakl› olmak üzere iki taraf›n varl›¤› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Vergi borçlusuyla vergi alacakl›s›n›n karfl›-
l›kl› haklar› ve yükümlülükleri yasalarla düzenlenmektedir.

Vergi alacakl›s›, egemenlik iradesini millet ad›na kullanan devlettir. Soyut bir kavram olan devlet bu hak ve
yetkisini görevli k›ld›¤› kamu kuruluflu arac›l›¤›yla kullan›r.

Vergi borçlusu ise, devlete karfl› vergi ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kiflilerdir.

Vergi yükümlülü¤ü, genifl anlamda kullan›ld›¤›nda, vergi borcunu ödemek zorunlulu¤uyla, bu borcun öden-
mesindeki sorumlulu¤u ifade etmektedir. Daha aç›k bir anlat›mla devlet, yasalarla vergi borcu olmayanlara
da baz› sorumluluklar yüklemifltir. Bu ay›r›m, “vergi yükümlüsü” ve “vergi sorumlusu” s›fatlar›yla ifade edil-
mektedir. Vergi borç ve alaca¤›ndan söz edebilmek için, ilgili yasalar›n vergiye ba¤lad›¤› olay›n ortaya ç›k-
mas› gerekir. Vergi do¤uran olay› “VUK”un 19. maddesi “Vergi alaca¤›, vergi kanunlar›n›n vergiye ba¤lad›k-
lar› olay›n vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile do¤ar. Vergi alaca¤›, mükellef bak›m›ndan vergi bor-
cunu teflkil eder.” fleklinde tan›mlamaktad›r.

- Vergi yükümlüsü (mükellef):

Mükellef, vergi kanunlar›na göre, kendilerine vergi borcu düflen gerçek veya tüzel kiflilerdir.

Vergi mükellefi olabilmek için kanuni ehliyet gerekmedi¤i gibi, vergiyi do¤uran olay›n kanunla yasaklanm›fl
olmas› da mükellefiyeti ortadan kald›rmaz.

- Vergi sorumlusu:

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bak›m›ndan, alacakl› vergi idaresine muhatap olan kifli veya kurumdur.

Vergi sorumlusu olabilmek için de, vergi mükellefiyetinde oldu¤u gibi kanuni ehliyet aranmaz. Ayn› flekilde,
vergiyi do¤uran olay›n kanunla yasaklanm›fl olmas› vergi sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.

Vergi sorumlusu gerçek yükümlü de¤ildir. Ancak gerçek yükümlülerle olan ifl iliflkileri nedeniyle, ilgili ya-

III. BÖLÜM
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san›n gösterdi¤i durumlarda, verginin hesaplanarak kesilmesi, ilgili vergi idaresine ödenmesi veya bir bil-
dirimde bulunulmas›, bir kayd›n tutulmas› gibi baz› ifllerin yap›lmas› zorunlulu¤u alt›nda bulunan üçüncü
kiflilerdir.

- Vergi ba¤›fl›kl›¤› (muafiyeti):

Vergi ba¤›fl›kl›¤›, vergi ödeme yükümlülü¤ü olan gerçek ve tüzel kiflilerin, çeflitli gerekçelerle bu yükümlü-
lükten muaf tutulmalar›d›r. Vergi muafiyeti, vergi yükümlülü¤ünün ortadan kalkmas› sonucunu do¤urur.

Yürürlükteki vergi yasalar›m›zda, ekonomik, kültürel, sosyal vb. amaçlarla konulmufl vergi ba¤›fl›kl›klar› bu-
lunmaktad›r.

- Vergi istisnas›:

Vergi istisnas›, vergi matrah›n›n veya hesaplanan verginin k›smen veya tamamen istisna tutulmas› suretiy-
le, vergi borcunun k›smen veya tamamen ortadan kald›r›lmas›d›r. Vergi istisnas›n›n söz konusu oldu¤u du-
rumlarda, vergi yükümlülü¤ü devam etmektedir. Ancak devlet, vergi alaca¤›n›n bir bölümünden veya tü-
münden vazgeçmektedir. Vergi istisnas›, mükellefiyetle de¤il, verginin konusuyla ilgilidir. Vergi istisnas›nda
da ekonomik, toplumsal, kültürel vb. amaçlar etkili olmaktad›r.

Bu genel bilgilerden sonra, sivil toplum kurulufllar›n›n vergi yasalar› karfl›s›ndaki durumunu incelemeye geç-
meden önce Bakanlar Kurulu’nca vak›flara vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nmas› konusu ele al›nacakt›r.

1.2. T.C. Bakanlar Kurulu’nca vak›flara vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nmas›

Türk Medeni Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin 13. 07. 1967 tarih ve 903 say›l› kanunun dördüncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca vak›flara vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nabilmektedir. 903 say›l› yasaya dayal›
olarak ç›kar›lan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vak›flar Hakk›nda Tüzük’ün 37. mad-
desinde de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vak›flara –yeni vak›flar– vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›n-
mas›n›n ve ba¤›fl›kl›¤›n kald›r›lmas›n›n koflullar› genel olarak belirlenmifltir.

Öte yandan, 30. 07. 2003 tarihli ve 4962 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› ve Vak›flara Vergi Mu-
afiyeti Tan›nmas› Hakk›nda Kanun’un (Resmi Gazete 07. 08. 2003/25192) 20. maddesinde “Gelirlerinin en
az üçte ikisini nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin
veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vak›flara, Maliye Bakanl›¤›’n›n önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nabilir. Bunlar›n vergi muafiyetinden yararlanmas› ve mu-
afiyetlerinin kaybedilmesine iliflkin flartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenir.” hükmüne yer
verilmifltir.

Bu hüküm çerçevesinde vak›flara vergi muafiyeti tan›nmas› konusu, 02. 09. 2003 gün ve 25217 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanan 83 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile ayr›nt›l› biçimde düzenlenmifltir.
(Bu genel tebli¤le 28. 07. 1994 tarih ve 22004 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 48 seri no.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebli¤i yürürlükten kald›r›lm›flt›r.)

Günlük söylemde, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nm›fl vak›flar, “kamu yarar›na çal›flan vak›flar”
olarak an›lmaktad›r. Halen binlerce vak›f faaliyette bulunmas›na ra¤men, vergi muafiyetine sahip vak›f sa-
y›s› 200–250 aras›ndad›r.
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Vergi muafiyetinin kapsam›na, vak›f aç›s›ndan KDV’den, Veraset ve ‹ntikal Vergisi’nden, Emlak Vergisi’nden,
tescil ve flerhi gerektiren baz› ifllemlerden al›nan harçlardan muafiyet gibi hususlar girmekle birlikte, uygu-
lamadaki en önemli ifllevi, muafiyet tan›nm›fl vak›flara ba¤›flta bulunan gerçek ve tüzel kiflilerin ba¤›fl tutar-
lar›n›, gelirlerinin/kurum kazanc›n›n belli bir oran›na kadar vergi matrah›ndan indirebilmeleridir. (Bu oran
hâlen %5’dir. Kalk›nmada öncelikli yöreler içinde ise %10’dur.)

Bu imkân, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Sigorta Primi, Teberru ve Di¤er ‹ndirimler” bafll›¤›n› tafl›yan 89. mad-
desinin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Benzer düzenleme, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “‹ndirilecek Giderler”
bafll›¤›n› tafl›yan 14. maddesinin 6. f›kras›nda yer almaktad›r.

1.2.1. Vak›flara vergi muafiyeti tan›nmas›n›n flartlar›

Vergi muafiyeti tan›nmas› talebinde bulunacak vak›flar›n baflvuru tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen flartlar›n
hepsini bir arada tafl›mas› gerekmektedir.

- Faaliyet konusu:

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nacak vakf›n, sa¤l›k, sosyal yard›m, e¤itim, bilimsel araflt›rma ve
gelifltirme, kültür ve çevre korumayla a¤açland›rma konular›nda faaliyette bulunmay› amaç edinmifl olmas›
gerekir. Vakf›n faaliyet konusu bu say›lanlardan birisi veya birden fazlas›yla ilgili olabilir. Ancak, vergi mu-
afiyeti talebinde bulunacak vakf›n bu faaliyetinin kamuya aç›k ve devletin kamu hizmeti yükünü azalt›c› etki
yapacak düzeyde olmas› gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmeti amaçlayan vak›flara vergi mu-
afiyeti tan›nmas› mümkün de¤ildir.

- Faaliyet süresi:

Vak›flar›n, vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kurulduklar› tarihten itibaren en az bir y›l süreyle fa-
aliyette olmas› ve bu süre içindeki faaliyetleriyle devletin kamu hizmeti yükünü azalt›c› etki sa¤lam›fl olma-
lar› gerekmektedir.

- Defter tutma:

Vergi muafiyeti tan›nacak vak›flar›n, bilanço esas›na göre defter tutmalar› gerekir. Bu vak›flar›n, 213 say›l›
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre birinci s›n›f tüccarlar taraf›ndan tutulmas› gereken defterleri, ayn› ka-
nunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek kullanmalar› ve muhasebe kay›tlar›n›n Muhasebe Sistemi Uy-
gulama Genel Tebli¤leri’ne uygun olmas›, vakfa ait iktisadi iflletmeler bulunmas› halinde bunlar için de ayr›-
ca defter tasdik ettirmeleri ve vakf›n muhasebe kay›tlar›yla iktisadi iflletmesinin muhasebe kay›tlar›n› birbi-
riyle kar›flmas›n› önleyecek flekilde ayr› ayr› izlemeleri gerekmektedir.

- Mal varl›¤› ve y›ll›k gelir:

Vergi muafiyeti talebinde bulunan vak›flar›n vergi muafiyeti talebinde bulunduklar› tarihte en az
300.000.000.000.- TL (üç yüz milyar lira) gelir getirici mal varl›¤›na ve en az 30.000.000.000.- TL (otuz mil-
yar lira) y›ll›k gelire sahip olmalar› gerekir. Y›ll›k gelirin tespitinde, genel, özel ve katma bütçeli idareler büt-
çelerinden yap›lan yard›mlarla ba¤›fl niteli¤indeki gelirler dikkate al›nmaz. Bu tutarlar, her y›l Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine göre o y›l için belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda artar ve izleyen y›lda bu miktarlar
esas al›n›r. Bu miktarlar›n hesab›nda, bir milyar liraya kadar olan tutarlar dikkate al›nmaz
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- Gelirin harcama flekli:

Vak›f resmi senedinde, 4962 say›l› kanunun 20. maddesi hükmüne uygun olarak y›l içinde elde edilen brüt
gelirlerin en az üçte ikisinin sa¤l›k, sosyal yard›m, e¤itim, bilimsel araflt›rma ve gelifltirme, kültür ve çevre
korumayla a¤açland›rma faaliyetlerinden oluflan amaçlara harcanaca¤›n›n yaz›l› olmas›, son bir y›lda bu ko-
flulu fiilen yerine getirmifl olmas› ve vergi muafiyetinin devam› süresince bu flarta uyulmas› gerekir. Vakf›n
amaçlar›na ayr›lmas› ve harcanmas› gereken miktarlar, hiçbir flekilde baflka bir amaçla kullan›lamaz. Ancak,
yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vak›f malvarl›¤›n› art›r›c› yat›r›mlara ayr›lan miktarlar›n, tamam›-
n›n veya bir k›sm›n›n vakf›n amaçlar›na yönelik hizmetlere harcanmas› mümkündür.

- ‹lgili kurulufllar›n görüflünün al›nmas›:

Vak›flar›n vergi muafiyetleri talebinin Maliye Bakanl›¤›’nca ilk de¤erlendirilmesi yap›ld›ktan sonra, vakfa ver-
gi muafiyeti tan›n›p tan›nmayaca¤› konusunda Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün ve vak›f resmi senedinde amaç
edinilen konulara göre ilgili di¤er kurulufllar›n görüflleri al›n›r. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ve ilgili kurulufllar›n
bu konudaki görüfllerini vergi muafiyeti talebinde bulunan vakf›n kuruldu¤u tarihten itibaren vergi muafiye-
ti talebinde bulundu¤u tarihe kadarki faaliyetleriyle, devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azaltt›¤›n› ken-
di denetim elemanlar›na (denetim birimi bulunmayan kurulufllar›n yetkili organlar›na) yapt›racaklar› incele-
melere dayanarak bildirmeleri ve yaz›lar› ekinde inceleme raporu ve tutana¤›n bir örne¤ini de Maliye Bakan-
l›¤›’na göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir incelemeye dayanmayan görüfller, ilgili vakfa vergi muafi-
yeti tan›nmas›nda gözönünde bulundurulmaz.

- Maliye Bakanl›¤› merkezi denetim elemanlar›nca yap›lacak incelemeler:

Yukar›da say›l› flartlar›n yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti talebinde bulunan vakf›n, kuruldu¤u ta-
rihten inceleme tarihine kadar olan faaliyet ve çal›flmalar›, görevlendirilecek bakanl›k merkezi denetim ele-
manlar›nca incelenir. Bu incelemelerde, vakf›n son bir y›l içindeki faaliyetleri, devletin kamu hizmeti yükünü
ne ölçüde azaltt›¤› ve bu genel tebli¤le, belirlenen di¤er flartlar› tafl›y›p tafl›mad›¤› tespit edilir. ‹nceleme ele-
man›n›n ilgili vakfa vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusundaki görüflü raporda aç›k olarak belirtilir.

1.2.2. Vergi muafiyetinden yararlanmada usul

Bakanlar Kurulu’nca 4962 say›l› kanunun 20. maddesine göre tan›nacak vergi muafiyetinden yararlanmak is-
teyen vak›flar, taleplerini içeren bir yaz›yla Maliye Bakanl›¤›’na baflvuruda bulunurlar (Tebli¤de baflvuru yaz›-
s›na eklenecek belgeler ve bu belgeler üzerinden yap›lacak de¤erlendirme ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r).

