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ÖNSÖZ 

Yüksek Lisans Tezi olarak ele aldığım TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri Standardı‟nın 

kapsamı ve bu standarda göre inĢaat sözleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesi ve vergi 

mevzuatındaki süreç ile ilgili uygulama örneği ile konuyu bütünsel bir Ģekilde ele alarak 

açıklamaya çalıĢtım. Bu tezin hazırlanması sürecinde çalıĢmamı sahiplenerek tecrübesi, 

bilgisi ve öz verisiyle yardımını esirgemeyen, motivasyonumun sürekli üst düzeyde 

kalmasını sağlayan, değerli danıĢman hocam Doç. Dr. Bahar ġANLI‟ya çok teĢekkür 

ederim. Ayrıca süreçte manevi desteğini esirgemeyen aileme ve arkadaĢlarıma en içten 

teĢekkürlerimi sunarım. Yine bu tezin hazırlanması sürecinde teknik bilgi ve 

deneyimleriyle yardımcı olan üstadlarım Yeminli Mali MüĢavir Taner DĠZDAR, 

Erdoğdu ÖZ ve Müdürüm Asım Anıl DĠZDAR‟a da teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Hazırladığım tezimin konu ile ilgili bundan sonraki çalıĢmalara katkı sunması benim için 

bir övünç kaynağı olacaktır. 

 

 

 

 

Ġstanbul, Mayıs 2015                                                                                               Celil UYUMAZ  
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ÖZ 

TMS 11 2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu standart inĢaat sözleĢmelerinin 

muhasebeleĢtirilmesi ve vergi uygulamaları ile ilgilidir. ĠnĢaat sözleĢmeleri farklı hesap 

dönemlerini kapsamaktadır. Bu nedenle inĢaat sözleĢmelerine iliĢkin muhasebe 

uygulamasındaki esas konu, sözleĢme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inĢaat 

iĢinin gerçekleĢtirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır.  

Bu Standart, sözleĢme gelir ve maliyetlerinin gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider 

olarak gösterilecekleri konusunda Kavramsal Çerçeve‟de belirtilen muhasebeleĢtirme 

ilkelerini esas almaktadır. 

Bu çalıĢmada Ġlk bölümde Uluslararası Muhasebe Standartları hakkında genel bilgiler 

sunulmuĢtur. Ġkinci bölümde Türkiye‟de muhasebe standartlarının geliĢimi incelenmiĢtir. 

Üçüncü bölümde TMS 11 ĠnĢaat sözleĢmeleri Standardının kapsamına değinilmiĢtir. Bu 

kapsamda ek olarak ĠnĢaat sözleĢmelerine ait bir uygulama örnek olarak verilmiĢ ve 

mevcut vergi uygulamalarındaki etkisi açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri, Türkiye Muhasebe Standartları 
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ABSTRACT 

IAS 11 entered into force in 2005. This accounting standard construction contracts and 

related tax implications. Building contracts cover the different accounting periods. 

Therefore, the principles of accounting practice issues related to construction contracts, 

income is distributed under the contract and the costs of the fiscal year in which the 

construction work. 

 

This IFRS income statement when the contract revenue and costs are based on 

accounting principles specified in the Conceptual Framework on display as they come 

andgo. 

 

General information about the first part of this study were presented at the 

International Accounting Standards. The development of accounting standards in Turkey 

were examined in the second part. IAS 11 Construction contracts are discussed in the 

third section of the scope of the standard. In this context, it is given as an example of 

application in addition to the construction contract and tried to explain the impact of 

current tax practices. 

 

Keywords: Standard IAS 11 Construction Contracts, Turkey Accounting Standards 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Global anlamda dünya genelinde uygulanacak muhasebe standartları, firmaları tek bir süzgeçten 

geçirerek herkesin anlayabileceği bir sisteme geçilmesi için düĢünülmüĢtür. Uluslararası Muhasebe 

standartlarını belirlemek amacıyla FASB ve IASB tarafından baĢlatılan çalıĢmaların yüksek kaliteli, 

uluslararası pazarda geçerli muhasebe standartları oluĢturulması temel hedef olarak benimsenmiĢtir.  

TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri Standardı 2005 yılında 25978 sayılı Resmi Gazetede ilk olarak 

yayımlanmıĢtır. Bu Standart Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen 

değiĢikliklere paralellik sağlanması amacıyla oluĢturulmuĢtur. 

