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o. GİRİŞ
bu çalışmanın amacı, Avrupa topluluğunda muhasebenin uyumlaştırılması nedeniyle çıkarılmış olan muhasebe yönergelerinden olan Dördüncü Yönergeyi irdelemekt ir. Bu amaca yönelik olarak çalışmada sırası ile aşağı
Yapılan

daki plan

izlenmiştir.

1) Dördüncü yönerge ve uluslararası muhasebe ilişkisi
2) Dördüncü yönergeye ilişkin genel açıklama
3) Bilanço ve Gelir Tablolarını düzenleyen hükümler , ..
Mali tablolara ilişkin diğer ve son hükümler açıklanmış
ve Dördüncü Yönerge'y e 'ait sistematikler ayrıntılı olarak
1. Dördüncü Yönerge Ve

Uluslararası

Muhasebe

gösterilmiştir.

Yaklaşımı

ulusal yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin gücü
topluluğun anayasasını oluşturan Roma Antlaşmasının 100. maddesind en kayAvrupa

Topluluğu'nun

naklanmaktadır.1

Bu amaca yönelik olarak Avrupa Konseyi, yönergeler çıkarmıştır. Avrupa Topluluğu'nda muhaseben in uyumlaştırılması nedeniyle 4 ayrı yönerge çı
karılmıştır. 'Bunlardan dördüncü yönerge aynı zamanda "Bilanço Yönergesi"
1
olarak da ifade edilmektedir. Yönergenin hazırlanmasında "Genel Kabul Görnıüş Muhasebe" ilkeleri düzenleyici rol oynamıştır. Bunu da yönergenin sözü
edilen ilkelere olan yaklaşımından anlıyoruz. Farklı muhasebe standartlarını
· Yazımda "Officual Journal of the European Communities" 14 August 1978, volue 21 den yararlanılmıştır.

1 Vergi Dünyası, Avrupa Topluluğuna üye Devletlerde ve Türkiye de Katma Değer Vergisi
Oranlan. Sayı 79, Mart 1988
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uygulayan AT'na üye ülkelerin ulusal muhasebe bir şekilde düzenlenmel eri
çok yönlü bir çalışmayı gerektirmekt edir.
Muhasebe yönergeleri ise

uluslararası

norm ve standartlarına mümkün
Dördüncü Yönerge, belli tipteki şirketle
rin yıllık hesaplarının güvenilir bir şekilde .düzenlenmesini ve bunların koşulla
rı, eklerini, yayınlanma, denetim ve değerleme kurallarını içermektedir . .
olduğunca yaklaşım sağlamaktadır.

Yönergenin

ayrıntısına

girmeden önce

şu açıklamanın yapılmasında

yarar vardır.
Dördüncü Yönerge AT'na yönelik bir muhasebe sistemi getirmemekt edir. Sadece. mali tablolarla ilgili düzenlemele ri kapsamına almaktadır. Dikkat
edilecek olursa sistemsel bir yaklaşım olsa idi öncelikle "Uniform Accounting
System"
Tekdüzen Muhasebe'Si stemi'nin

öngörülmüş olması

gerekirdi.

Görülüyor ki, Dördüncü Yönerge ile tamamen birbirinden farklı muhasebe uygulamalarına sahip olan AT' ela farklılıkların kısmen de olsa giderilmesine çalışılmıştır. '
ı.1

Yönergeye

ilişkin

Genel

Açıklama

Dördüncü Yönerge, 121 bölüm, 62 madde ve bu maddeleri tamamlayan
alt maddelerden meydana gelmiştir. Yönergedeki madde hükümlerinin bölümler itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
- Giriş yazısı ve yönergenin uygulanacağı şirketler (maddel)
- Genel hükümler (1. bölüm madde 2)
_ Bilanço ve gelir tablosu hakkındaki genel hükümler (2. bölüm madde