1.2.3. Vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n yükümlülükleri

- Resmi senet de¤iflikliklerinde izin al›nmas›:

Vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n yönetimlerince resmi senette de¤ifliklik yap›lmas›n›n düflünülmesi halin-
de, de¤ifliklik gerçeklefltirilmeden önce bu konuda Maliye Bakanl›¤›’ndan izin al›nmas› zorunludur. ‹zin al›n-
maks›z›n yap›lan de¤iflikli¤in bu genel tebli¤ ve ilgili di¤er mevzuat hükümlerine ayk›r› olmas› halinde, ba-
kanl›kça tan›nan süre içinde resmi senet vak›f yönetimince eski haline getirilmez ya da de¤ifliklik bakanl›k-
ça öngörülen flekilde düzeltilmezse, vakf›n vergi muafiyetinin kald›r›lmas›na iliflkin hükümler uygulamaya
konulur.
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- Gönderilecek mali tablolar ve raporlar:

Bakanlar Kurulu karar›yla vergi muafiyeti tan›nan vak›flarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir
gider tablosuyla, bir y›ll›k faaliyet raporu ve yeminli mali müflavirce düzenlenmifl tasdik raporuyla birlikte
y›l›n ilk üç ay› içinde bakanl›¤a gönderilir. Ancak, y›ll›k faaliyet raporu d›fl›ndaki belgelerin 3568 say›l› kanun
ve ilgili genel tebli¤ esaslar›na uygun olarak yeminli mali müflavire onaylatt›r›lm›fl olmas› gerekir. Yeminli
mali müflavire onaylatt›r›lmadan gönderilen belgeler hiç gönderilmemifl say›l›r.

- Fon oluflturulmas›:

Bakanlar Kurulu karar›yla vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n, y›ll›k gelirlerinin en az üçte ikisinin elde edildi-
¤i y›l içinde amaçlar›na harcamalar› esast›r. Elde edildi¤i y›l içinde amaçlara harcanmas› gerekti¤i halde va-
k›f yönetiminin iradesi d›fl›nda harcanamayan gelirler, sonraki y›l›n tahmini bütçesine konulur ve bu miktar-
dan yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vak›f malvarl›¤›n› artt›r›c› yat›r›mlara pay ayr›lmadan, tamam›
o y›l içinde vakf›n amaçlar›na harcan›r. Bu durumun geçerli bir nedene dayanmaks›z›n süreklilik gösterme-
si (üst üste iki y›l gibi) vergi muafiyeti flartlar›n›n ihlali anlam›na gelir. Ancak, sözü edilen gelir fazlalar›, va-
k›f resmi senedinde yaz›l› sa¤l›k, sosyal yard›m, e¤itim, bilimsel araflt›rma ve gelifltirme, kültür ve çevre ko-
rumayla a¤açland›rma faaliyetleriyle ilgili amaçlar›n gerçeklefltirilmesine yönelik yat›r›mlar için üç y›l sürey-
le bir fon hesab›nda tutulabilir. Bunun için ilgili vak›fça, yat›r›ma iliflkin yönetim kurulu karar›yla yat›r›m pro-
jesinin ana hatlar›n› (maliyetini, finansman kaynaklar›n›, gerçeklefltirme süresini vb.) içeren bir yaz›yla Ma-
liye Bakanl›¤›’na baflvurularak izin al›nmas› gerekir. Bu suretle finansman› için fon oluflturulmas›na izin al›-
nan yat›r›m›n üç y›ll›k süre içinde tamamlanamamas› halinde, gecikme gerekçeleri bakanl›kça uygun görü-
lürse sözü edilen süre iki y›l daha uzat›labilir.

1.2.4. Vergi muafiyetinin kald›r›lmas›

Bakanlar Kurulu karar›yla vergi muafiyeti tan›nan vak›flar›n, bakanl›kta oluflan dosyalar›n›n incelenmesi ve-
ya ola¤an denetimler ya da yapt›r›lacak özel denetimler sonucunda yasal yükümlülüklere uymad›klar›n›n,
resmi senetlerinde yaz›l› sa¤l›k, sosyal yard›m, e¤itim, bilimsel araflt›rma ve gelifltirme, kültür ve çevre ko-
rumayla a¤açland›rmaya yönelik amaçlar› d›fl›nda faaliyette bulunduklar›n›n, son y›llardaki faaliyetleri dikka-
te al›nd›¤›nda resmi senette yaz›l› amaçlar›n› gerçeklefltirmelerinin mümkün olmad›¤›n›n, genel tebli¤le be-
lirlenen yükümlülükleri yerine getirmediklerinin tespiti halinde, tespit edilen hususlar hakk›nda ilgili vak›ftan
aç›klama istenir. Vak›f yönetimince bakanl›kça verilen süre içinde aç›klama yap›lmaz veya yap›lan aç›klama-
lar yeterli görülmezse veya aç›klamalar yeterli görülmekle beraber vak›f bakanl›kça yap›lan uyar›ya ra¤men
benzeri ihlalleri tekrarlarsa, Maliye Bakanl›¤›’nca Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün de görüflü al›narak Bakanlar
Kurulu’ndan vakf›n vergi muafiyetinin kald›r›lmas› istenir.

Vergi muafiyeti kald›r›lan vak›flar, muafiyetin kald›r›ld›¤› tarihten itibaren befl y›l geçmedikçe yeniden vergi
muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra vergi muafiyeti talebinde bulunan vak›flara
bu genel tebli¤de yaz›l› flartlar› tafl›malar› kofluluyla yeniden vergi muafiyeti tan›nabilir.

1.2.5. Di¤er hususlar

- fiartl› ba¤›fllarla ilgili ifllemler:

Vakf›n amaçlar› aras›nda yaz›l› bir hizmetin gerçeklefltirilmesi flart›yla yap›lan ba¤›fllar›n, hizmetin gerçek-
lefltirildi¤i y›llarda harcanmas› öngörülen k›sm›n›n o y›l›n gelirleri aras›nda gösterilmesi gerekir.
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Vakf›n malvarl›¤›na eklenmesi ve gelirlerinin vakf›n amaçlar› içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin ye-
rine getirilmesinde kullan›lmas› flart›yla yap›lan ba¤›fllarda, ana para vakf›n mal varl›¤› say›lacak, ancak bu
paran›n getirece¤i gelir, vakf›n gelirleri aras›na dahil edilecektir.

Muhasebe ifllemleri yönünden de flartl› ba¤›fllar vakf›n defterlerinde ayr› hesaplarda izlenir. fiartl› ba¤›fl pa-
ra olarak yap›lm›fl ise, bu para fon olarak yine ayr› bir hesapta gösterilir.

- Vakfa ba¤l› iktisadi iflletmelerde muhasebe ifllemleri ve iflletme gelirlerinin vak›f bütçesinde gösterilmesi:

Vakfa ba¤l› veya ait iktisadi iflletme bulunmas› halinde vak›fla iflletmenin muhasebe ifllemlerinin ayr› defter-
lerde izlenmesi ve vakf›n ifllemleriyle iktisadi iflletmenin ifllemlerinin birbirinden ayr›lmas› gerekir. ‹ktisadi
iflletmenin dönem sonunda oluflan kâr›ndan ödenmesi gereken vergiler ve di¤er yasal yükümlülükler ayr›l-
d›ktan sonra kalan net kâr, vak›f bütçesine gelir olarak aktar›l›r.

- Vakfa tahsis edilen malvarl›¤›n›n sat›fl› veya kamulaflt›r›lmas›:

Vakfa tahsis edilen malvarl›¤›n›n sat›fl› ya da kamulaflt›r›lmas›ndan elde edilen gelirler y›ll›k giderlere har-
canmay›p, vakfa gelir sa¤layacak yat›r›mlara tahsis edilebilir. Ancak bu paralar›n yat›r›mlara harcanmadan
önceki dönem içinde de¤erlendirilmesinden elde edilen faizin vakf›n y›ll›k gelirlerine dahil edilmesi zorunlu-
dur.

- Vergi avantajlar›:

Vak›flar, tüzel kiflilikleri itibariyle kurumlar vergisi kapsam›na girmediklerinden, vergiden muaf vak›f statü-
sü kazanan vak›flar›n, kurumlar vergisinden de muafiyetleri söz konusu olmamaktad›r.
Vergiden muaf vak›f statüsünü kazanan vak›flar halen mevcut düzenlemelere göre,
• 25. 10. 1984 tarih ve 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 1 ve 2 numaral› f›k-

ralar› kapsam›na giren teslim veya hizmetleri için katma de¤er vergisi istisnas›ndan,
• 08. 06. 1959 tarih ve 7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (k) bendine göre,

bu vak›flara kuruluflu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar›n intikalinde veraset ve intikal
vergisi istisnas›ndan,

• 02. 07. 1964 tarih ve 492 say›l› Harçlar Kanunu’nun 59. maddesinin (b) bendine göre, bu vak›flar tara-
f›ndan iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayn› haklar›n tescilleri ve flerhi gerektiren ifllemleriyle
bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayn› haklar›n
tescilleri ve flerhi gerektiren ifllemleri ve bunlar›n terkinlerinde harç istisnas›ndan,

• 29. 07. 1970 tarih ve 1319 say›l› Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (m) f›kras›na göre, resmi se-
nedinde yaz›l› amaçlara tahsis edilmek flart›yla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden yarar-
lanmaktad›r.

Di¤er taraftan, yukar›da say›lan muafiyet ve istisnalar vakf›n tüzel kiflili¤ine yönelik olup, vakfa ait iktisadi
iflletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanmas› mümkün bulunmamaktad›r.
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2. Sivil toplum kurulufllar›n›n vergi yasalar› karfl›s›ndaki durumu

2.1. Gelir Vergisi Kanunu

193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi, bu verginin, gerçek kiflilerin elde ettikleri kazanç ve iratlar-
dan al›naca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Ayn› yasan›n 2. maddesi ise gelir türlerini saym›flt›r. Bu gelir çeflitleri
afla¤›dad›r:
– Ticari kazançlar
– Tar›msal kazançlar
– Ücretler
– Serbest meslek kazançlar›
– Gayrimenkul sermaye iratlar›
– Menkul sermaye iratlar›
– Sair kazanç ve iratlar

STK’lar -vak›flar, dernekler- tüzel kiflili¤e sahip olduklar›ndan, yani gerçek kifli olmad›klar›ndan, Gelir Vergi-
si mükellefi de¤ildirler. Genel ilke bu olmakla birlikte, ad› geçen yasan›n baz› hükümleri STK’lar› da ilgilen-
dirmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre, STK (vak›f, dernek) tüzel kiflili¤i gelirlerinden yap›lacak ver-
gi kesintileri iki ana bafll›kta toplanabilir:

2.1.1. STK’larca kendi gelirleri üzerinden yap›lacak gelir vergisi kesintisi (tevkifat›)

GVK’n›n 94. maddesinin 1. f›kras›n›n 6 no.’lu bendine (4369 say›l› kanun) eklenen (c) alt bendiyle vak›flar ve
derneklerin, iktisadi iflletmelerinden elde edilenler d›fl›nda kalan ve tevkifata tabi tutulmam›fl olan her türlü
gelirleri üzerinden gelir vergisi tevkifat› yap›lmas› öngörülmüfltür. Ancak, söz konusu bendin parantez içi
hükmüyle baz› vak›f ve dernekler (Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›) tevkifat yapma yükümlülü¤ü
d›fl›nda b›rak›l›rken, baz› gelirler de tevkifat kapsam›na dahil edilmemifltir. (Uygulama flekli 60 seri no.’lu Ku-
rumlar Vergisi Genel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r. 03/02/1999 gün/ 23600 say›l› RG)

Tevkifat kapsam›na giren gelirler:
– Daha önce tevkifata tabi tutulmam›fl (sadece üyelerine emekli ayl›k ve ikramiyesi vermek üzere çal›flan

vak›flar›n aidat gelirleri hariç) her türlü gelirleri
– Elde edilme s›ras›nda (0) oran›nda gelir vergisi kesintisine tabi tutulmufl (devlet tahvili ve hazine bono-

su faizi gibi) gelirleri
– Kendilerine yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar

Tevkifat matrah›na dahil edilmeyecek gelirler ise:
– Sahibi olduklar› iktisadi iflletmelerden elde ettikleri, daha önce Kurumlar Vergisi’ne tabi tutulmufl ge-

lirleri
– Kendilerine ödeme yap›lmas› s›ras›nda tevkifata tabi tutulmufl (mevduat faizi ve repo gelirleri gibi)

gelirleri
– Kurulufllar› s›ras›nda kurucular taraf›ndan tahsis edilen mal varl›¤›

Yap›lacak Gelir Vergisi tevkifat oran›n›n, Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flarla kamu men-
faatine yararl› dernekler için % 0.1 (binde bir)’den, di¤er dernek ve vak›flar için ise, % 1 (yüzde bir)’den faz-
la olamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
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Tevkifat oranlar›, Bakanlar Kurulu’nca ç›kar›lan kararnamelerle belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu, ç›kard›¤›
kararnameyle (18. 12. 1998/98- 12225 RG) bütün vak›f ve dernekler için söz konusu kesinti oran›n› s›f›r (0)
olarak belirlemifltir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu’nca yeni bir oran belirleninceye kadar, bütün vak›f ve dernekler, gelir vergisi
tevkifat› yapmayacak ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. Buna karfl›n, VUK hükümleri uyar›nca,
– Tutulmas› gereken bütün defterleri eksiksiz tutmalar›,
– Al›nmas›, düzenlenmesi ve saklanmas› gereken bütün belgeleri almalar›, vermeleri ve saklamalar›
– Defter ve belgeleri istendi¤inde ibraz etmeleri
– Kesinti oran› (0) dahi olsa, matrah›n tesbitine olanak veren her türlü kayd› yapmalar› gerekmektedir.

2.1.2. STK’lar›n elde edilmesi s›ras›nda gelir vergisi kesintisine tabi tutulacak gelirleri ve kesinti uygulamas›

Bu gelirler, GVK’nun 75. maddesinde tan›mlanan ve ayn› kanunun 94. maddesinde üzerlerinden kesinti ya-
p›lmas› öngörülen menkul ve gayrimenkul sermaye irad› gelirleridir. Buna göre, GVK’nun 75. maddesinin 2.
f›kras›n›n,
– 5 no.’lu bendinde say›lan, her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleriyle Toplu Konut, Kamu Ortakl›¤› ve

Özellefltirme ‹darelerince ç›kar›lan menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirleri,
– 7 no.’lu bendinde yer alan mevduat faizleri,
– 12 no.’lu bendinde say›lan kâr paylar›,
– 14 no.’lu bendinde belirtilen, 5 no.’lu bentte say›lan menkul k›ymetlerin geri al›m ve sat›m taahhüdüyle

edinilmesi veya elden ç›kar›lmas›yla sa¤lanan gelirleri
– Sahibi olduklar› gayr›menkulleri kiraya vermelerinden elde ettikleri gelirleri2 kapsamaktad›r.

STK’lara ait bu tür gelirler ödenmeden önce, ilgililerce Gelir Vergisi kesintisi yap›lacak, kesinti sonras› ka-
lan tutarlar ödenecektir.
– Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gere¤ince, “........ dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi

iflletmeleri….” an›lan kanun maddesinde bendler halinde say›lan ödemeleri, hak sahiplerine avans veya
kesin hakedifl fleklinde nakden veya hesaben yapt›klar› s›rada, ayn› maddede belirtilen oranlar üzerinden
vergi kesintisi (stopaj›) yaparak, kayna¤›nda kestikleri bu vergileri, vergi sorumlusu s›fat›yla -muhtasar
beyanname düzenlemek suretiyle- ilgili vergi dairesine yat›rmak zorundad›rlar.

– Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi, “sigorta primi, teberru ve iane indirimleri”ni düzenlemektedir. Bu
madde hükmüne göre, Gelir Vergisi mükellefleri kamuya yararl› derneklere ve vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan
vak›flara, bir takvim y›l› içinde yapt›klar› ba¤›fl ve yard›mlar›n toplam›, o y›la ait beyan edilecek gelirin
yüzde beflini, kalk›nmada öncelikli yörelerde yüzde 10’unu aflmamak kayd›yla gelirlerinden indirebilecek-
lerdir.

– Yap›lacak ba¤›fllar nakdi olabilece¤i gibi, ayni de olabilir. Bu durumda, söz konusu madde uyar›nca ba-
¤›fllanan mal ve hakk›n kay›tl› de¤eri, böyle bir de¤er mevcut de¤ilse, VUK hükümleri kapsam›nda Tak-
dir Komisyonu taraf›ndan saptanacak de¤er esas al›nacakt›r.

– Sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma vak›flar›na yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›, makbuzla belgelen-
dirilmek kofluluyla gelir ve kazançlardan indirilebilmektedir (3294 say›l› Sosyal Yard›mlaflma ve Daya-
n›flmay› Teflvik Kanunu).

2 Vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nm›fl vak›f ve kamuya yararl› dernek statüsünde olmak fark etmez.
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2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu

5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi, kazançlar› Kurumlar Vergisi’ne tabi olan kurulufllar›
afla¤›daki flekilde s›ralam›flt›r:
– Sermaye flirketleri
– Kooperatifler
– ‹ktisadi kamu müesseseleri
– Dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler
– ‹fl ortakl›klar›

Ayn› maddenin son bendinde ise, “Kurum kazanc›, gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlar›ndan terek-
küp eder.” denilmek suretiyle, Kurumlar Vergisi’ne tabi olan kazanç türleri, t›pk› Gelir Vergisi’ne tabi kazanç
türleri olarak tesbit edilmifltir.

Görüldü¤ü gibi, vak›f ve dernekler tüzel kiflili¤e sahip olduklar› halde, Kurumlar Vergisi mükellefleri aras›n-
da say›lmam›fllard›r. Bunun bafll›ca nedeni, STK’lar›n kâr amac› gütmeyen, bunun do¤al sonucu olarak, do¤-
rudan ticari faaliyette bulunmayan, toplumsal yarara yönelik kurulufllar olmalar›d›r.

Ancak ayn› yaklafl›m, STK’lar›n gelir getirici ticari faaliyette bulunabilmek için kurduklar› iktisadi iflletmeler
aç›s›ndan söz konusu de¤ildir. Buna göre,
– ‹ktisadi iflletme kurmam›fl vak›f ve dernekler, Kurumlar Vergisi mükellefi de¤ildir.
– ‹ktisadi iflletmesi bulunan vak›flar ve derneklerse, bu iliflkiden dolay› Kurumlar Vergisi sorumlusu duru-

mundad›rlar. ‹ktisadi iflletmesi bulunan vak›f ve derneklerde, Kurumlar Vergisi mükellefi iktisadi iflletme-
lerdir. Ancak iktisadi iflletmelerin ayr› tüzel kiflilikleri bulunmad›¤› için, vergi yükümlülü¤üne iliflkin ifllem-
ler, vergi sorumlusu s›fat›yla, STK tüzel kiflili¤i taraf›ndan yerine getirilecektir.

2.2.1. Kurumlar Vergisi’nde STK’lara iliflkin ba¤›fl›kl›klar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Muafl›klar” bafll›kl› 7. maddesinin 15. bendi 3824 say›l› kanunla de¤ifltirilmifl-
tir. Bendin de¤iflik flekli afla¤›daki gibidir:
“Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar (bu muafl›k, vak›flar›n ik-
tisadi iflletmelerini kapsamaz) ile bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve
kurulufllar; bunlar›n vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerin kaybedilmesine iliflkin flartlar,
usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenir.”

Bendin eski fleklinde, parantez içindeki ifade yer alm›yordu. Bu nedenle, söz konusu muafl›k yorum yoluy-
la, vak›flar›n iktisadi iflletmelerine de uygulan›yordu. Böyle bir yoruma ulafl›lmas›n›n nedeni, vak›flar›n, biza-
tihi kendilerinin zaten Kurumlar Vergisi mükellefi olmamas›yd›. Mükellefiyeti bulunmayan bir tüzel kiflili¤e
muafiyet tan›nmas›n›n da anlam› yoktu. Sonradan yap›lan de¤ifliklikle, iktisadi iflletmeler de muafiyet kap-
sam› d›fl›na al›nm›flt›r.

• Gelir Vergisi mükellefleri gerçek kiflilerdir. STK’lar gerçek kifli de¤il, tüzel kifli olduklar› için Gelir
Vergisi mükellefi de¤illerdir.

• STK’lar Gelir Vergisi mükellefi olmamalar›na karfl›n, yasan›n 94. maddesine göre;
– Kendi gelirleri üzerinden
– Elde edilmesi s›ras›nda Gelir Vergisi kesintisine tabi tutulacak gelirleri üzerinden vergi kesintisi

yap›l›r. Kendi gelirleri üzerinden yap›lacak kesinti oran› halen s›f›r (0) d›r.

SÖZÜN ÖZÜ
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T. C. Maliye Bakanl›¤›, madde hükmü gere¤ince, konuyla ilgili düzenlemeleri yapm›flt›r. Bu düzenlemeye
iliflkin 83 seri numaral› Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i, ilgili bölümde (sayfa 72-76) ayr›nt›l› olarak aç›klan-
m›flt›r.

An›lan 7. maddenin 7. bendinde baflka bir muafiyet düzenlenmifltir. 7. bendde “3. , 4. , 5. ve 6. bendlerde ya-
z›l› müesseselerden dernek ve vak›flara ait olup, mezkur bendlerde belirtilen maksat ve gayelerle iflletildik-
leri ilgili bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›nca kabul edilenler” denilmektedir.

An›lan bendlerde yaz›l› maksat ve gayeler:
- ‹lim, fen ve güzel sanatlarla tar›m ve hayvanc›l›¤› ö¤retmek, yaymak, ›slah ve teflvik etmek
- Genel insan ve hayvan sa¤l›¤›n› korumak ve tedavi etmek
- Sosyal maksatlarla iflletilen kurumlar ile
- Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin müsaadesiyle aç›lan mahalli, milli veya milletleraras› mahiyette-
ki sergiler, fuarlar, panay›rlard›r.

Bu madde bendinin uygulanmas›, ilgili bakanl›klar›n görüflünün al›nmas› kofluluyla Maliye Bakanl›¤›’n›n yet-
kisi ve takdirindedir. Madde hükmünden yararlanabilmek için, Bakanlar Kurulu’ndan vergi muafiyeti al›nma-
s›na ihtiyaç bulunmamaktad›r.

III.2.2.1. Vak›f ve derneklere, kurumlar vergisi mükelleflerince yap›lan ba¤›fllara iliflkin muafiyet

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “indirilecek giderler” bafll›kl› 14. maddesinin 6. bendine göre:
– Vergi muafiyeti tan›nmam›fl vak›flarla derneklere, bir takvim y›l› içinde yap›lacak azami 20.000 TL’l›k ba-

¤›fl ve yard›m
– Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flara, o y›la ait kurum kazanc›n›n yüzde befline -kalk›n-

mada öncelikli yörelerde yüzde onuna- kadar tutarda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar, vergi matrah›ndan dü-
flülebilecektir.

• Kurumlar Vergisi’nin mükellefi tüzel kiflilerdir.
• KVK’n›n 1. maddesi, Kurumlar Vergisi’ne tabi kurulufllar› s›ralam›flt›r. Vak›flar ve dernekler, tüzel ki-

flili¤e sahip olduklar› halde, Kurumlar Vergisi mükellefleri aras›nda say›lmam›fllard›r.
• Ancak vak›f ve derneklerin kurmufl olduklar› iktisadi iflletmeler, Kurumlar Vergisi mükellefleri ara-

s›nda say›lm›flt›r.
• Kurumlar Vergisi mükellefi olan iktisadi iflletmelerin, ayr› tüzel kiflilikleri bulunmad›¤›ndan, vergi yü-

kümlülü¤üne iliflkin ifllemler vergi sorumlusu s›fat›yla, iktisadi iflletmeyi kuran STK tüzel kiflili¤i ta-
raf›ndan yerine getirilecektir.
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2.3. Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu

KDV, üretim-tüketim süreci içinde, ilk üretimden bafllayarak, tüketim evresine kadar, yarat›lan ve eklenen
her de¤erin vergilendirilmesidir. KDV’nin en son yüklenicisi, sürecin en son aflamas› olan tüketimi gerçek-
lefltiren kifli veya kurumdur. KDV’yi yüklenip ödeyen mal› ya da hizmeti tüketen kifli/kurum olmakla birlik-
te, vergi idaresine muhatap olan kifli/kurum mal› veya hizmeti satan veya imal edendir.

KDV Kanunu’nun 1. maddesinde, KDV’ye tabi ifllemler belirtilmifltir. Bunlar:

– Ticari, s›nai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler
– Her türlü mal ve hizmet ithalat›
– Di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve hizmetlerdir.

Di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve hizmetler, an›lan maddenin 3. f›kras›nda 8 bend olarak say›lm›flt›r. Bun-
lar içerisinde, (f), ve (g) bendindeki faaliyetler vak›flar ve dernekler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

(f) bendi, “Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar›n kiralanmas› ifllemleri” fleklin-
dedir. (GVK’n›n 70. maddesinde, kazanç türlerinden gayr›menkul sermaye iradlar› düzenlenmifltir.)

(g) bendinde ise “Genel ve Katma bütçeli ................ dernek ve vak›flara .......................... ait veya tabi di¤er mü-
esseselerin ticari, s›nai, z›rai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri” KDV’ye konu ifllemler içinde belir-
tilmifltir.

Yukar›daki k›sa aç›klamalardan da anlafl›ld›¤› gibi, KDV’nin mükellefi, vergiye konu ifllemleri yapanlard›r.

STK’lar -vak›flar ve dernekler- KDV Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen ifllemleri yapmalar› halinde, KDV
mükellefi olacaklard›r.

Ancak, vak›flar ve dernekler, hukuki yap›lar› gere¤i, ticari, s›nai ve zirai faaliyetleri, iktisadi iflletmeleri ara-
c›l›¤›yla yapabileceklerinden, do¤rudan mükellefiyetleri söz konusu olmayacak, bu durumda mükellefiyet ik-
tisadi iflletmelere ait olacakt›r.

Öte yandan, KDV Kanunu’nun 1. maddesinin 2. ve 3. f›kras›nda yer alan yurtd›fl›ndan mal ve hizmet ithaliy-
le di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve hizmetler, do¤rudan STK’lar taraf›ndan yap›labilece¤i gibi, iktisadi ifl-
letmeleri arac›l›¤›yla da yap›labilir. Bu durumda, maddede say›lan ifllemleri kim yap›yorsa, KDV mükellefi de
o olacakt›r.

2.3.1. KDV’de STK’lara iliflkin istisnalar

- Kültür ve e¤itim amac› tafl›yan istisnalar:

KDV Kanunu’nun 17. maddesi, kamu menfaatine yararl› derneklerle, Bakanlar Kurulu’nca vergi mükellefiye-
ti tan›nan vak›flar›n ilim, fen ve güzel sanatlarla tar›m› yaymak, ›slah ve teflvik etmek amac›yla yapt›klar› tes-
lim ve hizmetleriyle tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonlar›yla spor tesisle-
ri iflletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve e¤itim faaliyetlerine iliflkin teslim ve hizmetleri kat-
ma de¤er vergisinden istisna etmifltir.
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- Sosyal amaç tafl›yan istisnalar:

Yine KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 2. f›kras›nda, kamu menfaatine yararl› derneklerle Bakanlar Kuru-
lu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanator-
yum, kan bankas› ve organ nakline mahsus bankalar, an›tlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklarla veteri-
ner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarlar› gibi kurulufllar, ö¤renci veya yetifltirme yurtlar›, yafll›
ve sakat bak›m ve huzurevleri, paras›z fukara aflevleri, düflkünevleri ve yetimhaneleri iflletmek veya yönet-
mek suretiyle ifa ettikleri kurulufl amaçlar›na uygun teslim ve hizmetleriyle, kanunlar›n gösterdi¤i gerek
üzerine bedelsiz olarak yap›lan mal teslimi ve hizmet ifalar›yla, bu kurulufllara bedelsiz olarak yap›lan her
türlü mal teslimi ve hizmet ifalar›n›n, KDV’den istisna edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

- Di¤er istisnalar:

KDV Kanunu’nun 17-4/(d) maddesine göre, iktisadi iflletmelere dahil olmayan gayr›menkullerin kiralanma-
s› ifllemleri katma de¤er vergisinden istisna edilmifltir.

2.4. Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre, bir flahsa -hakiki veya hükmi- ait mallar›n vera-
set yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazs›z (karfl›l›ks›z) bir tarzda baflka bir flahsa intikali, ve-
raset ve intikal vergisine tabidir. “‹vazs›z intikal”den kas›t, karfl›l›ks›z kazan›mlard›r.
Vak›flar ve dernekler, esas itibariyle Veraset ve ‹ntikal Vergisi mükellefidirler.

- Vak›f ve derneklere iliflkin muafiyetler:

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun “muafiyetler”i düzenleyen 3. maddesinin (a) bendine göre kamu men-
faatine yararl› dernekler, (b) bendine göreyse kamu yarar› için ilim, araflt›rma, kültür, sanat, sa¤l›k, e¤itim,
din, hay›r, imar, spor gibi amaçlarla kurulan vak›flar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacaklard›r.

- Vak›flara iliflkin istisnalar:

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu’nun “istisnalar”a iliflkin 4. maddesinin, (k) f›kras› aynen flöyledir: “Ba-
kanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara kurulufl için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar”.

• KDV’nin mükellefi, vergiye konu (ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yap›lan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalat›, di¤er faaliyetlerden do¤an teslim ve hiz-
metler) ifllemleri yapanlard›r.

• Ancak, vak›flar ve dernekler, hukuki yap›lar› gere¤i, yukar›da belirtilen faaliyetleri iktisadi iflletme-
leri arac›l›¤›yla yapabileceklerinden, do¤rudan mükellefiyetleri olmayacak, mükellefiyet iktisadi ifl-
letmelere ait olacakt›r.
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Bu durumda, vergi muafiyetine sahip vak›flara kurulufllar›nda ve kurulduktan sonra yap›lacak intikaller için,
veraset ve intikal vergisi ödenmeyecektir.