Ülkeler düzeyinde ĠnĢaat sözleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesinde genel olarak iki yöntem 

kullanılmaktadır.  Bunlar “TamamlanmıĢ Taahhüt Yöntemi” ve “Tamamlanma Yüzdesi/Oranı” 

yöntemleridir.  11 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı ve onun bir tercümesi niteliğinde olan 

11 numaralı Türkiye Muhasebe Standardında (TMS 11) , inĢaat sözleĢmelerinin 

muhasebeleĢtirilmesinde Tamamlanma Yüzdesi Yöntemini esasalarak kullanılmaktadır.  

Türkiye‟de TMS/TFRS uygulamaları hisse senetleri borsada iĢlem gören iĢletmeler ile BDDK‟ya 

tabi iĢletmeler için geçerlidir. Tamamlanma yüzdesi yöntemi,  muhasebenin temel kavramlarından 

dönemsellik ilkesi ile diğer yönteme göre daha uyumlu olduğu için tercih edilmiĢtir. 

Gelir Vergisi Kanunu‟nun (GVK) 42.  Maddesine göre  “Birden çok takvim yılına tekabül eden 

inşaat (dekapaj işleri de dâhil) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit 

edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak,  mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir”  Ģeklinde ifade 

edildiğinden inĢaat sözleĢmelerinin muhasebeleĢtirilmesinde tamamlanmıĢ sözleĢme yöntemi 

kullanılmaktadır. 
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BÖLÜM 2. FİNANSAL RAPORLAMA VE ULUSLARARASI 

MUHASEBE STANDARTLARINA AİT DÜZENLEMELER 

2.1. Uluslararası Muhasebe Standartları 

 Günümüz dünyasında her ülkenin kendi politikalarına özgü bir muhasebe uygulaması 

bulunmaktadır. Bu nedenle ülkeler arasında pek çok farklı muhasebe uygulumaları meydana 

getirmektedir.  Muhasebe uygulamalarındaki bu farklılıklara; ekonomik, sosyal ve ülkelerin ticari 

durumları gibi faktörler neden teĢkil etmektedir. Muhasebe‟de uyumlaĢtırma, çeĢitli ve değiĢik 

muhasebe uygulamalarını tekdüzenliğe doğru yönlendiren çalıĢmalar olarak açıklanabilmektedir 

(GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve KARABINAR, 2013: 19). 

Muhasebe uygulamalarının uyumlaĢtırılması gerekliliğini doğuran baĢlıca etken, Uluslararası 

iĢletmelerin sayısının giderek fazlalaĢmasıdır. Küresel anlamda faaliyet gösteren birçok uluslararası 

iĢletmeler, birbirlerinden çok farklı düzenlemeler ve muhasebe uygulamalarıyla karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Muhasebe açısından, her bir ülkedeki kurallara göre finansal tablolar tanzim edilmesi 

gereği meydana gelmektedir (GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve KARABINAR, 2013: 19). 

Ulusalararası Muhasebe Standartları (UMS), her bir ülke için ayrı ayrı düzenlenen, bir ülkedeki 

kurum ve iĢletmelerinin muhasebe sistemi çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında uygulama 

birliği sağlamak amacıyla, muhasebe sistemine evrensel terim, yasa, kural, ilke, yöntem ve 

kuramlarına uygun bir Ģekilde düzenlenen, tekdüzen mal oluĢ ve envanter yönergeleri ile tekdüzen 

hesap planı çerçevesinde oluĢan yasa hükümleri, kanun maddeleri ve bildirileri ile dikkate alınarak 

uygulanması gereken bir sistemdir (KOCAMAZ, 2012: 107). 

Diğer bir ifadeyle Uluslararası muhasebe standartları, kendine özgü ulusal muhasebe sistemi olan 

farklı ülkelerde faaliyet gösteren, uluslararası faaliyette bulunan firmaların muhasebe sistemi ile ilgili 

iĢlemlerden sonraki dönem sonu mali tablolarının sunuluĢlarında belirli bir ölçüde bütünlük ve birlik 

sağlamak amacıyla uyulması gereken kuralların yazılı olduğu bir metindir (YAZICI, (2003), Akt: 

KOCAMAZ, 2012: 108). 