3-7)
_ Bilançonun bilimsel

yapısı

ve bilanço kalemlerinin

sınıflandırılması

(3 . Bölüm madde 8;14)
Bilançoda yer alan bazı belirgin kalemlere ilişkin özel hükümler (4. bölüm madde 15-21)
_ Gelir tablosunun bilimsel yapısı ve gelir tablosu hesaplarının sınıflandırılması (5. bölüm madde 22-27)
_ Gelir tablosunda yer alan belirgin kalemlere ilişkin özel hükümler (6.
bölüm madde 28-30)
_ Değerleme kuralları (7. bölüm madde 31-42)
_ Açıklama notlarının (Dipnotların) içeriği (8. Bölüm madde 43-45)
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- Yıllık faaliyet raporunun içeriği (9. bölüm madde 46)
- Yayınlama (ilan) (10. bölüm madde 47-50)
- Denetim (11. bölüm madde 51)
- Son (Nihai) hükümler (12. bölüm madde 51-62) ı
Dördüncü Yönerge içeriğind.e başlıca şu hususlarla ilgili hükümler dikkati çekmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.
- Bilanço 1 ve gelir tablolarına ilişkin hükümler
- Mali tablolarla ilgili diğer hükümler
- Son hükümler
1.1.1 Bilançoyu Düzenleyen Hükümler
Bilanço gelir tablosu ve bunların eklerinin gerÇeği yansıtacak bir şekilde
ve yönerge uygun olarak düzenlenmesini, ortakların mal varlığını, maddi durumunun doğru olarak gösterilmesini bundan başka ek bilgilerin de verilmesi
ile ilgili hükümler yönergenin birinci bölüm 2. maddesinde açıklanmıştır. Yönerge bilanço ilkelerine kapsamlı ve ağırlıklı roller tanımıştır. Bunları bir çok
maddede bulmak mümkündür 3.
Yönergenin ikinci bölümünde, bilanço ve gelir tablosuna ilişkin hükümler yer almaktadır4. Bölümün 3. ve 4. maddelerinde bilanço ve gelir tablosunun şekil özellikleri üzerinde durulmakta ve her hesap dönemi için aynı yapı
sal özelliğinin muhafaza edilmesini, yine gerek bilanço ve gerekse gelir tablolarının alt bölümlerinin belirlenen sıraya gör~ gösterilmesini kapsamaktadır.
Ayrıca yanı bilanço kalemleri için verilen hesap numaralarının her hesap dönemi için farklı olmamasını da öngörmektedir.
Mali tablolarda, hesap numaralarında yapılacak değişikliklerin, söz konusu tabloların ekinde gösterilmesi zorunludur. Yönergeye göre hesap numarası bulunmayan hiç bir mali tablo kalemi geçerli değildir. Bölümün 5. maddesine göre üye ülkelerce açıklama yapılmak koşuluyla mali tablolarla ilgili
özel formatlar düzenlenebilecektir.
2 Akdoğan Nal.an, Avrupa. Topluluğu'na Dahil ülkelerde Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştı
rılması Esaslarını

öngören Dördüncü Yönerge'nin Türkiye'deki Finansal Tablo

Standartları

ile Karşılaştırılması, 3'ncü Ulusal İşletmecilik Kongresi Düzenleme Komitesi, 30 Kasım; 9 Ara-

lık 1989 Kapodokya, Semineri Tebliği, S. 343
3 Tekinalp Ünal, Belli Tipteki Şirketlerin Yıllık Hesaplarına ilişkin Dördüncü Yönerge S.5
4 Fourth Council Directive. a.g.e. Article 3, No. L. 222,
11.14:8.1978
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'

Görülmektedir ki bir örnekliği sağlayabilmek için her ülke aynı biçimde
bilanço düzenleyecek ve mali tablolara ait sistematikler kesinlikle değiştirilme
yecektir. Yapılması zorunlu olan değişiklikler dipnotlarda belirtilebilir.
Bölümün 9 ve 10. maddeleri bilançonun yapısı ile ilgili özelliklerini düzenlemektedir. Her iki madde de iki ayrı bilanço örneği verilmekte ve yönergede öngörülmüş olan hükümler kapsamında işletmeler yukanda zikredilen
maddelere göre düzenlemesi gereken bilançolar arasında seçim yapma hakkı
na. sahiptirler.

9 ve 10. maddelere göre düzenlenmesi gereken bilançolar:
- Hesap tipi bilanço (9.madde)
- Rapor tipi bilanço (10.madde)
olmak üzere ikiye aynlmaktadır.
·Daha önce de ifade edildiği gibi yönergeye _göre bilanço kalemlerinde,
sistematik dışında eklenecelç ayrıntılar dipnotlarda açıklanması gereklidir. Bu
hususun hangi koşullarda yapılabileceği yönergenin dördüncü madde 413-414
.fıkralarında açıklanmaktadır. Yönergenin bölümleri arasında ne şekilde yer ·
alması gerektiği ve sabit varlık değişimlerinin eklerde gösterilmesini öngörmektedir.
·Sabit varlıkların maliyet bedellerinin tespit edilmesi, gelecek döneme ait
giderlerin muhasebeleştirilmesi düzeltme işlemleri ve şüpheli alacaklarla ilgili
di.izenlemeler bölümün 15-21 maddeleri arasında yer AT'da muhasebenin
farklı şekil ve organizasyonunda, hangi genel muhasebe prensip ve standartlarının . uygulanması gerektiği belirlenmelidir5 . Bu husus üzerinde önemle durulmalıdır.