2.5. Emlak Vergisi Kanunu

Emlak Vergisi, bina ve arazi vergilerini kapsamaktad›r.

2.5.1. Bina Vergisi

Söz konusu kanunun 1. maddesine göre, inflaat›n yap›ld›¤› madde bir önem arzetmeksizin sabit olup, Tür-
kiye s›n›rlar› içinde bulunan binalar, emlak vergisine tabidirler.

Bina vergisinin mükellefi, binan›n malikidir. Varsa intifa hakk› sahipleri de mükellef durumundad›r.

Ancak, her ikisinin de bulunmamas› halinde, mükellef, malik gibi binaya tasarruf edenlerdir.

Binada müflterek mülkiyet söz konusuysa, her malik pay› oran›nda müteselsilen yükümlüdür.

Malik, tapu kay›tlar›nda ad›na bina tescili bulunan flah›st›r. Bina üzerinde intifa hakk› kuruldu¤unda, malik
sadece kuru mülkiyet sahibi olmakta, bu nedenle de emlak vergisi yükümlülü¤ü intifa hakk› sahibine geç-
mektedir.

STK’lara ait binalara iliflkin muafiyetler:

Daimi muafl›klar:
Emlak Vergisi Kanunu’nun “Daimi muafl›klar” bafll›kl› 4. maddesiyle, maddede yaz›l› binalar›n kiraya veril-
memek flart›yla bina vergisinden daimi olarak muaf olacaklar› belirtilmifltir. Ayn› maddenin (f) bendine gö-
re, “kazanç gayesi olmamak flart›yla iflletilen hastane, dispanser, sa¤l›k, rehabilitasyon, teflhis ve tedavi
merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, ö¤renci yurtlar›, düflkünlerevi, yetimhaneler, revirler, krefller, kü-
tüphaneler ve korunmaya muhtaç çocuklar›n koruma birliklerine ait yurtlar ve iflyerleri ile benzerleri” ola-
rak say›lan binalar›n daimi flekilde bina vergisinden muaf tutulaca¤› hükmü getirilmifltir.

Bu hüküm çerçevesinde vak›f ve derneklerin sahip olduklar›, kazanç gayesiyle iflletilmeyip, belirtilen amaç-
larla kullan›lan binalar›, daimi olarak bina vergisinden muaf bulunmaktad›r.

• STK’lar, ilke olarak Veraset ve ‹ntikal Vergisi mükellefidirler.
• Ancak, kamu menfaatine yararl› derneklerle ilim, araflt›rma, kültür, sanat, sa¤l›k, e¤itim, din, hay›r,

imar, spor gibi amaçlarla kurulan vak›flar veraset ve intikal vergisinden muaft›rlar. Bakanlar Kuru-
lu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nm›fl vak›flar da an›lan vergiden muaft›r.
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4. maddenin (m) bendi hükmüne göre, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara ait her türlü bi-
nalar, vak›f senedinde yer alan amaçlara özgülenmek kofluluyla bina vergisinden daimi olarak muaf tutul-
mufltur.

Ancak söz konusu binalar›n kiraya verilmesi halinde, maddenin ilk paragraf›ndaki koflul uyar›nca, muafiyet
uygulanmas› mümkün olamayacakt›r.

Geçici muafiyetler:
Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde, geçici muafl›¤a konu teflkil eden binalarla, bu muafl›ktan yarar-
lanma koflullar› 6 bent halinde say›lm›flt›r; vak›f ve derneklerin, madde içeri¤inde belirtilen özellikleri tafl›-
yan binalar› için, bu hükümden yararlanmalar› mümkün olabilecektir.

2.5.1. Arazi Vergisi

Emlak Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre, Türkiye s›n›rlar› içinde bulunan arazi ve arsalar arazi vergi-
sine tabidir.

Arazi vergisinin mükellefi, maliki, varsa intifa hakk› sahibi, ikisi de yoksa, araziye malik gibi tasarruf eden-
lerdir. Müflterek mülkiyet durumunda, bütün hak sahipleri, vergiden müteselsilen sorumludur.

Emlak vergisine tabi arsa ve arazi sahibi olan STK’lar, genel olarak arazi vergisinin mükellefidirler.

STK’lara iliflkin muafiyetler:
Ad› geçen kanunun 14. ve 15. maddelerinde daimi ve geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulan arazi ve
arsalar say›lm›flt›r. “Daimi muafl›klar”› düzenleyen 14. maddenin (c) f›kras›na göre, kamu menfaatlerine ya-
rarl› derneklere ait araziler Arazi Vergisi’nden muaft›r. Bunun d›fl›nda, Arazi Vergisi aç›s›ndan STK’lara öz-
gü özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.

14. ve 15. maddelerde belirtilen genel nitelikteki muafiyet olanaklar›ndan, öngörülen koflullar çerçevesinde
STK’lar›n da yararlanmas› mümkündür.

• Emlak Vergisi, bina ve arazi vergilerinden oluflur. Gerek bina, gerek arazi vergisinin mükellefi malik-
ler, varsa intifa hakk› sahipleri, her ikisi de yoksa, bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir.

• Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde, daimi ve geçici muafl›klar düzenlenmifltir. Yasan›n 4.
maddesinde yaz›l› binalar›n, kiraya verilmemek kofluluyla bina vergisinden daimi olarak muaf ola-
caklar› belirtilmifltir.
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2.6. Tafl›t Al›m Vergisi Kanunu

29. 07. 1970 tarihli ve 1318 say›l› Finansman Kanunu’yla yürürlü¤e konulmufl bir vergidir. Verginin konu-
sunu, yasan›n 4, 5 ve 6. maddelerinde yaz›l› tafl›tlar›n, her ne flekilde olursa olsun iktisap edilmesi (edinil-
mesi), yurt d›fl›nda iktisap edilerek Türkiye’ye ithal edilmesi ve vekâletnameyle tasarruf hakk›n›n devral›n-
mas› oluflturmaktad›r.

Tafl›t al›m vergisi, tafl›tlar›n yafllar›, a¤›rl›klar› ve kapasiteleri dikkate al›nmak suretiyle düzenlenmifl bulunan
tarifelere göre hesaplanmaktad›r.

1318 say›l› kanunun tafl›t al›m vergisiyle ilgili hükümlerinde STK’lar için herhangi bir muafiyet veya istisna
yer almamaktad›r. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nm›fl olsun veya olmas›n bütün va-
k›flar›n yukar›da sözü edilen maddelerde yer alan tarifelerde yaz›l› tafl›tlar› edinmeleri halinde tafl›t al›m ver-
gisini ödemeleri gerekecektir.

2.7. Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu

Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde verginin konusu aç›klanm›flt›r:

Madde 1: Bu kanunun 5. ve 6. maddelerinde yaz›l› tarifelerde yer alan,
– Karayollar› Trafik Kanunu’na göre trafik flube veya bürolar›na kay›t ve tescil edilmifl bulunan mo-

torlu kara tafl›tlar›,
– Ulaflt›rma Bakanl›¤› Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ne kay›t ve tescil edilmifl olan uçak ve heli-

kopterler,
– Liman veya belediye siciline kay›t ve tescil edilmifl olan motorlu deniz tafl›tlar›, Motorlu Tafl›tlar

Vergisi’ne tabidir.

An›lan yasan›n 4. maddesinde istisnalar say›lm›flt›r. Ancak bu istisnalar aras›nda STK’lara iliflkin bir hüküm
bulunmamaktad›r. Bu durumda, ad› geçen yasan›n 1. maddesinde belirtilen motorlu tafl›tlara sahip olan
STK’lar, motorlu tafl›tlar vergisini ödeme mükellefiyeti alt›ndad›rlar. Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nda ol-
du¤u gibi Tafl›t Al›m Vergisi’nde de STK’lara iliflkin herhangi bir muafiyet ve istisna hükmüne yer verilme-
mifltir.

• Motorlu Tafl›tlar Vergisi’nin mükellefi, trafik, belediye veya liman siciliyle Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nca
tutulan sivil hava vas›talar› sicilinde adlar›na motorlu tafl›t kay›t ve tescil edilmifl olan gerçek ve tü-
zel kiflilerdir.

• Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde istisnalar yer almaktad›r. Ancak bu istisnalar
aras›nda STK’lara iliflkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. STK’lar MTV ve Tafl›t Al›m Vergisi mü-
kellefidirler.
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2.8. Damga Vergisi Kanunu

Yasan›n, verginin konusunu düzenleyen 1. maddesinde “Bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yaz›l› ka¤›tlar
Damga Vergisi’ne tabidir” hükmü yer almaktad›r.

Yasan›n “Mükellef” bafll›kl› 3. maddesine göre, Damga Vergisi’nin mükellefi ka¤›tlar› imza edenlerdir. Res-
mi dairelerle kifliler aras›ndaki ifllemlere ait ka¤›tlar›n Damga Vergisi’ni kifliler öder.

STK’lar, ilke olarak damga vergisinin mükellefi durumundad›rlar.

Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesiyle yasaya ekli (2) say›l› tabloda yaz›l› ka¤›tlar damga vergisinden
müstesna tutulmufltur.

(2) say›l› tablo befl ana bölüm halinde düzenlenmifltir. “Kurumlarla ilgili ka¤›tlar” bafll›kl› 5. bölümün 17. ben-
dinde “Genel menfaatlere yararl› derneklerin her türlü ifllemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teflek-
küller taraf›ndan ödenmesi gereken ka¤›tlar”, 19. bendinde ise, “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›-
nan vak›flar›n kurulufl ifllemlerinde düzenlenen her türlü ka¤›tlarla Türk Silahl› Kuvvetleri’ni (Jandarma Ge-
nel Komutanl›¤› dahil) güçlendirmek amac›yla kurulmufl vak›flar›n her türlü ifllemlerinde düzenlenen ka¤›t-
lar” hükmü yer almaktad›r.

(2) say›l› tabloda STK’lara iliflkin baflka bir istisna hükmü bulunmamaktad›r.

2.9. Harçlar Kanunu

Yarg› harçlar›:

492 say›l› Harçlar Kanunu’nun 2. maddesiyle bu kanuna ba¤l› “1” say›l› tarifede yaz›l› yarg› ifllemlerinden
yarg› harçlar› al›naca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Kanun’un 13. maddesinde yarg› harçlar›ndan istisna edilen ifllemler, 14. maddesinde yarg› harçlar›ndan
muaf olan ifllemler düzenlenmifltir. Bu maddelerde, dernekler ve vak›flar (kamuya yararl› dernekler ve ver-
gi muafiyeti tan›nan vak›flar dahil) için özel olarak düzenlenmifl herhangi bir istisna ve muafl›k sözkonusu
de¤ildir.

• Damga Vergisi’nin mükellefi, damga vergisine tabi ka¤›tlar› imza edenlerdir.
• STK’lar, ilke olarak Damga Vergisi mükellefidirler.
• Kamu menfaatine yararl› derneklerin her türlü ifllemlerinde düzenlenen ka¤›tlarla, Bakanlar Kuru-

lu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n kurulufl ifllemlerinde düzenlenen ka¤›tlar, damga vergisin-
den müstesnad›r.
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Noter harçlar›:

Harçlar Kanunu’nun 38. maddesinde, bu kanuna ba¤l› “2” say›l› tarifede yer alan noter ifllemlerinin noter
harçlar›na tabi oldu¤u belirtilmifltir.

Ayn› maddenin 3. f›kras›nda yaln›zca Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n kurulufl ifllemle-
riyle bu vak›flara yap›lacak ba¤›fllar›n noter ifllemlerinin noter harçlar›na tabi olmad›¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Vergi yarg›s› harçlar›:

Harçlar Kanunu’na ekli “3” say›l› tarifedeki vergi yarg›s› ifllemlerini yapmalar› halinde, dernekler ve va-
k›flar, vergi yarg›s› harc›n› ödemekle yükümlüdür. Yani herhangi bir istisna ya da muafl›k söz konusu
de¤ildir.

Tapu ve kadastro harçlar›:

Harçlar Kanunu’nun 57. maddesine göre, bu kanuna ekli “4” say›l› tarifede yer alan tapu ve kadastro ifllem-
leri, tapu ve kadastro harc›na tabidir. An›lan Kanun’un 59. maddesinin 1. f›kras›n›n (b) bendinde, kamuya
yararl› dernekler ile Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n edinecekleri tafl›nmazlar›n ve sa-
ir ayni haklar›n tescilleri ve flerhi gerektiren ifllemleriyle bu dernek ve vak›flara ait tesislerin ve bu tesisle-
rin sonradan edinecekleri tafl›nmazlarla sair ayni haklar›n tescilleri, flerhi gerektiren ifllemleri ve bunlar›n
terkinleri (silinmeleri) tapu ve kadastro harçlar›ndan istisna edilmifltir.

• Harçlar Kanunu’nun 1. maddesi, harç al›nacak ifllemleri, 9 (dokuz) grup halinde toplam›flt›r. Bunlar-
dan STK’lar› yak›ndan ilgilendirenler, yarg› harçlar›, noter harçlar›, vergi yarg›s› harçlar›, tapu ve ka-
dastro harçlar›d›r.

• Yarg› harçlar›nda mükellef, davay› açan veya harca konu olan ifllemin yap›lmas›n› isteyen kifliler;
noter harçlar›nda, harca konu olan ifllemin yap›lmas›n› isteyen kifliler; vergi yarg›s› harçlar›nda, har-
ca konu olan ifllemlerden dolay› vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Dan›fltay’a baflvu-
ranlar; tapu ve kadastro harçlar›nda ise kanuna ekli tarifede belirtilen kiflilerdir. Tarifede belirtilme-
yen ifllemlerde taraflar kimin mükellef olaca¤›n› kararlaflt›rmam›fllarsa, harc› kimin ödeyece¤i hu-
susunda, yasan›n 58. maddesine göre ifllem yap›l›r.

• Yarg› harçlar›nda, STK’lar için bir istisna ve muafl›k sözkonusu de¤ildir.
• Noter harçlar›nda, Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar›n kurulufl ifllemleriyle bu

vak›flara yap›lacak ba¤›fllar›n noter ifllemleri harca tâbi de¤ildir.
• Vergi yarg›s› harçlar›nda, herhangi bir istisna ya da muafl›k sözkonusu de¤ildir.
• Tapu ve Kadastro harçlar›nda ise, an›lan yasan›n 59. maddesinin 1. f›kras›n›n (b) bendinde belirti-

len ifllemlerde, kamuya yararl› derneklerle Bakanlar Kurulu’nca vergi ba¤›fl›kl›¤› tan›nan vak›flar
harçtan istisna edilmifltir.