Ülkeler arasındaki muhasebe uygulamalarını etkileyen faktörlerdeki benzerlikler, söz konusu 

ülkelerin muhasebe modellerinde de ortak özelliklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiĢtir. Bu 

temele dayalı olarak muhasebe modellerinin “Ġngiliz-Amerikan Modeli”, “Kıta Avrupası Modeli”, 
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“Güney Amerika Modeli” ve “Karma Ekonomi Modeli” olmak üzere dört ana grup altında 

sınıflandırabilmektedir (SANLI, 2015: www.archive.ismmmo.org). 

Ġngiltere'de ilk muhasebe düzenlemeleri 1844 yılında ġirketler Kanunu ile baĢlamıĢtır. 1900 

yılında yeni bir kanunla denetim konusu düzenlenmiĢ ve 1947 yılında ġirketler Kanunu tekrar 

güncellenmiĢtir. 1970 yılına kadar muhasebe uygulamalarına yönelik çalıĢmalar meslek 

mensuplarından oluĢan Ġngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 1970 yılında 

ise muhasebe standartlarının oluĢturulmasıyla ilgili olarak, Muhasebe Standartları Belirleme 

Komitesi (ASSC) kurulmuĢtur. 1990 yılında  Muhasebe Standartları Kurulu (ASB Accounting 

Standards Board) olarak son Ģeklini almıĢtır (BAġPINAR, 2004: 44). 

ABD‟de, muhasebe standartlarının oluĢturulmasında kamu ve özel sektör düzenlemelerinin 

karıĢımı esasına dayalı bir sistem geçerlidir. Muhasebe standartlarına iliĢkin ana düzenleme 1929 

finansal krizinden sonra krize tepki olarak çıkarılan “1933 Menkul Kıymetler Yasası” ve “1934 

Menkul Kıymetler Borsası Yasası”nda yer almaktadır (SANLI, 2002: 2). ABD'de muhasebe 

standartlarının oluĢumu ve geliĢimi 3 döneme ayrılmaktadır. Bunlar AlCPA'nın etkin rol aldığı 

"1939-1959 AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi (The AlCPA's Committee on Accounting 

Procedure CAP) ve 1959 -1973 Muhasebe Prensipleri Kurulu (APB)" dönemleri ile 1973 yılında 

kurulan ve halen ABD'de muhasebe standartları oluĢturulması fonksiyonunu yerine getiren "FASB" 

dönemleridir (BAġPINAR, 2004: 44). 

Almanya 1985 yılından itibaren AB talimatları kapsamında muhasebe düzenlemelerini 

yapmaktadır. Almanya‟nın son zamanlara kadar resmi olarak genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerini düzenleme yetkisi ve sorumluluğu olan bir kurum oluĢturulmamıĢ, yalnızca Almanya 

Muhasebeciler Enstitüsü muhasebe konuları ve ilgili kanunlar üzerine yorumlar ve açıklamalar 

yayımlamıĢtır. Almanya Muhasebe Standartları Komitesi, 01.05.1998 tarihinde yürürlüğe giren bir 

kanunla kurulmuĢ ve bu Ģekilde bir özerk standart oluĢturucu kuruluĢ faaliyete geçmiĢtir. Almanya 

Muhasebe Standartları Komitesinin Ġngiliz-Amerikan modelinde, kendi üyeleri veya diğer kiĢi ve 

iĢletmeler tarafından finanse edilen, bağımsız bir kuruluĢ olarak yapılandırılmıĢtır (BOSTANCI, 

2002: 4). 

1972 yılında Sidney‟de toplanan 10.  Dünya Muhasebe Kongresi‟nde, Ġngiltere, Galler ve 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nin oluĢturduğu „Muhasebecilerin Uluslararası ÇalıĢma Grubu‟nun 

(AISG) giriĢimiyle uluslararası muhasebe standartlarını düzenlemek amacıyla bir uluslararası komite 
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kurulması önerisi ortaya atılmıĢtır. Bu öneri 29 Haziran 1973‟de gerçekleĢmiĢ ve dokuz kurucu 

üyeden oluĢan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) (International Accounting 

Standards Committee) kurulmuĢtur (BOSTANCI, 2002: 5). 