1.1.1.l. AT Dördüncü Yönerge ~.Maddesine Göre Bilanço Sistematiği
I

ATIF
A- Ödenmemiş Sermaye: Aple çağrılan kısmı belirtilerek, kayıtlı öden-

memiş sermayenin ulusal mevzuat tarafından pasifte gösterilmesi öngörülme-

diği takdirde, sermayenin a·ple çağrılmış fakat halen ödenmemiş kısmı Aktifin
A bölümünde ya da aktif Dil 5 kısmında belirtilmiştir.
·

s Wood Frank Townsley Jr. Accounting for BTEC. Pitman Publishi ng, England 1987. S. 321
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B- Kurtuluş ve Örgütlenme Giderleri: Milli mevzuat, aktifte kayıt edilmesine izin verdiği gibi, ayrıca kuruluş örgütlenme giderlerini ilk kalem olarak gayrı maddi sabit varlıklarda gözükmesini öngör~n6.
C- Duran

Varlıklar

1. Gayri Maddi Duran Varlıklar

1- Araştırma ve geliştirme giderleri (milli mevzuatın aktife yazılmasına
izin verdiğinde),
·
2- Ruhsatlar, patentler, lisanla~, markalar ve benzeri haklar ve varlıklar,
şayet aşağıdaki gibi ise
a) C/ 13 alt oaşlığında kayıtlı olmayanlar ~e ivazlı olarak satın alınanlar.
b) Ortakfar tarafından icat edilenler
3._ İvazlı satın alınmış işletme ve firma değe'ri (Şerefiye)
4- Verilen avanslar
-11. Maddi Varlıklar

1- Arsalar ve binalar
2- Tesisler
3- Diğer teçhizat, endüstriyel ve ticari araçlar
4- İmal ve inşa edilmekte olan

111. Mali Varlıklar
· 1- Bağlı kuruluşlardaki paylar
2- Bağlı kuruluşlardaki uzun vadeli alacaklar
3- iştirakler
4- İştiraklerden alacaklar
5- Bağımlı menkul kıymetler
6- Diğer uzun vadeli alacaklar
7- Ulusal ~evzuatın sabit varlık kaydını öngördüğü kuruluşlardaki hisse
senetleri ve payları (nominal değerlerinin ya da nominal değeri olmadığ~ takdirde defter değerlerinin belirtilmesiyle7 •
6 Fourth Council Directive, 25 July 1578,

adı

geçen eser, Article (31;42) Na'. L 222-22-23-24-25,

14.8.1978
7 Fourth Councu\ Directive a.g.e.,
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Döner Varlıklar
1- Stoklar
2- Hammadde ve yardımcı malzemeler
3- Mamul mallar ve Ticari mallar (Emtea)
4- Verilen sipariş avansları

il. Alacaklar
(Aşağıda sıralanan

kalemlerin hepsi için: Bir seneyi geçen süreleri, ala-

cak tutarı ayrı ayrı belirtilecektir)
alacaklar (müşteriler)
2- Bağlı kuruluşlardan alacaklar
3- Şirketin iştiraki bulunan kuruluşlardan alacaklar
4- Diğer alacaklar
5- Ödenmemiş fakat apele çağırılmış kayıtlı sermaye (Ulusal mevzuat tarafından apele çağırılan sermaye aktifin A noktasına kaydı öngörülmüyorsa)
6- Peşin ödenen borçlar ve tahakkuk etmiş gelir (Ulusal mevzuat tarafın

1- Faaliyetten

doğan

dan bunların E Alt başlığında kaydı öngörülmüyorsa8.