SÖZÜN ÖZÜ
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SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI

S›kça sorulan sorular, konu benzerli¤i göz önünde tutularak grupland›r›lmaya çal›fl›lm›fl, yan›tlar da bu bafl-
l›klar alt›nda sunulmufltur.

1. Harcama belgesi sa¤lanamayan durumlar

Soru 1:
Proje personelinin, özellikle k›rsal alanlarda yapm›fl oldu¤u al›flverifllerde baflta yemek karfl›l›¤› olmak üze-
re fifl ya da fatura al›nam›yor. Bu nedenle STK’lar, beyan edilen bu harcamalar› ödeyemediklerinden, kendi
çal›flanlar›na karfl› zor durumda kal›yorlar. Bu durumda çözüm nedir?

Yan›t 1:
Kâr amac› gütmeyen, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan STK’lar (dernekler, vak›flar) gelirlerini
al›nd› belgesi ve ba¤›fl makbuzu karfl›l›¤›nda tahsil ederler. Giderlerini (harcamalar›) ise fatura, perakende
sat›fl fifli, serbest meslek makbuzu vb. gibi harcama belgeleriyle yaparlar. Ancak, mal ve hizmet al›m›nda
bulunduklar› kifli ya da kurumlar, yukar›da belirtilen harcama belgelerini düzenleme olana¤›na sahip de¤il-
lerse, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi (vergi tevkifat›, stopaj) kapsam›nda bulunan ödemeleri için VUK
hükümlerine göre gider pusulas›, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu (Dernekler Yö-
netmeli¤i, md. 38) düzenlerler.

Günlük yaflam›n ak›fl› içinde belge al›m› mümkün olmayan küçük harcamalar (dolmufl ücreti, köprü geçifl
ücreti, bahflifl vb.) için, beyana dayal› masraf çizelgesi düzenletilerek, ödeme yap›lacak kiflinin imzas› al›n-
mak suretiye ödeme yap›labilir. VUK’nun konuya iliflkin 228. maddesi afla¤›da gösterilmifltir.

“Tevsiki zaruri olmayan kay›tlar

Madde 228. Afla¤›daki giderler için ispat edici ka¤›t aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutad olmayan müteferrik giderler.
2. Vesikan›n teminine imkân olmayan giderler.
3. Vergi kanunlar›na göre, götürü olarak tesbit edilen giderler.
1 ve 2 numaral› f›kralarda yaz›l› giderlerin gerçek miktarlar› üzerinden kay›tlara geçirilmesi ve miktarlar›n›n
iflin geniflli¤ine ve mahiyetine uygun bulunmas› flartt›r.”

Soru 2:
Zaman zaman kendi cep telefonlar›n› STK iflleri için kullanan proje personeli, bu masraflar› karfl›l›¤›nda bir
belge edinme imkân›na sahip de¤il. Bu nedenle STK’dan telefon masraf›n› isteyen çal›flanlara bu ödemeler-
de belge güçlü¤ü yaflan›yor.

Yan›t 2:
Bu sorunu pratikte çözmenin yolu, STK’lar›n, bu gereksinimler için kullan›lmak üzere, kendi adlar›na yete-

IV. BÖLÜM
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ri kadar GSM hatt› sat›n almalar›d›r. ‹htiyaç halinde bu hatlar, ilgili personele iflleri bitti¤inde geri al›nmak
üzere kullanmalar› için verilebilir. Faturalar STK ad›na düzenlenece¤inden, ödemeler STK taraf›ndan yap›-
lacakt›r.

Bu çözümün uygulan(a)mad›¤› durumlarda, kendi cep telefonunu kullanan STK çal›flan›ndan, ayr›nt› dökü-
mü üzerinde, STK ile ilgili görüflmeleri iflaretlemesi ve telefon faturas›n›n fotokopisiyle birlikte STK’ya ver-
mesi istenir. ‹flaretlenen görüflmelerin tutar› gider makbuzu (Dernekler Yönetmeli¤i, md. 38) karfl›l›¤›nda
çal›flana ödenir. Fatura ve ayr›nt› dökümü fotokopileri, gider makbuzuna ilifltirilir.

Soru 3:
Köylerde yap›lan çal›flmalarda, özellikle küçük infla ifllerinin köy içinden veya köylü kiflilere ücretle yapt›r›l-
mas› durumunda, bu kiflilere ödenecek paraya karfl›l›k belge bulunmamaktad›r.

Yan›t 3:
Birinci soruya verilen yan›tta belirtildi¤i gibi, bu tür ödemeler, ödemenin niteli¤ine göre, gider pusulas› ya
da gider makbuzu karfl›l›¤›nda yap›labilir.

2. STK çal›flan› olmayan kiflilerden proje eleman› olarak yararlan›lmas›

Soru 4:
Devlet memuru statüsünde olup da projede görev alan kiflilere ödeme yap›lam›yor. Formülü var m›?

Yan›t 4:
Kan›m›zca burada sorun, ödeme yap›lamamas›ndan çok, devlet memuru statüsündeki kiflilerin projede gö-
rev almalar› s›ras›nda kendini göstermektedir. Devlet memuru s›fat› çok genifl kapsaml›d›r. Devletin çeflitli
kurum ve kuruluflunda görev alan kiflilerin ortak s›fat› devlet memuru olmakla birlikte, farkl› yasal düzenle-
melere tabidirler. (Ö¤retmenler, üniversite ö¤retim üyeleri, bakanl›k mensuplar›, yarg›ç ve savc›lar, asker-
ler vb.) Bu nedenle ödeme konusu da, bu kiflilerle projede görev alma konusu görüflülürken, özel statüleri
dikkate al›narak çözülmelidir. Bütün durumlar için geçerli tek bir formül önermek mümkün de¤ildir.

Soru 5:
Döner sermaye mevzuat› gere¤ince, proje paylar›ndaki yüklü miktardaki kesintilerden dolay› ö¤retim görev-
lileri için proje bütçesine konan bedel yüksek olmak zorunda kal›yor. Bu yüksek bedellerin kabulü de zor.
Bu konu için çözüm önerileri ne olabilir?

Yan›t 5:
Yasal mevzuat s›n›rlar› içinde, al›nacak özel izinler d›fl›nda baflkaca bir çözüm söz konusu de¤ildir.

Soru 6:
Proje ekibinin içinde birkaç pozisyonda çal›flan bulunuyor. Bu çal›flanlardan proje yöneticisi ve asistan› için
SSK ödemesi yap›yoruz. Ancak, di¤er çal›flanlarla dan›flman statüsünde iliflki kuruyor ve gider makbuzu
karfl›l›¤›nda stopaj ödemek suretiyle belirli süreli hizmet sözleflmesi yap›yoruz. Bu uygulama tüm di¤er ça-
l›flanlar için uygun mudur?
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Yan›t 6:
Bir iflyerinde -bu iflyeri bir ticari kurulufla ait olabilece¤i gibi bir sivil toplum kurulufluna da ait olabilir- ça-
l›flan kiflilere yap›lan ödemelerle ilgili vergisel yükümlülükle SSK’ya tabi olup olmad›klar› hususu, bu kifliler-
le kurulan iliflkinin hukuki niteli¤ine ba¤l›d›r.

Profesyonel ifl iliflkisi genelde 4857 say›l› yasada düzenlenen ifl sözleflmesi niteli¤indedir. An›lan yasan›n 8.
maddesinde, ifl sözleflmesinin tan›m› yap›lm›flt›r.

Tan›m ve fiekil

“Madde 8. ‹fl sözleflmesi, bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml› olarak ifl görmeyi, di¤er taraf›n (iflveren) da ücret ödeme-
yi üstlenmesinden oluflan sözleflmedir. ‹fl sözleflmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir flekle tabi de-
¤ildir. Süresi bir y›l veya daha fazla olan ifl sözleflmelerinin yaz›l› flekilde yap›lmas› zorunludur. Bu belgeler
damga vergisi ve her çeflit resim ve harçtan muaft›r.”

Yukar›daki tan›mda da aç›kça görüldü¤ü gibi, iflveren iflçiye hizmeti karfl›l›¤›nda “ücret” ödeyecektir. Gerçek
kiflilerin elde etti¤i ücret geliri de, Gelir Vergisi kapsam›nda oldu¤undan, iflveren ödeme s›ras›nda Gelir Ver-
gisi stopaj› yapmak zorundad›r. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücretin tan›m› yap›lm›flt›r: Ücret,
iflverene tabi belirli bir iflyerine ba¤l› olarak, çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen para ve ay›nlarla sa¤lanan
ve parayla temsil edilebilen menfaatlerdir. Ayr›ca iflçi statüsünde olan çal›flanlar›n da Sosyal Sigortalar Ku-
rumu’na (SSK) girifllerinin yap›lmas› ve ilgili yasan›n belirledi¤i s›n›rlar içinde prim ödenmesi gereklidir.

Dan›flmanlarla kurulan iliflkilerde de ifl sözleflmesi düzenlenebilir. Bu durumda, dan›flman da o kurum veya
kuruluflun iflçisi statüsünü kazan›r ve yukar›da özetlenen uygulamaya tabi olur.

Genelde dan›flmanlarla yap›lan sözleflme, ‹fl Kanunu’nun öngördü¤ü nitelikteki ifl sözleflmesi olmaktan çok
Borçlar Kanunu’nun 355-371. maddelerinde düzenlenen “istisna akdi” niteli¤indedir. Bu iliflki türünde, da-
n›flmana yap›lacak ödeme serbest meslek kazanc› mahiyetinde olup, fatura, serbest meslek makbuzu veya
gider pusulas› karfl›l›¤›nda ödenir. Bu iliflkide dan›flman “yüklenici” konumunda oldu¤undan ifl sahibinin si-
gorta (SSK) yükümlülü¤ü yoktur.

Soru 7:
Dan›flmanlar›m›za yapt›¤›m›z ödemelerde, banka transferi yap›ld›¤› takdirde dahi gider makbuzu almam›z
gerekiyor mu? Yoksa banka dekontlar› belgelememiz için yeterli olacak m›d›r?

Yan›t 7:
Banka transferi (havalesi) bir ödeme yöntemidir. Genellikle, ödemeler nakit olarak, çek düzenleyerek veya
banka havalesi yoluyla yap›l›r. Ödemenin hangi yöntemle yap›ld›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, harcaman›n bir har-
cama belgesine (fatura, perakende sat›fl fifli, serbest meslek makbuzu, gider pusulas› vb.) dayand›r›lmas›
gerekir.

Soru 8:
Projemizde yer alan dan›flmanlar›n ayl›k olarak “timesheet/zaman çizelgesi” doldurarak göndermeleri ra-
porlamam›z aç›s›ndan gerekli midir?

Yan›t 8:
Proje sözleflmesinde yer al›yorsa gereklidir. Alm›yorsa bile düzenlenmesi yararl›d›r.
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Soru 9:
Dan›flmanlar›n dan›flmanl›k hizmeti karfl›l›¤›nda serbest gider makbuzu haz›rlayarak bize vermeleri, belge-
lendirme aç›s›ndan yeterli midir?

Yan›t 9:
Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi belgelendirme aç›s›ndan yeterlidir.

Soru 10:
Dan›flmanlar›n havayoluyla ulafl›m› için ayr›lm›fl olan bütçe kaleminde özel araç için benzin veya deniz oto-
büsü gibi farkl› ulafl›m maliyetlerinin gösterilmesi mümkün olabilir mi?

Yan›t 10:
Fonverenin izin ve onay› al›nmak kofluluyla mümkündür.

3. Tek merkezden yap›lan harcamalar›n projeler aras›nda paylaflt›r›lmas›

Soru 11:
Projeler için ortak kullan›lan STK merkezlerinde yap›lan elektrik, su, faks, telefon, kira vb. ortak giderlerin de-
¤iflik projelerin bütçelerine bölünmesi konusunda ciddi sorunlar yaflan›yor. Bu bölünmeler nas›l yap›lmal›d›r?

Yan›t 11:
Soru ortak harcamalar›n proje bütçelerine da¤›t›lmas›yla ilgilidir. E¤er, harcamalarla ilgili sözleflmeler (kira
sözleflmesi, elektrik, su, telefon sözleflmeleri) bir STK ile yap›lm›flsa ve tüm ödemeler de bu STK taraf›ndan
yap›l›yorsa, bu sorun olacakt›r. Bu durumda yap›lan harcamalar›n, birden fazla STK’ya ya da projeye da¤›-
t›lmas›nda flu yol izlenecektir: Ödemeyi yapan STK, harcama belgelerinin orjinalini kendisinde saklayaca¤›n-
dan, di¤er ortaklar› için fotokopi çekecek, fotokopi üzerinde onlar›n pay›na düflen tutar› gösterip onaylaya-
cakt›r. Sonra bu tutar için bir al›nd› belgesi -vak›fsa ba¤›fl makbuzu- düzenleyip ilgili STK’dan tahsil edecek-
tir. Düzenlenen bu al›nd› belgesi -ya da ba¤›fl makbuzu- ekindeki harcama belgesi fotokopisiyle birlikte, o
STK için harcama belgesi yerine geçecektir.

4. Muhasebelefltirme yöntemi

Soru 12:
Hibe olarak verilen mallar›n muhasebelefltirilmesi nas›l oluyor?

Yan›t 12:
“Hibe olarak verilen mallar”dan kas›t, “ayni ba¤›fl”t›r. Bilindi¤i gibi nakit yani para olarak yap›lan ba¤›fllara
“nakdi ba¤›fl”, mal, eflya, emtia yani ay›n olarak yap›lan ba¤›fllara da “ayni ba¤›fl” denilmektedir. Ayni ba¤›fl-
lar da tafl›n›r (menkul) ya da tafl›nmaz (gayr›menkul) fleklinde olabilir. Ayni ba¤›fl›n muhasebelefltirilmesin-
de, birden fazla yol izlenebilir. Ayni ba¤›flta bulunan bir ticari firmaysa, ba¤›fllayaca¤› ürünü stoklar›ndan dü-
flebilmek için fatura kesmek zorunda kalacakt›r. Bu durumda, STK da söz konusu fatura tutar›nda al›nd› bel-
gesi -ba¤›fl makbuzu- düzenleyecek, ald›¤› ba¤›flla fatura tutar›n› ödeyecektir. Tabii burada bir nakit hare-
keti söz konusu olmayacakt›r. Bu muhasebelefltirme yönteminde yap›lan ayni ba¤›fl nakdi ba¤›fla dönüflmüfl
olmaktad›r.
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Ayni ba¤›fl›n, fatura düzenlemek durumunda olmayan bir kifli ya da kurum taraf›ndan yap›lmas› durumunda:
– Tesellüm belgesiyle -derneklerde ayni ba¤›fl al›nd› belgesi, (Dernekler Yönetmeli¤i, md. 38)- al›nan ba-

¤›fl, tafl›n›r nitelikteyse ve STK’da mevcut nitelikleriyle kullan›lmayacaklarsa, sat›fl yoluyla nakde çevri-
lip, nakit ba¤›fl olarak muhasebelefltirilebilirler.