1977 Yılında Münih‟te yapılan XI. Dünya Muhasebe Kongresi‟nde ise Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) (International Federation of Accountants) kurularak, muhasebe 

mesleğinin global anlamda geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. IASC ve IFAC arasında 1982 yılında yapılan 

bir anlaĢma ile çalıĢmaların koordine edilmesi kararı alınmıĢ ve IFAC üyelerinin aynı zamanda IASC 

üyeleri olduğu kabul edilmiĢtir. Dolayısiyle IFAC ve IASC aynı çatı altında toplanmıĢ ve IASC, 

IFAC bünyesinde ancak bağımsız ve özerk çalıĢan bir komite olmuĢtur. 2000 yılında Edinburg‟da 

yapılan IFAC ve IASC genel kurulunda IASC, IASB (International Standars Board) Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu haline getirilmiĢtir (BOSTANCI, 2002 : 5). 

KüreselleĢen muhasebe sisteminde aynı dili konuĢabilmeyi teĢvik eden Avrupa Birliği de, 14 

Kasım 1995‟te, Avrupa Komisyonu muhasebe standartlarının uyumunda yeni stratejisini, uluslararası 

muhasebe standartlarına uyumunun belirlenmesinde IASC/IOSCO  giriĢimlerinin desteklenmesi ve 

Avrupa Birliği muhasebe uygulamalarının IAS (uluslararası muhasebe standartları)  ile uyumlu hale 

getirilmesi yönünde belirlemiĢtir (BOSTANCI, 2002: 6). 

Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) 

Avrupa Birliği listesindeki borsada iĢlem yapan tüm Ģirketler tarafından 2005 yılında kulanılmaya 

baĢlanmıĢ, aynı tarihte Türkiye‟de Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır (GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve KARABINAR, 2013: 19). 

Uluslarası muhasebe standartlarının yapılan çalıĢmalar neticesinde muhasebe standartlarında 

bulunması gereken bir takım kriterler Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir (SAĞLAM vd. (2008), Akt: 

KOCAMAZ, 2012: 6). 

 Muhasebe standartları birbiriyle uygun ve anlamlı bilgiler üretmelidir. 

 Muhasebe standartları mali durum ve ölçümleri gerçekçi bir Ģekilde sunmalıdır. 

 Üretilen bilgiler güvenilir olmalıdır. 

 Ġyi bir teorik altyapıyla birlikte uygulamalar pratikte anlam kazanmalıdır. 

 Ele alınan konular açık ve anlaĢılır olmalıdır. KarmaĢıklıktan kaçınılmalıdır. 

 Muhasebe standartları, benzer veya ilgili kalemler için yeterince kesin olmalıdır. 

 Muhasebe standartları tutarlı uygulamayı sağlamak için yeterince kesin olmalıdır. 

 Muhasebe standartları, alternatif muamele Ģekillerine izin vermemelidir. Belirli bir denge 
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içerisinde olmalıdır.  

 Açıklamalar, bir iĢletmenin faaliyetlerine iliĢkin bir değerlendirme için yeterince kapsamlı 

olmalıdır. 

 Muhasebe standartları, sadece en ileri mali piyasalarda değil, aynı zamanda geliĢmekte 

olan piyasalarda uygulanabilir olmalıdır. 

2.1.1.Muhasebe Kavramı 

Muhasebe çok eski bir ticari faaliyetleri kayıt altına alma ve raporlama kavramı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Aynı zamanda günümüze kadar devletlerin zorunlu olarak kullandıkları bir bilim dalıdır. 

Ġlk çağlardan itibaren devletlerin kendilerine özgü muhasebe kayıtları yaptıklarının tarihi belgelerden 

görmekteyiz (BAYRAKTAR, 2007: 1). 

Muhasebe bilim dalını içerik olarak sadece tek bir tanımla özetlemek pek mümkün olmamaktadır.  

Muhasebe bilim tanımı geniĢ anlamda, mali nitelikteki iĢ ve iĢlemleri kaydetmek, sınıflandırmak, 

raporlamak ve özetlemektir. Bu kapsamda muhasebe bilim dalı, karar vermede üçüncü kiĢilere bilgi 

ve görüĢ sağlamaktadır (ERDOĞAN, ELĠTAġ, ERKAN ve AYDEMĠR, 2014: 9).  

Günümüzde Ģirketlerin uluslararası düzeylerde büyümesi, Ģirket ortaklıklarının oluĢması, bu 

örgütlerin mali sistemlerinin de karmaĢık ve çok fonksiyonlu bir yapıya dönüĢmesine neden 

olmuĢtur. Ancak teknolojinin geliĢmesi, muhasebede kullanılan araç ve gereçlerin örgütlerin 

muhasebe kontrol ihtiyaçlarını daha iyi karĢılamakla birlikle uzaktan eriĢim/denetim ve kontrol 

mekanizmalarını da beraberinde getirmiĢtir.  