111. Menkul
1-

Kıymetler

Bağlı kuruluşlardaki

hisseler

2- Ulusal mevzuatın mal varlığında kaydını öngördüğü kuruluşun kendi

hisseleri ve payları (nominal değerlerinin ya da defter değerlerinin belirtilmesiyle)
3- Diğer Menkul Kıymetler
ıv. Bank~ hesapları,

çekler ve kasa durumu

E- Peşin ödenen Giderler ve,Tahakkuk Etmiş Gelir: (Ulusal mevzuatın
bunları aktifin D /116) alt başlığında öngörmediğinde)
PASİF

a· Öz Sermaye
ı- Kayıtlı Sermaye: (Eğer ulusal mevzuat apele çağırılan sermayenin bu-

rada belirtilmesini öngörmüyorsa, bu durumda kayıtlı sermaye ve ödenmiş
sermayenin tutarları ayrı ayrı belirtmelidir)
8 Fourth Council Directive a.g.e.
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•

II- Hisse senetleri ihraç primleri
III- Y~niden Değerleme Fonları (artışları)
iV- Yedekler

1- Ulusal mevzuatın kuruluşa öngördüğü kanuni yedekler
2- AT'nun 77 /91 E.E.C. Yönerge'sinin 22. ınad. Aykırı olmamak koşu
luyla.
3- Akdi yedekler
4- Diğer yedekler
V- Devreden kar veya zarar
Vl- Faaliyet yılı kar ve zarar (Bu kalem F Bölümü "aktiflerde" veya E
Bölümü "borçlar" kısmında ulusal mevzuatın gösterilmesini şart kılmadıkça9.
B- Borç ve Gider

1- Kıdem tazminatı ve benzer yükümlülüklerden doğan karşılıklar
·
2- Vergiler için ayrılmış karşılıklar
3- Diğer karşılıklar

C- Borçlar
(Aşağıda sıralanan kalemlerden her biri için ayrı ayrı bir seneyi aşan
borçların ve bir .seneyi aşmayan· borçların tutarlarının belirtilmesi gereklidir).
'

1- Tahvilli borçlar, konvertibi olanlar belirtilerek,
2- Kredi kurumlarına olan borçlar,
3- Siparişlerden alınan avanslar,
4- Satın alma borçları,
5- Hisse senetlerinden ibaret olan borçlar,
6- Bağlı kuruluşlara olan borçlar,
7- Şirketin iştirak bağı olan kuruluşlara olan borçlar
8- Diğer borçlar, bunların arasında vergi ve sigorta borçları,
· 9- Geçici hesaplar,
(Ulusal mevzuat bunları pasifin D boşluğunda kaydını öngörmüyorsa)

D- Tahakkuklar ve Alıkonulmuş Karlar
(Ulusal mevzuat.bunları pasifin C/9 alt boşluğunda kaydını öngörmüyorsa)
9 Fourth Council Directive a.g.e.
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E- Faaliyet Yılı

Karı

(Ulusal mevzuat bunun pasifte A/vı alt

başlığında kaydını

öngörmüyor-

sa)ıo.

1.1.l.2 AT Dördüncü Yönerge 10. Maddesine Göre Bilanço
Yönerge 10. maddesi

kapsamında

bilanço

aşağıdaki

Sistematiği

gibidir

A~ Ödenmemiş Sermaye

belirtilerek (ödenmemiş sermayenin ulusal mevzuat tarafındın, L başlığında gözükmesinin öngörüldüğü takdirde sermayenin
apele çağrılmış, fakat halen ödenmemiş kısmı, A başlığında veya D /115 alt
başlığında gözükebilir).
Apele

B-

ve

çağrılan kısmı

Kuruluş

ve

Genişletme

Giderleri

Ulusal mevzuat, aktife kayıt edilmesine izin verdiği gibi, ayrıca kuruluş
giderlerini ilk kalan olarak gayri maddi yatırım mal varlığında

genişleme

gözükmesini öngörebiJir.
C- Duran

Varlıklar

1· Gayri maddi
1izin

Araştırma

ve

varlıklar

geliştirme

giderleri (ulusal

mevzuatın

aktife

yazılmasına

verildiğinde

2- Ruhsatlar, patentler, lisanslar, markalar ve benzeriler koşulları.
a) C/13 alt başlığında kayıtlı olmayanlar ve ivazlı olarak satın alınanlar 11 •.
b) Veya ulusal mevzuatın aktife kaydını öngördüğü kuruluş tarafından
yaratılan değerler.

3- İvazlı satın alınmış işletme ve firma değeri.
4- Yetine getirilen ödemeler.