– Tafl›nmaz mallar da, yetkili kurumlarca de¤er tespiti yapt›r›l›p, belirlenen de¤er üzerinden “gayr›menkul-
ler” hesab›na al›n›rlar.

– Nakde dönüfltürülmeyecek ve ay›n olarak elden ç›kar›lacak menkuller, sözgelimi 1 YTL’l›k itibari de¤er
üzerinden naz›m hesaplarda izlenebilir.

– G›da bankac›l›¤› uygulamas›nda ise, 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i (21. 03. 2004/25409 no.lu
Resmi Gazete) hükümlerine göre ifllem yap›l›r.

Soru 13:
Döviz kurundan kaynaklanan zarar› nas›l muhasebelefltiririz?

Yan›t 13:
Döviz kurundan kaynaklanan zarar ya da kâr, gelir tablosu hesaplar› içinde yer alan (65) di¤er faaliyetler-
den ola¤an gider ve zararlar / kambiyo zararlar› ve (64) di¤er faaliyetlerden ola¤an gelir ve kârlar / kambi-
yo kârlar› hesab›nda muhasebelefltirilir.

Soru 14:
Evrak› olmayan masraflar›n muhasebelefltirilmesi nas›l olmal›d›r?

Yan›t 14:
‹lke olarak, belgesi olmayan giderler muhasebelefltirilemez. ‹lgili bölümlerde yap›lan aç›klamalarda da özel-
likle vurguland›¤› gibi, dernekler ve vak›flar, hangi ad alt›nda olursa olsun tahsil ettikleri paralar karfl›l›¤›n-
da al›nd› belgesi veya ba¤›fl makbuzu düzenlemek zorundad›rlar. Harcamalar›n› da, VUK’da belirtilen harca-
ma belgeleri (fatura, perakende sat›fl fifli, serbest meslek makbuzu, gider pusulas› vb.) karfl›l›¤›nda yapma-
lar› gerekir. Muhasebelefltirme de, an›lan belgelere dayal› olarak yap›l›r.

5. Vergi yükümlülükleri

Soru 15:
Vergi muafiyeti nedir? Ba¤›flç›lar vergi muafiyetinden nas›l yararlan›r? Vergi muafiyetinin ba¤›flç›ya yarar›
nedir?

Yan›t 15:
Genel anlamda vergi muafiyetinin ve vergi istisnas›n›n ne oldu¤u, kime ne yarar sa¤lad›¤›, Bakanlar Kuru-
lu’nca vak›flara tan›nan vergi ba¤›fl›kl›¤›n›n mahiyeti, vak›f ve ba¤›flç›lar yönünden sa¤lad›¤› yararlar ilgili bö-
lümde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Soru 16:
‹ktisadi iflletme kurmadan derne¤imiz do¤rudan kurumlar vergisi mükellefi olabilir mi? E¤er bu mümkünse
derne¤imizin tüm gelirleri (üye aidatlar›, seminer ba¤›fllar› dahil) kurumlar vergisi kapsam›na girer mi? Ay-
n› anda hem fatura karfl›l›¤›, hem de ba¤›fl karfl›l›¤› faaliyet yapabilir miyiz?
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Yan›t 16:
Bir derne¤in -ya da vakf›n- iktisadi iflletme kurmadan do¤rudan Kurumlar Vergisi mükellefi olabilmesi, hem
Dernekler Kanunu, hem de Kurumlar Vergisi Kanunu aç›s›ndan mümkün de¤ildir. Ayr›ca böyle bir imkân›n
tan›nmas›, iktisadi iflletme müessesesinin varl›¤›na olan ihtiyac› da ortadan kald›r›r. Dernekler Kanunu’nun
“Tan›mlar” bafll›¤›n› tafl›yan 2. maddesinde, dernek flu flekilde tan›mlanm›flt›r:

Kazanç paylafl›m› d›fl›nda, kanunlarla yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir amac› gerçeklefltirmek üze-
re, en az yedi gerçek veya tüzel kiflinin, bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli olarak birlefltirmek suretiyle
oluflturduklar› tüzel kiflili¤e sahip kifli topluluklar›d›r.

Tan›mdan da anlafl›ld›¤› gibi, dernekler kazanç paylafl›m› amac› güdemezler. Daha aç›k anlat›mla, kâr ama-
c› güdemezler. Bilindi¤i gibi kâr amac› güden kurulufllar, ticari kurulufllard›r. Ticari kurulufllarla kâr amac›
gütmeyen STK’lar aras›ndaki temel ay›r›m noktas› da, burada kendini göstermektedir.

5422 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi, hangi kurumlar›n kazançlar›n›n Kurumlar Vergisi’ne
tabi oldu¤unu aç›kça belirlemifltir: Maddeye göre, sermaye flirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu mües-
seseleri, dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler ve ifl ortakl›klar›n›n kazançlar›, bu vergi kapsam›na gir-
mektedir.

Görüldü¤ü gibi dernek ve vak›flar, tüzel kiflili¤e sahip olmalar›na karfl›n, bu verginin kapsam›na al›nmam›fl-
t›r. Ancak dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler, Kurumlar Vergisi mükellefleri aras›na al›nm›flt›r.

6. Seminer düzenlenmesi

Soru 17:
Foto¤raf ve sinema (k›sa film/belgesel) alan›nda ba¤›fl karfl›l›¤› üyemiz olanlara veya olmayanlara seminer-
ler veriyor, atölyeler yap›yoruz. Bu seminerler en büyük gelir kayna¤›m›z› oluflturuyor. Seminer sonunda ka-
t›l›mc›lara kat›ld›¤› seminer ve atölye için “kat›l›m belgesi” veriyoruz.

1. ‹ktisadi iflletme kurmadan üyelerimize ve üye olmayanlara ba¤›fl karfl›l›¤› seminer vermeye devam ede-
bilir miyiz?

2. Bu seminerlerin y›l içinde ve her y›l düzenli aral›klarla tekrar ediyor olmas› iktisadi iflletme kurulmas›n›
zorunlu k›lan bir durum mudur?

3. ‹ktisadi iflletme kuruldu¤unda tüm seminer ve atölyelerin iktisadi iflletme üzerinden fatura karfl›l›¤› ve-
rilmesi zorunlu mudur?

4. ‹steyen üyelerimize ve üyemiz olmayan kiflilere veya kurumlara ba¤›fl karfl›l›¤› seminer ve atölye verme-
ye devam edebilir miyiz? Her ikisi de yap›labilecekse ikisinin fiyat/ba¤›fl tutar› aras›nda fark olabilir mi?

5. Seminer ve atölye açmak için Milli E¤itim Bakanl›¤› onay›na ihtiyaç var m›d›r?

Yan›t 17:
Daha önce de belirtildi¤i gibi, dernekler kazanç paylafl›m› d›fl›nda, belirli bir toplumsal amac› gerçeklefltir-
mek üzere kurulurlar. Vak›flar da, Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesinde, “gerçek veya tüzel kiflilerin
yeterli mal ve haklar› belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluflan tüzel kiflili¤e sahip mal toplulukla-
r›d›r.” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
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Derneklerle vak›flar aras›ndaki önemli fark, derneklerin kifli topluluklar› olmas›na karfl›l›k vak›flar›n mal top-
luluklar› olufludur. Dernek ve vak›flar, bu nitelikleri dolay›s›yla, iktisadi iflletme tan›m›na uygun baz› kurum-
lar›nda, hiç bir bedel almadan topluma ücretsiz hizmet verebilirler. Bu gibi durumlarda, dernek veya vakfa
ait bir iktisadi iflletme olufltu¤undan söz edilemez. Örne¤in, bir vak›f ya da derne¤in, e¤itim hizmetleri ver-
mek üzere kurdu¤u okul ya da sa¤l›k hizmetleri vermek üzere kurdu¤u hastanede, hizmetten yararlananlar-
dan hiç bir ücret al›nmamas› halinde iktisadi iflletme oluflmam›fl say›lacakt›r.

Ancak, an›lan okulda veya hastanede verilen hizmetlerden yararlanan kiflilerden ba¤›fl ya da baflka bir ad al-
t›nda, çok düflük de olsa, bir bedel al›nmas› durumunda, bu faaliyetler iktisadi iflletme olarak kabul edilecek
ve kurumlar vergisine tabi tutulacakt›r. (KVK Genel Tebli¤i, Seri no. 47)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde iktisadi iflletme vakfa ve derne¤e ait veya tabi olup fa-
aliyetleri devaml› bulunan, sermaye flirketi ya da kooperatif fleklinde kurulmam›fl olan ticari, s›nai ve zirai
iflletmeler olarak tan›mlanm›flt›r.

Bu k›sa aç›klamadan sonra, maddeler halindeki sorular›n k›sa yan›tlar› afla¤›da verilmifltir.
1. ‹ktisadi iflletme kurulmadan üyelere ya da üye olmayanlara ba¤›fl karfl›l›¤› seminer vermeye devam edi-

lemez.
2. Bu seminerlerin y›l içinde veya her y›l düzenli aral›klarla tekrar ediyor olmas›, gelir sa¤lama amac› güt-

tü¤ü de gözönüne al›nd›¤›nda, iktisadi iflletme kurulmas›n› zorunlu k›lan bir durumdur.
3. ‹ktisadi iflletme kuruldu¤unda, tüm seminer ve atölyelerin, iktisadi iflletme üzerinden fatura ya da fatu-

ra yerine geçen belgeler karfl›l›¤› verilmesi zorunludur.
4. ‹steyen üyelere ve üye olmayan kiflilere veya kurumlara ba¤›fl karfl›l›¤› seminer ve atölye vermeye de-

vam edilemez. Ad› ba¤›fl da olsa burada al›nan paran›n niteli¤i bir hizmet karfl›l›¤›nda al›nan bedeldir. Ba-
¤›fl›n temel özelli¤i, ivazs›z yani karfl›l›ks›z olmas›d›r.

5. Bu hususu, Milli E¤itim mevzuat› aç›s›ndan araflt›rmak gerekir.

7. Gezi düzenlenmesi

Soru 18:
Ülkemizin do¤al ve tarihi güzelliklerini belgelemek, toplumsal konulara dikkati çekmek, çeflitli projeler kap-
sam›nda foto¤raf veya sinema (k›sa film/belgesel) üretimini artt›rmak ve üyeleraras› kaynaflmay› sa¤lamak
amac›yla yurtiçinde üyemiz olanlarla veya olmayanlar›n kat›l›m›yla çeflitli kültür gezileri düzenliyoruz. Gezi
maliyetini kat›l›mc›lar aras›nda paylaflt›r›yor ve ba¤›fl tutar› belirliyoruz ve ba¤›fl makbuzu kesiyoruz. Gezi
giderlerimiz (ulafl›m, konaklama vb.) giderler için derne¤imiz ad›na fatura al›yoruz. Giderlerle gelirler ara-
s›ndaki fark derne¤imize kalm›fl oluyor.

1. ‹ktisadi iflletme kurmadan yine ba¤›fl karfl›l›¤› gezi yapabilir miyiz?
2. Bu gezilerin y›l içinde belli aral›klarla tekrar ediyor olmas› (ço¤unlukla farkl› bir yere) iktisadi iflletme ku-

rulmas›n› zorunlu k›lan bir durum mudur?
3. ‹ktisadi iflletme kuruldu¤unda tüm gezilerimizin iktisadi iflletme üzerinden fatura karfl›l›¤› verilmesi zo-

runlu mudur?
4. ‹steyen üyelerimize ve üye olmayan kiflilere veya kurumlara ba¤›fl karfl›l›¤› gezilerimize kat›lmas›n› sa¤-

layabilir miyiz?
5. Bu tür geziler için Türsab acenteli¤i zorunlu mudur? Derne¤imizin Türsab acenteli¤i almadan bu gezile-

ri düzenlemesi mümkün müdür? Mümkünse nas›l?
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Yan›t 18:
1. Devaml›l›k arzetmesi ve gelir sa¤lama amac› tafl›mas› durumunda iktisadi iflletme kurulmas› zorunludur.
2. Evet, iktisadi iflletme kurulmas›n› zorunlu k›lan bir durumdur.
3. Evet, zorunludur.
4. ‹stisnai durumlar d›fl›nda sa¤layamazs›n›z.
5. Türsab acental›¤› mevzuat›n› incelemek gerekir. Kan›mca, derne¤inizin Türsab acenteli¤i almadan, bu

gezileri düzenleyebilmesi, ancak Türsab acentas› olan bir seyahat firmas›yla ortaklafla çal›flmas› duru-
munda mümkündür.

8. Lokal iflletilmesi

Soru 19:
Derne¤imiz lokalinde (lokal açma ruhsat›m›z mevcut) ücreti karfl›l›¤›nda üyemiz olanlara ve üyemiz olma-
yan misafirlerimize içecek (çay, meflrubat vb.) ve yiyecek (bisküvi, sandviç vb.) servisi yap›yoruz. Servisi
yapan kifli (üyemiz de¤il) ile derne¤imiz aras›nda herhangi bir yaz›l› sözleflme ve kira anlaflmas› dolay›s›yla
bir para al›flverifli yok. Bu kiflinin SSK ve vergi kayd› olmad›¤›ndan yiyecek ve içecek bedeli için fifl veya fa-
tura veremiyoruz. Sat›fl fiyatlar›n› derne¤imiz yönetim kurulu belirliyor.

1. Mevcut haliyle yiyecek ve içecek sat›fl› iktisadi bir faaliyet midir?
2. Lokal açan tüm dernekler iktisadi iflletme kurmak zorunda m›d›r?
3. Lokalinde üye olan veya olmayan misafirlerine yiyecek ve içecek servisinin iktisadi iflletme kapsam›na

al›nmadan yürütülmesi mümkün müdür? Mümkünse nas›l?
4. Lokalin iflletilmesi dernek iktisadi iflletmesi d›fl›nda baflka bir kifli veya kurulufla kiraya verilebilir mi? Ve-

rilirse kira geliri nas›l muhasebelefltirilmelidir?