2.1.2.Uluslararası Muhasebe Kavramı 

Uluslararası muhasebe denildiğinde ilk aklımıza gelen birden çok devlette faaliyet gösteren 

kavram oluĢudur. Örnek verecek olursak Uluslararası e-ticaret yapan bir Ģirket dünyanın birçok 

ülkesine ürün ihraç etmekte ve bu ülkelerin farklı vergilendirme ve raporlama sistemleriyle karĢı 

karĢıya kalmaktadır. Tüm ekonomik geliĢmelerle doğrudan bağlantılı olan muhasebe sistemi 

uluslararası anlamda da geniĢ bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Uluslararası muhasebe 

kavramı ikinci dünya savaĢının ardından hızla artan çok uluslu Ģirketlerin varlıklarıyla birlikte 

iktisadi bir oluĢum ve değiĢim olarak süregelmiĢtir. 
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IFRS, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

tarafından yayımlanan prensip bazlı standart, yorum ve Kavramsal Çerçeveyi ifade etmektedir. 

Bugün IFRS‟i oluĢturan standartlar esas itibariyle Uluslararası Muhasebe Standartları (International 

Accounting Standards, IAS) dır. Bu standartlar 1973 ile 2001 yılları arasında Uluslararası Muhasebe 

Standartları Komitesi (International Accounting Standartds Committee, IASC) tarafından 

düzenlenmiĢtir. 1 Nisan 2001 tarihinde ise Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International 

Accounting Standards Board, IASB) kurulmuĢ ve muhasebe standartlarını oluĢturma yetkisi bu 

Kurul‟a verilmiĢtir (DURAK, 2012: 38-45). 

Ekonominin küreselleĢmesi ile birlikte iĢ hayatının evrensel dili olan muhasebe süreci ve finansal 

raporlamanın önemi de artmıĢtır. Bugün finansal tablo kullanıcıları, dünyanın hangi ülkesinde 

faaliyet gösterirse göstersin, tüm iĢletmelerin finansal tablolarını aynı dil vasıtasıyla okuyarak 

kararlarını bu Ģekilde oluĢturmak istemektedirler (DURAK, 2012: 38-45). 

Dünyada genel kabul görmüĢ muhasebe standartları bulunmaktadır. GeliĢmiĢ batılı ülkeler 

muhasebe standartlarının geliĢmesinde öncülük etmiĢlerdir. Bunların içinde en önemlileri: Ġngiltere' 

de uygulanan muhasebe standartları, Amerika' da genel kabul görmüĢ muhasebe standartları ve 

Uluslararası Muhasebe Standartları ' dır (AYBOĞA, 2002: 6). 

2.1.3.Standartlara Duyulan İhtiyaç 

Uluslararası iĢletmelere ait mali tablo dzüenlenmesinde ve raporlamasında farklı ilke ve kuralların 

var oluĢu ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla sorun teĢkil etmektedir. Özellikle vergilendirme ve 

kredilendirme bunların baĢlıcalarıdır. Artan bu sorunlar nedeniyle çözüm sağlamak için önce ulusal 

düzeyde muhasebe alanında standardizasyon ihtiyacı gündeme gelmiĢtir (AYBOĞA, 2002: 41). 

Vergi sistemi ve muhasebe uygulamaları açısından sorunlu olan ülkeler yabancı yatırımcılar için 

tercih edilmeyen ülkelerdir. Bu nedenle karĢılaĢtırılabilir, Ģeffaf ve anlaĢılır Ģekilde bir uluslararası 

muhasebe standartları serisinin oluĢturulmasının gerekliliği ve önemi bu durumda kendini açıkça 

ortaya koymuĢtur (KOCAMAZ, 2012: 106). 

Muhasebe açısından, her bir ülkedeki kurallara göre finansal tablolar düzenlenmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, Ġngiltere‟de merkezi bulunan ve Türkiye‟de üretim yapan bir iĢletme, hem 

Türkiye uygulamalarına hem de Ġngiltere uygulamalarına göre finansal tablolarını düzenlemek 

zorunda kalmaktadır. Oldukça karmaĢık olan bu durum, faaliyet gösterilen ülkelerin artması ile 
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birlikte daha da karmaĢık bir hal almaya baĢlamaktadır. Gerek denetim mekanizmasının iĢleyiĢi, 

gerekse mali raporların uyumluluğu açısından muhasebe sistemi karmaĢıklığı bir tehlike olarak 

görülmekte ve bu tür raporlama sistemlerini benimsememektedir (GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve 

KARABINAR, 2013: 19). 