10

Fourtlı

Council Directive, 25 Jully 1978, Official Journal of the European Communuties, Ar-

ticle, 9, No. 222/14, 14.8.1978. ·
11 Bu konuda yazılan başka bir .eser Solaş Çiğdem, Avrupa Ekonomik Toplu l uğunda Muhasebe
Harmonizasyonu çalışmaları ve Türkiye Uygulaması, M.Ü.İ.İ.B.F.İ . KA.E. yayını. İstanbul
1982 s. 22-25 .
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il. Maddi

Varlıklar

1- Arsalar ve binalar
2- Makine- Teçhizat
3- Diğer teçhizat, endüstriyel ve ticari araçlar
4- İmal ve inşa edilmekte olan
III. Mali

1-

Varlık.)ar

Bağlı kuruluşlardaki

paylar

2- Bağlı kurulu~lardaki akaklar

3- İştirakler
4- Şirketin iştirak bağı olduğu kuruluşlardaki alacaklar

5- Duran varlık niteliğindeki kıymetli evrak.
6- Diğer uzun vadeli alacaklar
7- Ulusal mevzuatın yatırım mal varlığına kaydını öngördüğü kuruluşlar
daki hisse senetleri ve p'ayları (nominal değerlerinin ya da monimal değeri olmadığı takdirde defter değerlerinin belirtilmesiyle)
D- Döner Varlıklar

1- Stoplar
1- Hamm~dde ve yardımcı malzemeler
2- Yarı rnamuller 12 .
3- Mamul mallar
4- Yapılan ödemeler
11- Alacaklar
(Aşağıdaki sıralanan

kalemlerin hepsi için, bir seneyi geçen süreleri, ala·
cağın tutarı ayrı ayrı belirtilecektir).
1- Faaliyetten alacaklar
2- Bağlı kuruluşlardan alacaklar
3- Şirketin iştiraki bulunan kuruluşlardan alacaklar
4- Diğer alacaklar
5- Ödenmemiş, fakat apele Çağrılmış kayıtlı sermaye (ulusal mevzuat tarafından, apele çağrılan sermaye aktifin A noktasına kaydı öngörülrnüyorsa)
6- Geçici hesaplar
12 Solaş Çiğdem a.g.e. S. 26
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111- Kıymetli Evrak
1- Bağlı kuruluşlardaki hisseler
2- Ulusal mevzuatın mal varlığında kaydını öngördüğü kuruluşun kendi
hisseleri ve payları (nominal değerlerinin ya da defter değerlerinin ya da defter değerlerinin belirtilmesiyle).

iv- Banka

Hesapları, Çekler ve Kasa Durumu 13 .

E- Peşin Ödemeler ve Tahakkuk Etmiş Gelir
(Ulusal mevzuatın bunları aktifin D /116 alt başlığında kaydını öngörme.diğinde ).

F-

Kısa

Süreli Borçlar

1- Tahvilli borçlar, konvertibl olanlar belirtilerek
2- Kredi . kurumlarına olan borçlar
3- Siparişlerden alınan avanslar
4- Satın alma borçları
5- Hisse senetlerinden ibaret olan borçlar
6- Bağlı kuruluşlara olan borçlar
7- Şirketin iştirak bağı olan kuruluşlara olan borçlar
8- Diğer borçlar, bunların arasında vergi ve sigorta borçları
9- Geçici hesaplar
(Ulu~al mevzuatın bunları K noktasında kaydını öngörmediği takdirde)

G- Döner Varlıklar (E Başlığında Belirtilen Geçici Hesaplar Dahil) Kısa Süreli Borçların Önceden çıkarılması ile (E Başlığında. Belirtilen Hesaplar
Dahil)
H- kısa Süreli Borçların Önceden Çıkarılması ile aktif Elemanların
Toplam

Tutarı

1- Uzun Süreli Borçlar

1- Tahvilli borçlar, konvertibl olanlar belirtilerek,
2- Kredi müesseselerine olan borçlar 14 .
3- Siparişlerden alınan avanslar
13 Solaş Çiğdem a.g.e. S. 27
14 Fourth Council Directive, Official Joumal of the European Coommunuties No. L. '222/17,

14.8.1978
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4- Satın alma borçları
5- Hisse senetlerinden ibaret olan borçlar
6- Bağlı kuruluşlara olan borçlar
7- Şirketlerin iştirak bağı olan kuniluşlara olan borçlar
8- Diğer borçlar, bunların arasında vergi ve sigorta borçları
9- Geçici hesaplar (ulusal mevzuatın bunları K başlığında kaydını öngörmediği takdirde)

J- Karşılıklar
1- E.meklilik ve diğer yükümlülük
2- Vergi Karşılıkları
3- Diğer karşılıklar

K- Tahakkuklar ve Tahakkuk Etmiş Gelir
Ulusal

mevzuatın

F fJ alt

başlığında kaydını öngörmediği

takdirde).