Yan›t 19:
Vak›f ya da derneklerin lokal, çay oca¤›, e¤lence ve spor tesisleri, turistik tesisler, dan›flmanl›k merkezleri,
ma¤aza ve dükkânlar, otel, çiftlik, ba¤, bahçe, voli ve dalyan mahalleri, hayvanc›l›k tesisleri ve büfe gibi her
türlü ticari, sinai, zirai ve mesleki faaliyetlerin yap›ld›¤› iflyerlerinin iktisadi iflletme oluflturdu¤u aç›kt›r.
1. Evet, iktisadi bir faaliyettir.
2. Evet, zorundad›rlar. Lokaldeki her türlü hizmet bedava, yani hiçbir bedel almaks›z›n veriliyorsa, iktisadi

iflletme kurulmas› zorunlu de¤ildir.
3. Ancak, ikinci soruya verilen yan›ttaki koflulla mümkündür.
4. Verilebilir. Bu durumda elde edilen kira geliri, gayrimenkul sermaye irad› niteli¤inde oldu¤undan kirac›

taraf›ndan kira geliri üzerinden gelir vergisi stopaj› yap›lmas› gerekir.

9. Yay›nlar

Soru 20:
Üç ayda bir düzenli ç›kard›¤›m›z “foto¤raf ve sinema” dergimizle düzensiz bir flekilde ç›kard›¤›m›z di¤er ya-
y›nlar›m›z (foto¤raf albümleri, kitaplar vb.) var. Bu yay›nlar›m›z› üyemiz olan ve olmayanlara ba¤›fl karfl›l›¤›
sat›yoruz. Bu yay›nlar›n bask›lar› için derne¤imiz ad›na fatura al›yoruz.
1. Yay›n ç›karmak ve satmak için iktisadi iflletme kurulmas› zorunlu mudur?
2. ‹ktisadi iflletme kuruldu¤unda tüm yay›nlar›m›z›n iktisadi iflletme üzerinden fatura karfl›l›¤› verilmesi zo-

runlu mudur?
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3. ‹steyen üyelerimize ve üye olmayan kiflilere veya kurumlara ba¤›fl karfl›l›¤› yay›n sat›fl›na devam edebi-
lir miyiz?

Yan›t 20:
Seminerler, geziler ve lokal iflletilmesi konular›nda verdi¤imiz genel bilgiler, yay›nlar için de geçerlidir.

1. Yay›n ç›karma ve satma ifli süreklilik arzediyor ve gelir sa¤lama amac› güdüyorsa, iktisadi iflletme ku-
rulmas› zorunludur.

2. Evet, zorunludur.
3. Hay›r, devam edemezsiniz.

10. Di¤er konular

Soru 21:
Avans kapama ne ifle yarar?

Yan›t 21:
Soruya, kendi mant›¤› içinde cevap vermemiz gerekirse, flöyle diyebiliriz: Avans kapama, avans borçlusu-
nun borcundan kurtulmas›na yarar. Konuya muhasebe tekni¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, k›saca flu aç›klama
yap›labilir: Avans, tüzel kiflilerle ilgili bir tak›m harcamalar yap›lmadan önce, bu harcamalar› yapacak olan
kifli ya da kiflilere ön ödeme yap›lmas› demektir. Böyle bir ödeme yap›ld›¤›nda, ödemeyi yapan STK alacak-
l›, ödeme yap›lan kifli(ler) de borçlu konumuna gelir. Ödeme s›ras›nda düzenlenen kasa tediye fifline -öde-
me banka arac›l›¤›yla ilgilinin hesab›na yap›lm›flsa, banka dekontuna- dayal› olarak muhasebe kayd› yap›l›r.
Harcama yap›l›p da ilgili belgeler muhasebeye verilinceye, yani avans kapat›l›ncaya kadar, avans alan kifli
STK’ya borçlu gözükmeye devam eder.

Soru 22:
STK’lar› resmi olarak kimler denetler?

Yan›t 22:
STK’lar› dar kapsamda al›rsak, tüzel kiflili¤i olan örgütlenmeler olarak dernekler ve vak›flardan söz ediyo-
ruz demektir. Dernek ve vak›flar› resmi olarak kimlerin denetleyece¤ini belirleyebilmek için, ilgili yasal dü-
zenlemelere bakmak gerekir. 5253 say›l› Dernekler Kanunu’na gözatt›¤›m›zda, denetimle ilgili iki madde dik-
katimizi çekmektedir. Bunlardan biri, “iç denetim” bafll›¤›n› tafl›yan 9. madde, di¤eri ise “beyanname verme
yükümlülü¤ü ve denetim” bafll›¤›n› tafl›yan 19. maddedir. 9. maddenin 1. paragraf›nda “Derneklerde iç de-
netim esast›r. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu taraf›ndan iç denetim yap›labilece¤i gibi, ba-
¤›ms›z denetim kurulufllar›na da yapt›r›labilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya ba¤›ms›z denetim kurulufl-
lar›nca denetim yap›lm›fl olmas›, denetim kurulunun yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz.” denilmektedir. 19.
maddenin 2. paragraf›nda ise, “Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar do¤-
rultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kay›tlar›n› mevzuata uygun olarak tutup tutma-
d›klar› içiflleri bakan› veya mülki idare amiri taraf›ndan denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti men-
suplar› görevlendirilemez. ‹çiflleri Bakanl›¤› ve mülki idare amirlerinin yapaca¤› denetimler mesai saati için-
de yap›l›r. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir” denilmektedir.

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vak›flar Hakk›nda Tüzük’ün “Teftifl Makam›” bafll›¤›
tafl›yan 19. maddesine göre vak›flar, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün teftifline tabidir. Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü, teftifli müfettiflleri arac›l›¤›yla yapt›r›r. “Teftiflin tarz›” bafll›¤›n› tafl›yan 20. maddeye göre de “Her vak-
f›n, en az iki y›lda bir defa teftifl ettirilmesi zorunludur.”
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Soru 23:
Stopaj oran› ve SSK oran›n›n yüzde kaç olmas› gerekti¤i konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Yan›t 23:
Stopaj, bir vergi türü de¤ildir. Vergi yasalar›m›z aras›nda, bu isimde vergi türü ve yasas› yoktur. Stopaj, bir
vergi tahakkuk ve tahsil yöntemidir. “Kaynakta kesme” ve “tevkifat” sözcükleri de ayn› anlamda kullan›l›r.
Stopaj yönteminin uyguland›¤› vergi türlerinde stopaj oranlar› da de¤iflik olabilir. Bu yöntemin en yayg›n
kullan›ld›¤› gelir vergisinde, stopaj oran› gelir türlerine göre de de¤iflir. Bilindi¤i gibi Gelir Vergisi Kanunu’nda
yedi tür kazanç ve irat tan›mlanm›flt›r. Bunlardan ücret gelirine uygulanan stopaj oran(›)lar› ile serbest mes-
lek kazanc› veya gayrimenkul sermaye irad›na (kira geliri) uygulanan stopaj oran› farkl›d›r.

SSK prim oranlar›, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca belirlenmektedir. Halen yürürlükte olan prim oranlar›yla
prime esas oluflturan taban ve tavan ücret tutarlar› afla¤›da gösterilmifltir.

SSK PR‹M ORANLARI

Sigorta Kolu ‹flçi Pay› (%) ‹flveren Pay› (%) Toplam (%)
‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›klar› Sigortas› - 1,5 - 7 1,5 - 7
Anal›k Sigortas› - 1 1
Hastal›k Sigortas› 5 6 11
Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortas› 9 11 20
‹flsizlik Sigortas› 1 2 3

SSK Prim Taban›: 531,00 YTL
SSK Prim Tavan›: 3.451,50 YTL

Soru 24:
Türkiye’deki kanunlara göre harc›rahlar için stopaj ödenmesi gerekli midir?

Yan›t 24:
Soruyu yan›tlamadan önce, k›sa bir aç›klama yapmakta yarar görüyoruz: ‹fl gezisine ç›kan çal›flanlara, gezi
giderlerini karfl›lamak amac›yla yap›lan ödemeleri iki grupta toplamak mümkündür:

Birinci grupta yer alan harcamalar yol ve konaklama giderleridir. Yol gideri, yolculukta kullan›lan araca (va-
pur, tren, otobüs, uçak, otomobil vb.) göre de¤iflir; karfl›l›¤›nda bilet ve/veya fatura al›n›r. Konaklama gide-
ri de belge karfl›l›¤› yap›l›r.

‹kinci grupta yer alan harcamalarsa, yeme içme ve ekstra giderlerdir. Baz› kurulufllar›n, bu tür harcamala-
ra iliflkin ödemeleri de belge karfl›l›¤›nda yapmalar›na karfl›n kimi kurum ve kurulufllar da bu tür harcama-
lar› karfl›lamak üzere, harc›rah ya da gündelik ad› alt›nda günlük tutar› s›n›rl› ödemeler yapmaktad›r.

Soruda “harc›rah” sözcü¤üyle kastedilenin bu nitelikteki ödemeler oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

K›saca belirtmek gerekirse, kamuda çal›flanlara ödenen en yüksek gündelik tutar›na kadar olan ödemeler
vergiden ba¤›fl›k olacak; bu tutarlar›n üzerinde yap›lan ödemeler, ilgili çal›flan›n maafl›yla birlefltirilmek su-
retiyle gelir vergisine (stopaj) tabi olacakt›r.
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Soru 25:
Toplum Gönüllüleri’nin VODETRAN Projesi fonunun yüzde 78’ini Avrupa Birli¤i, yaklafl›k yüzde 16’s›n› NED,
yaklafl›k yüzde alt›s›n› da Garanti Bankas› sa¤l›yor. Fon sa¤lay›c›larla ilgili finansal raporlar› tutarken EU/$
döviz kurlar›na da ihtiyaç duyuyorum. Bu oran› o ay›n son günündeki TCMB kurundan almam›z uygun olur
mu?

Yan›t 25:
Bu hususun, proje sözleflmesinde belirlenmesi gerekir. Kur, aybafl› veya aysonu kuru olabilece¤i gibi, ayl›k
ortalama kur veya harcaman›n yap›ld›¤› tarihdeki kur da olabilir. Özellikle Avrupa Birli¤i projelerinde, mali
raporlar avro üzerinden haz›rlan›r. AB’nin destekledi¤i proje harcamalar›nda, avro kuru olarak, Avrupa Bir-
li¤i Merkez Bankas›’n›n harcaman›n ilgili oldu¤u ay için aç›klad›¤› döviz kuru esas al›n›r. O ay boyunca dö-
viz kuru sabit kal›r.

Soru 26:
Bizim yapt›¤›m›z ve önerdi¤imiz projelerde, bütçede öneren kurumun (merkez, vak›f veya dernek de olabi-
lir) kendi varl›¤›n› sürdürebilmek ve proje gerçeklefltirebilirlik kapasitesini koruyabilmek için ve tabii ayni,
görünmeyen giderleri de kapsayacak bir “institutional overhead/kurumsal genel gider” talebine yer vermek
son y›llarda mümkün olmuyor. Hatta tam tersi fon veren kurumlar genelde edindikleri deneylerden kalk›p
hakl› olarak ve bir ölçüde projenin sonuçlanmas›n› da garanti alt›na almak için projeyi öneren kurumun da
tafl›n alt›na elini koymas›n› ve bütçeye belli bir yüzde oran›nda katk› yapmas›n› bekliyorlar. Sorum flu: Bu
tür proje öneren kurumlar, kurumun organizasyon ve sürdürülebilirlik masraflar›n› bütçeye, fon kurumlar›-
n›n yukar›da belirtilen tavr›na ra¤men, nas›l koyabilirler?

Yan›t 26:
Soruda ortaya konan sorun ve çözüm aray›fl›, ço¤u STK’n›n yaflad›¤› ortak s›k›nt›d›r. Bu s›k›nt›n›n temelin-
de de birkaç istisna (TEMA, TEGV vb.) d›fl›nda, sivil toplum kurulufllar›n›n herhangi bir projeye ba¤l› olma-
yan (flarts›z), do¤rudan kuruluflu destekleyen kaynak sa¤lamada yaflad›klar› güçlük yatmaktad›r.

Serbest kaynak yoksunlu¤u içindeki STK’lar, yayg›n bir yan›lg›yla, projeleri gelir kayna¤› olarak görmekte-
dirler. Oysa, ilgili bölümlerde de de¤inildi¤i gibi, proje bütçeleri kendi içlerinde denktir. Yani geliri ve gelirin
harcanaca¤› yerler (gider kalemleri) bellidir.

Özellikle finansman› uluslararas› fon kaynaklar›nca sa¤lanan büyük bütçeli projeler, bu yan›lg›da etkili ol-
maktad›r. Gelen ilk taksitler yüksek tutarlarda (yüzde 30-40) oldu¤undan, hele birden fazla proje yürütülü-
yorsa, belli dönemlerde geçici nakit bollu¤u yaflanmaktad›r. Bu görüntü, serbest (flarts›z) kaynak aray›fl›n-
da bir rehavete yol açarken, proje paralar›n›n, proje amaçlar› d›fl›nda harcanmas› riskini de beraberinde ge-
tirmektedir.

Soruda da vurguland›¤› gibi, proje bütçelerine “institutional over head/kurumsal genel gider” ad› alt›nda
bir kalem koymak, proje destekçilerince olumlu karfl›lanmamakta, en hafif deyimle, sevimsiz bulunmakta-
d›r. Do¤rusunu söylemek gerekirse, böyle bir talep proje ve proje bütçesi kavram›yla da pek ba¤daflma-
maktad›r.