L- Öz Sermaye
1- Kayıtlı Sermaye
(Ulusal mev:zuatın apele çağrılan sermayenin bu isimde kaydını öngörtakdirde, öngördüğü zaman ise., kayıtlı ve ödenmiş sermayenin tutarlaayrı olarak belirtilmelidir 15 •

mediği
rı

il- Hisse Senedi İhraç Primleri
Ill- Yeniden Değerleme Fonu
iV- Yedekler

1- Yasal yedekler (milli mevzuatın öngördüğü)
2- Hisse senetleri ve payları için karşılıklar (kuruluşun kendi hisse senetleri ve payları için ulusal mevzuat tarafından ayrılmasına izin verilen karşılık
lar, AT'nin 77 /91 yönerge' sinin' 22. maddesinin 1. paragrafının b harfü kısmı
dışında)

3- Ana sözleşmeden
4- Diğer yedekler

doğan

yedekler

V- Geçmiş Yıl Karları (Zararları)
VII- Bilanço Karlı (Zararı)l6.
15

.
Solaş Çiğdem , a.g.e., S. 28.
6
1 Fourth Council Directive, 25 July 1978, Official Joumal of the E~pean Communuties Article 10, No. L. 222/ 16, 14.8.1978
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1.1.2. Gelir Tablosunu Düzenleyen Hükümler
Yönergenin 5. b?lümü gelir tablolarının, şekil ve uygulama özelliklerini
kapsamaktadır. Gelir tabloları ile ilgili şekil özellikleri bölümün 23-36 maddeleri arasında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Gelir tablolarına ilişkin şema
lar alt madde gösterilmiştir.

1.1.2.1. Yönerge 23. Maddesine Göre Gelir Tablosu

Sistematiği

Net satış tutarı
Mamul ve yarı mamul stoklarındaki değişiklikler
İşletmenin kendisi için yaptığı işler ve aktife etkisi
Diğer faaliyet gelirleri
a) İlk madde ve malzeme giderleri
b) Dışarıya yaptırılan diğer işler tutarı
6- Personel giderleri
a) Ücretler ve aylıklar
b) Sosyal güvenlik giderleri (Emeklilik giderleri ayrı olarak belirtilir).
7- a) Kuruluş giderleri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili
değer düzeltmeleri (Amortismanları)
b) Döner varlıklarla İlgili Değe.r Düzeltmeleri
8- Diğer işletme giderleri
9- İştirak gelirleri
(Bağlı ortaklara ait olanlar ayrıca belirtilir).
10. Bağlı işletmelere alınanlar ayrı gösterilmek suretiyle diğer menkul
kıymetlerden ve duran varlıklar arasında yer alan alacaklardan sağlanan gelir12345-

ler
11- Bağlı işletmelere alınanlar ayrı gösterilmek suretiyle, diğer faizler ve
benzeri gelirler
12- Döner değerler içinde yer alan mali duran varlıklarla., menkul kıy
met değerlerinde yapılan düzeltmeler (reeskont).
13- Bağıl işletmelere ödenenler ayrı gösterilmek suretiyle, ödenen faizler ve benzeri giderler
14- Normal faaliyet sonuçlarına ilişkin vergiler
15- Normal faaliyetlerden sağlanan vergiden sonraki kar
16~ Olağan dışı gelirler
17- Olağan dışı giderler
18- Olağan dışı . kar veya zarar
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19- Olağan dışı karla ilişkin vergiler
20- Yukarıdaki kalemlerde yer almayan diğer vergiler
21- Dönem net karı veya zararın.
1.1.2.2. Yönerge 24. Maddesine Göre Gelir Tablosu Sistematiği
A- Giderler
1- Mamul ve yarı mamul' stoklarında azalma
' 2- a) Hamm adde .ve malzeme sarfı
b) Dışarıya yaptırılan diğer işler tutarı
3- Personel giderleri
a) Ücretl er ve aylıklar
b) Emekliliğe ilişkin olanlar ayrı gösterilmek suretiyle, sosyal giderle
r
4- a) Kuruluş giderlerinin ve maddi ve maddi , olmayan duran
varlıkl arın
değerlerindeki düzetmeler.
b) İşletme bünyesinde yapılacak normal değer düzeltmeleri kapsam
ı
na girmeyen, döner değer unsurlarının değerlerinde yapılan düzeltm
eler
5- Diğer faaliyet giderleri
6- Döner değerler içinde yer alan mali duran kıymetlerle menku
l kıy
metlerin değerinde yapılan düze~tmeler
7- Bağlı işletmelere ödemeler ayrı gösterilmek suretiyle, faiz ve
benzeri
giderler
8- No~mal faaliyet sonuçlarına ilişkin vergiler
9- Normal faaliyet sonucunda elde edilen vergiden sonraki kar
10- Olağan dışı giderler
11- Olağan dışı kara ilişkin vergi
12- Yukardaki kalemlerde yer almayan diğer vergiler
13- Dönem sonucu
B- Gelirler
1- Net satış tutarı
2- Mamul ve yarı mam~l stok tutarındaki artış
3- İşletme için yapılan ve aktifleştirilen üretim
4- Diğer işletm~ gelirleri
17 Yalkın Y.Koç, Dördün cü Yönerge'nin Öngörd üğü Gelir Tablosu
ve Ülkemizdeki Uygulamalarda Karşılaştırılması Türkiye Xll, Muhasebe Eğitimi Sempoz
yumu, 20-24 Nisan 1991, Kıbns, Ekler B, Tablo l.
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5-

Bağlı işletmelerden sağlananlar ayrı

6-

Bağılı işletmelerden sağlananlar ayrı

gösterilmek suretiyle

iştirak

gelir-

!eri
kul

kıymetlerden

ve alacaklardan

sağlanan

gösterilmek suretiyle, diğer mengelirler
gösterilmek suretiyle, diğer faizler

7- Bağlı işletmelerden alınanlar ayrı
ve benzerleri
8- Normal faaliyetlerden sağlanan vergiden sonraki kar
9- Olağan dışı gelirler
10- Dönem net zararııs .
1.1.2.3. Yönerge 25. Maddesine Göre Gelir Tablosu

Sistematiği

1- Net satış hasılatı
2- Satılan mal ve yapılan hizmet maliyeti
3- Satış karı
4- Dağıtım giderleri (değer düzeltmeleri dahil)
5- Genci yönetim giderleri (değer düzeltmeleri dahil)
6- Diğer işletme gelirleri
7- Bağlı işletmelerden sağl ananlar ayrı gösterilmek suretiyle iştirakler
den sağlanan gelir
8- İştiraklerden sağlananlar ayrı gösterilm ek suretiyle, duran varlıkla r
içinde yer alan menkul kıymetlerden ve alacaklardan sağlanan gelirler
9- Bağlı işletmelerden alınanlar ayrı gösterilmek suretiyle, a lın an diğer
faizler ve benzerleri.
10- Döner değerler içinde yer alan mali duran varlıklar menkul kıymet
lerin değerlerinde yapılan düzeltme ler
11- Bağlı işletmelere ödenenler ayrı gösterilmek suretiyle, ödenen faizler ve benzerleri
12- Normal faaliyet sonuçlarına i li şkin vergiler
13- Vergiden sonraki normal faaliyet son uçl arı
14- Olağan dışı giderler
15- Olağan dışı gelirler
16- Olağan dışı kar veya zarar
17- Olağan dışı kara ilişkin vergiler
18- Diğer vergiler (Yukarıdaki kalemlerde yer almayanlar)
19- Dönem faaliyet sonuçları 1 9.
18 Yakın Y.Koç a.g.em. Ek. B. Tablo II.
19 Yakın Y.Koç a.g.em. Ek. B. Tablo III.

210

1.1.2.4. Yönerge 26.1\ladd esine Gelir Tablosu
A- Giderler

Sistematiği

mal, yapılan hizmet maliyeti
2- Dağıtım giderleri
3- Genel yönetim giderleri
4- Döner değerler içinde yer alan mali duran varlıklar menkul kıymetler
de yapılan değer düzeltmeleri
5- Bağlı işletmelere ödenenle r ayrı gösterilmek suretiyle faizler ve ben1-

Satılan

zerleri
6- Normal faaliyet sonuçlarına ilişkin vergiler
7- Vergiden sonraki normal faaliyet sonucu
8- Olağan dışı giderler
9- Olağan dışı kara ilişkin vergiler
10- Diğer vergiler (yukarıdaki kalemler kapsamında yer almayanlar)
11- Dönem sonucu

B- Gelirler
1- Net

satışlar tutarı

2-

Diğer işletme

3-

Bağlı işletmelerde n sağlananlar ayrı

gelirleri
gösterilmek suretiyle

iştirakler

sağlanan

gelirler
4- Bağlı işletmelerden alınan l ar ayrı gösterilm ek suretiyle, menkul kıy
metlerde n ve duran varlıklar içinde yer alan alacaklardan sağlanan gelirler
5- Bağlı işletmelerden alınanlar ayrı gösterilmek suretiyle, alınan diğer
faizler ve benzerler i
6- Vergiden sonraki normal faaliyet sonuçları

den

7- Olağan dışı. gelirler
8- Dönem sonucu20.
bölüm, gelir tablosuna ait özel hükümleri düzenlemektedir. Söz
konusu hus:uslara ait açıklamalar 28 ve 30. maddeler de açıklanmaktadır.
Altıncı