Ancak bilindi¤i gibi, AB fonlar›nca desteklenen projelerde “administration fee/idari giderler”, “management
fee/yönetim giderleri” ad› alt›nda bir gider kalemi bulunmaktad›r. Toplam bütçe harcamalar›n›n yüzde 7-13
oran›ndaki bu kalemin konulmas›ndaki amaç, projeyi yürüten STK’n›n proje personeli d›fl›ndaki elemanlar›-
n›n projeye verdikleri deste¤in ve STK’n›n kurulu olanaklar›ndan (ofis, telefon, faks) sa¤lanan katk›n›n be-
delini karfl›lamakt›r.
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AB fonlar› d›fl›nda, di¤er kaynaklar ve sponsorlarca desteklenen projelere de, ilke olarak böyle bir kalem ko-
nulabilir. STK’n›n y›ll›k ana bütçesi içindeki genel gider pay› iyi hesaplan›r, destekçileri/fonverenleri ikna ede-
cek aç›klamalarla gerekçelendirilebilirse, bu kalemdeki tutar yüzde 15’lerin üzerine de ç›kar›labilir. fieffafl›k
ve hesap verebilirlik ilkelerine ba¤l› kal›nd›¤›nda, kurumsal genel giderin, destekçinin/fonverenin bilgi ve
onay› d›fl›nda, proje bütçelerine konulmas› pek mümkün ve do¤ru gözükmemektedir.
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B‹LANÇO HESAPLARI
A. AKT‹F (Varl›klar ve varl›klar› düzenleyici hesaplar)

1. DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DE⁄ERLER

100 Kasa
101 Al›nan çekler
102 Bankalar
103 Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
108 Di¤er haz›r de¤erler

11. MENKUL DE⁄ERLER
110 Hisse senetleri
111 Özel kesim tahvil, senet ve bonolar›
112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar›
118 Di¤er menkul k›ymetler
119 Menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)

12. T‹CAR‹ ALACAKLAR
120 Al›c›lar
121 Alacak senetleri
122 Alacak senetleri reeskontu (-)
126 Verilen depozito ve teminatlar
127 Di¤er ticari alacaklar
128 fiüpheli ticari alacaklar
129 fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-)

13. D‹⁄ER ALACAKLAR
131 Ortaklardan alacaklar
132 ‹fltiraklerden alacaklar
133 Ba¤l› ortakl›klardan alacaklar
134 Üyelerden alacaklar
135 Personelden alacaklar
136 Di¤er çeflitli alacaklar
137 Di¤er alacak senetleri reeskontu (-)
138 fiüpheli di¤er alacaklar
139 fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-)

15. STOKLAR
150 ‹lk madde ve malzeme
151 Yar› mamüller-üretim
152 Mamüller
153 Ticari mallar
157 Di¤er stoklar
158 Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
159 Verilen siparifl avanslar›

17. YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MAL‹YETLER‹
170 Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m maliyetleri
179 Tafleronlara verilen avanslar

18. GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI
180 Gelecek aylara ait giderler
181 Gelir tahakkuklar›

EK - 1
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19. D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
190 Devreden katma de¤er vergisi
191 ‹ndirilecek katma de¤er vergisi
192 Di¤er katma de¤er vergisi
193 Peflin ödenen vergiler ve fonlar
195 ‹fl avanslar›
196 Personel avanslar›
197 Say›m ve tesellüm noksanlar›
198 Di¤er çeflitli dönen varl›klar
199 Di¤er dönen varl›klar karfl›l›¤› (-)

2. DURAN VARLIKLAR
22. T‹CAR‹ ALACAKLAR (UZUN VADEL‹)

220 Al›c›lar
221 Alacak senetleri
222 Alacak senetleri reeskontu (-)
226 Verilen depozito ve teminatlar
229 fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-)

23. D‹⁄ER ALACAKLAR
231 Ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
232 ‹fltiraklerden alacaklar
233 Ba¤l› ortakl›klar›ndan (iktisadi iflletmelerden) alacaklar
234 Üyelerden alacaklar
235 Personelden alacaklar
236 Di¤er çeflitli alacaklar
237 Di¤er alacak senetleri reeskontu (-)
239 fiüpheli di¤er alacaklar karfl›l›¤› (-)

24. MAL‹ DURAN VARLIKLAR
240 Ba¤l› menkul k›ymetler
241 Ba¤l› menkul k›ymetler de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
242 ‹fltirakler
243 ‹fltiraklere sermaye taahhütleri (-)
244 ‹fltirakler sermaye paylar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
245 Ba¤l› ortakl›klar (iktisadi iflletmeler)
246 Ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) sermaye taahhütleri (-)
247 Ba¤l› ortakl›klar sermaye paylar› de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
248 Di¤er mali duran varl›klar
249 Di¤er mali duran varl›klar karfl›l›¤› (-)

25. MADD‹ DURAN VARLIKLAR
250 Arazi ve arsalar
251 Yeralt› ve yer üstü düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, makine ve cihazlar
254 Tafl›tlar
255 Demirbafllar
256 Di¤er maddi duran varl›klar
257 Birikmifl amortismanlar (-)
258 Yap›lmakta olan yat›r›mlar
259 Verilen avanslar
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26. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Haklar
261 fierefiye
262 Kurulufl ve örgütlenme giderleri
263 Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
264 Özel maliyetler
267 Di¤er maddi olmayan duran varl›klar
268 Birikmifl amortismanlar (-)
269 Verilen avanslar

27. ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
271 Arama giderleri
272 Haz›rl›k ve gelifltirme giderleri
277 Di¤er özel tükenmeye tabi varl›klar
278 Birikmifl tükenme paylar› (-)
279 Verilen avanslar

28. GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI
280 Gelecek y›llara ait giderler
281 Gelir tahakkuklar›

29. D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR
291 Gelecek y›llarda indirilecek katma de¤er vergisi
292 Di¤er katma de¤er vergisi
293 Gelecek y›llar ihtiyac› stoklar›
294 Elden ç›kar›lacak stoklar ve maddi duran varl›klar
295 Peflin ödenen vergi ve fonlar
297 Di¤er çeflitli duran varl›klar
298 Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
299 Birikmifl amortismanlar (-)

B. PAS‹F (Kaynaklar ve kaynaklar› düzenleyici hesaplar)

3. KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
30. MAL‹ BORÇLAR

300 Banka kredileri
303 Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
304 Tahvil anapara borç, taksit ve faizleri (kullan›lamaz)
305 Ç›kar›lm›fl bonolar ve senetler (kullan›lamaz)
306 Ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler (kullan›lamaz)
307 Finansal kiralama borçlar›
308 Menkul k›ymetler ihraç fark› (-) (kullan›lamaz)
309 Di¤er mali borçlar

32. T‹CAR‹ BORÇLAR
320 Sat›c›lar
321 Borç senetleri
322 Borç senetleri reeskontu (-)
326 Al›nan depozito ve teminatlar
329 Di¤er ticari borçlar

33. D‹⁄ER BORÇLAR
331 Ortaklara (kuruculara) borçlar
332 ‹fltiraklere borçlar
333 Ba¤l› ortakl›klara (iktisadi iflletmelere) borçlar

EK-1
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334 Üyelere borçlar
335 Personele borçlar
336 Di¤er çeflitli borçlar
337 Di¤er borç senetleri reeskontu (-)

34. ALINAN AVANSLAR
340 Al›nan siparifl avanslar›
349 Al›nan di¤er avanslar

35. YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM HAKED‹fiLER‹
350 Y›llara yayg›n inflaat ve onar›m hakedifl bedelleri

36. ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 Ödenecek vergi ve fonlar
361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
368 Vadesi geçmifl, ertelenmifl veya taksitlendirilmifl vergi ve di¤er yükümlülükler
369 Ödenecek di¤er yükümlülükler

37. BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
370 Dönem kâr›, vergi ve di¤er yasal yükümlülük karfl›l›klar›
371 Dönem kâr›n›n peflin ödenen vergi ve di¤er yükümlülükleri (-)
372 K›dem tazminat› karfl›l›¤›
373 Maliyet giderleri karfl›l›¤›
379 Di¤er borç ve gider karfl›l›klar›

38. GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER TAHAKKUKLARI
380 Gelecek aylara ait gelirler
381 Gider tahakkuklar›

39. D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
391 Hesaplanan katma de¤er vergisi
392 Di¤er katma de¤er vergisi
393 Merkez ve flubeler cari hesab›
397 Say›m ve tesellüm fazlalar›
399 Di¤er çeflitli yabanc› kaynaklar

4. UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
40. MAL‹ BORÇLAR

400 Banka kredileri
405 Ç›kar›lm›fl tahviller (kullan›lamaz)
407 Ç›kar›lm›fl di¤er menkul k›ymetler (kullan›lamaz)
408 Menkul k›ymetler ihraç fark› (-) (kullan›lamaz)
409 Di¤er mali borçlar

42. T‹CAR‹ BORÇLAR
420 Sat›c›lar
421 Borç senetleri
422 Borç senetleri reeskontu (-)
426 Al›nan depozito ve teminatlar
429 Di¤er ticari borçlar

43. D‹⁄ER BORÇLAR
431 Ortaklara (kuruculara) borçlar
432 ‹fltiraklere borçlar
433 Ba¤l› ortaklara (iktisadi iflletmelere) borçlar
434 Üyelere borçlar
436 Di¤er çeflitli borçlar
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437 Di¤er borç senetleri reeskontu (-)
438 Kamuya olan ertelenmifl veya taksitlendirilmifl borçlar

44. ALINAN AVANSLAR
440 Al›nan siparifl avanslar›
449 Al›nan di¤er avanslar

47. BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
472 K›dem tazminat› karfl›l›¤›
479 Di¤er borç ve gider karfl›l›klar›

48. GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
480 Gelecek y›llara ait gelirler
481 Gider tahakkuklar›

49. D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
492 Gelecek y›llara ertelenen veya terkin edilecek KDV
493 Tesise kat›lma paylar›
499 Di¤er çeflitli uzun vadeli yabanc› kaynaklar

5. ÖZKAYNAKLAR
50. ÖDENM‹fi SERMAYE

500 Sermaye
501 Ödenmemifl sermaye (-)

52. SERMAYE YEDEKLER‹
520 Hisse senetleri ihraç primleri (kullan›lamaz)
521 Hisse senedi iptal kârlar› (kullan›lamaz)
522 Maddi duran varl›k yeniden de¤erleme art›fllar›
523 ‹fltirakler yeniden de¤erleme art›fllar›
529 Di¤er sermaye yedekleri

54. KÂR YEDEKLER‹ (GEL‹R FAZLASI YEDEKLER‹)
540 Yasal yedekler
541 Statü yedekleri
542 Ola¤anüstü yedekler
543 Matematik primler karfl›l›¤›
544 Ödenmifl primler karfl›l›¤›
548 Di¤er kâr yedekleri
549 Özel fonlar

57. GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI (GEL‹R FAZLALARI)
570 Geçmifl y›llar kârlar› (gelir fazlalar›)

58. GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (G‹DER FAZLALARI)
580 Geçmifl y›llar zararlar› (gider fazlalar›) (-)

59. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) (NET GEL‹R – G‹DER FAZLASI)
590 Dönem net kâr› (net gelir fazlas›)
591 Dönem net zarar› (-) (net gider fazlas›)

6. GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
60. BRÜT SATIfiLAR

600 Yurtiçi sat›fllar
601 Yurtd›fl› sat›fllar
602 Di¤er gelirler
603 Ba¤›fl ve yard›mlar
604 Prim ve aidatlar
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61. SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
610 Sat›fltan iadeler (-)
611 Sat›fl iskontolar› (-)
612 Di¤er indirimler (-)

62. SATIfiLARIN MAL‹YET‹
620 Sat›lan mamüller maliyeti (-)
621 Sat›lan ticari mallar maliyeti (-)
622 Sat›lan hizmet maliyeti (-)
623 Di¤er sat›fllar›n maliyeti (-)

63. FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
630 Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-)
631 Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-)
632 Genel yönetim giderleri (-)
633 Amaca yönelik giderler

64. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR
640 ‹fltiraklerden temettü gelirleri
641 Ba¤l› ortakl. (iktisadi iflletmelerden) temettü gelirleri
642 Faiz gelirleri
643 Komisyon gelirleri
644 Konusu kalmayan karfl›l›klar
645 Menkul k›ymet sat›fl kârlar›
646 Kambiyo kârlar›
647 Reeskont faiz gelirleri
648 ‹ktisadi iflletme gelirleri
649 Di¤er ola¤an gelir ve kârlar

65. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)
653 Komisyon giderleri (-)
654 Karfl›l›k giderleri (-)
655 Menkul k›ymet sat›fl zararlar› (-)
656 Kambiyo zararlar› (-)
657 Reeskont faiz giderleri (-)
659 Di¤er ola¤an gider ve zararlar (-)

66. F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
660 K›sa vadeli borçlanma giderleri (-)
661 Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

67. OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR
671 Önceki dönem gelir ve kârlar› (gelir fazlalar›)
679 Di¤er ola¤and›fl› gelir ve kârlar (gelir fazlalar›)

68. OLA⁄AN DIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
680 Çal›flmayan k›s›m gider ve zararlar› (-)
681 Önceki dönem gider ve zararlar› (-)
689 Di¤er ola¤and›fl› gider ve zararlar (-)

69. DÖNEM NET KÂR VE ZARARI (GEL‹R VE G‹DER FAZLASI)
690 Dönem kâr› ve zarar› (gelir ve gider fazlas›)
691 Dönem kâr› vergi ve di¤er yükümlülük karfl›l›klar› (-)
692 Dönem net kâr› ve zarar› (gelir ve gider fazlas›)
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7. MAL‹YET HESAPLARI (7/A SEÇENE⁄‹)
70. MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESAPLARI

700 Maliyet muhasebesi ba¤lant› hesab›
701 Maliyet muhasebesi yans›tma hesab›

71. D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
710 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
711 Direkt ilk madde ve malzeme yans›tma hesab›
712 Direkt ilk madde ve malzeme fiyat fark›
713 Direkt ilk madde ve malzeme miktar fark›

72. D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
720 Direkt iflçilik giderleri
721 Direkt iflçilik giderleri yans›tma hesab›
722 Direkt iflçilik ücret farklar›
723 Direkt iflçilik süre (zaman) fark›

73. GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
730 Genel üretim giderleri
731 Genel üretim giderleri yans›tma hesab›
732 Genel üretim giderleri bütçe farklar›
733 Genel üretim giderleri verimlilik farklar›
734 Genel üretim giderleri kapasite farklar›

74. H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
740 Hizmet üretim maliyeti
741 Hizmet üretim maliyeti yans›tma hesab›
742 Hizmet üretim maliyeti fark hesaplar›

75. ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
750 Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
751 Araflt›rma ve gelifltirme giderleri yans›tma hesab›
752 Araflt›rma ve gelifltirme gider farklar›

76. PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
760 Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri
761 Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri yans›tma hesab›
762 Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri fark hesab› genel yönetim giderleri

77. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
770 Genel yönetim giderleri yans›tma hesab›
771 Genel yönetim gider farklar› hesab›

78. F‹NANSMAN G‹DERLER‹
780 Finansman giderleri
781 Finansman giderleri yans›tma hesab›
782 Finansman giderleri fark hesab›

7. MAL‹YET HESAPLARI (7/B SEÇENE⁄‹)
79. G‹DER ÇEfi‹TLER‹

790 ‹lk madde ve malzeme giderleri
791 ‹flçi ücret ve giderleri
792 Memur ücret ve giderleri
793 D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler
794 Çeflitli giderler
795 Vergi, resim ve harçlar
796 Amortismanlar ve tükenme paylar›
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797 Finansman giderleri
798 Gider çeflitleri yans›tma hesab›
799 Üretim maliyeti hesab›

9. NAZIM HESAPLAR
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

- Kefaletten borçlular
- Teminattan borçlular
- Emanetten borçlular

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
- Kefaletten alacakl›lar
- Teminattan alacakl›lar
- Emanetten alacakl›lar
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