1.1.3. Mali Tablolar a
Mali
nitelikleri,

ilişkin Diğer

Hükümle r

eklerinde düzenlenmesi gerekli açıklamalar ve bunların
istisnaları sekizinci bölümde açıklanmıştır. Mali tablolard a

tabloların

ıo Yakın Y.Koç a.g.em. Ek. B. Tablo iV.
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öngörü len değişiklikler ve verilmesi gereke n bil~ilerin düzenlenmesi açısından yönergenin çok önemli bir bölümü sayılabilir.
yapılması

ın duDokuzu ncu bölümd e yıllık faaliyet raporlarının içeriği ve ortaklar
tedir.
rumunu düzenle mekted ir. İki asıl madde 3 alterna tif maddeyi içermek

eri yöMali tabloların sonuçlarının ilan edilmesi ve ilana ait şekil özellikl
yapilerin
Denetç
nergen in onuncu bölümü nde düzenlenmiştir. Bu bölümd e
nin kanıtlanarak
mış oldukları denetim sonuçlarının mali tablola rla eşitliği
ilan edilmesi ·madde ler halinde belirtilmiştir.
rına
Mali tabloların · denetim zorunluluğu, yapacakları denetim sonuçla
2 .
ı
mıştır
açıklan
nde
ilişl\in raporla ilgili kuralla r, yönerg enin onbirinci bölümü

1.1.4 Son Hüküm ler

muhaMuhas ebenin uluslararası uyumlaştırmasında (IASC) Uluslararası
k Komissebe Standartları Komitesi bazı destekl er sağlamıştır. Bunlar Toplulu
yonlarında değerlendirilmiştir.

bulunYönerg enin sonund a yer alan onikinci bölümd e ise, son hüküm ler
(8).
ır
1maklad
maktadır. Bu hüküm ler 52-62 madde ler arasında açıkla1
Son hüküm lerde yönergenin ilgili madde ler.ine ait özel ve genel istisnala
zorunlu olan irtibat komirı ve bunlarl a ilgili kom isyonların ve o luşturu lm ası
ülükletesinin görevlerinin belirlenmesi ve üye ülkelerin bunlara karşı yüküml
rini

kapsamaktadır.

2. SONUÇ VE ÖNERİLER
Birbiri nden farklı muhase be standartlarını uygulayan A T'na üye ülkelerYönerge"
de muhase benin uyumlaştırılmasına yönelik çıkarılan "Dördü ncü
mali tabloları düze!1lemesi açısından önemlidir.
ile ilgili şekil ve prosedü rlerini
an AT'na üye ülkeleraçıklamaktadır. Farklı muhase be standartlarını uygulay
bir adımdır. Bu
önemli
e"
de bütünlüğün sağlanmasında "Dördü ncü Yönerg
sıralanabi
nedenl e yönerg enin yararlı olduğu söylenebilir. Bu yararla r şöyle
Yönerg e mali

tabloların hazırlanması

lir.
ng- Second Edition.
21 Christop her Nobes- Robert Parker, Comprative İnt~rnational Accounıl
Oxfard 19&5, Phliş A llan Publishers ltd.
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1- Dördün cü Yönerge ye göre düzenlenmesi öngörülen mali tablolar,
belli şekillerle sunulacağından, tüm üye ülkelerde bu standart lara uyum sağ
lanmış olacaktır.

2- Mali tablpların, dip notları aracılığı ile daha açık ve anlaşılır bilgiler
vermesi mümkü ndür:
3- AT kısmındaki şirketlerin ortakları ve 3. şahıslar daha güvenilir bilgiler edinmiş olacaktır.
4- Yönerge ''nin öngördüğü mali tablolarla denetlenmesi ve karşılaştırıl
ması kolaylaşacaktır.

Dördün cü Yönerge, mali tabloların hazırlanma şekil ve koşullarını ayrın
mali tablolar belirli
tılarıyla vermekt edir. Fakat uygulamalar göstermiştir ki,
bir muhase be sistemine dayalı bir şekilde hazırlandıkları takdirde başarılı olmakta yaklaşımlarla mali tabloların düzenlenmeleri uygun olacaktır.
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