2.1.4.Uluslararsı Muhasebe Standartlarının Faydaları 

Dünyadaki muhasebe uygulamalarını daha bilimsel, uygulanabilir ve anlaĢılabilir hale getirmek 

amacı ile oluĢturulan Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) tüm ülkeler için bir klavuz 

niteliğindedir. (AYBOĞA, 2002: 49). Muhasebe standartlarının iĢletmelere özellikle kendi 

bünyelerinde sağladığı faydalar sınırsızdır. Uluslararası borsaların birçoğu Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına göre muhasebelerini tutmayan iĢletmelerin hisselerinin kotasyonunu kabul 

etmemektedir. 

Ülkemizde iĢletmelerin halka açılması, hisse senetlerinin dünya borsalarında iĢlem görmesi ve 

uluslararası ekonomik iliĢkilerin önemli boyutlara ulaĢması, Uluslararası Muhasebe Standartlarına 

uygun mali tabloların yönetim aracı olarak kullanılmasını ön plana çıkarmaktadır (AYBOĞA, 2002: 

46). 

Uluslararası Muhasebe Standartları, iĢletmeler/örgütler, ülkeler, kullanıcılar için pek çok fayda 

sağlamıĢtır. Bu standartlar doğrultusunda oluĢacak sistemin baĢlıca faydalarını maddeler halinde 

Ģöyle sıralayabiliriz; 

 Gerçekçi ve güvenilir bir raporlama sistemi 

 KarmaĢıklıktan arındırılmıĢ açık ve anlaĢılır bir sistem 

 Denetleme mekanizmasının etkin çalıĢabilmesi için Ģeffaf bir sistem 

 ġirket/örgütün mali durumunun belirlenmesine açık bir sistem 

 ġirket/örgütün hesap hareketlerinin takip edilebilirliği 

 Olağan üstü mali durumların belirlenmesine kolaylık sağlar 

 Vergilendirme sisteminde adil ve kolay bir yaklaĢım 

 PaylaĢılabilir, geliĢtirilebilir ve sürdürülebilir bir sistem 

 Bilimsel verilerin elde edilmesine açık bir sistem 

Bu maddeleri çoğaltmak mümkündür. Ülkelerin mali yönetim merkezleri ve uluslararası 

kuruluĢlar bu standartlardan daha çok verim sağlamak amacıyla çalıĢmalar yapmaktadırlar. ġirketler 
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ve ekonomik kuruluĢların çalıĢmaları da göz ardı edilmemelidir. Uluslararası muhasebe 

standartlarının gerekliliği artık günümüz ülkelerinin çoğunluğu tarafından benimsenen bir gerçektir. 

2.1.5.Uluslararası Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci 

Yirmi birinci yüzyılın baĢlarından itibaren muhasebe sisteminin düzenlenmesine yönelik 

çalıĢmalar hız kazanmaya baĢlamıĢtır. 1930' lu yıllardan günümüze sermaye piyasalarında ve menkul 

kıymetler borsalarında yaĢanan her krizden sonra; kamuoyunu bilgilendirme adına birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Mali tablolarda Ģeffaflığın sağlanması ve bilginin tam açıklanmasının ilk adımlarıda, 

muhasebe standartlarının üretilmesi ve zaman içinde kalitesinin sağlanması için atılmıĢtır 

(AYBOĞA, 2002: 46). Zamanla giderek geliĢen globalleĢme hareketlerinin etkisi ile ortak amaçlara 

hizmet için standartlaĢma yoluna gidilmiĢtir. Esas itibarıyla finansal raporlar ve bu finansal raporların 

oluĢturulması için, teori ve uygulamaların yöntemi uluslararası muhasebe standartlarının 

oluĢturulması gereğini ortaya koymuĢtur (KOCAMAZ, 2012: 106). 

2.1.6.Uluslararası Muhasebe Standartları ve UMS 11 İnşaat 

Sözleşmeleri 

Yıllara yaygın inĢaat ve taahhüt iĢlerinde iĢin baĢlamasıyla tamamlanması farklı dönemlerinde 

gerçekleĢtiğinden, Gelir Vergisi Kanunu‟na göre özel bir vergilemeye tabidir. SözleĢmenin geliri ve 

gideri iĢin tamamlandığı yıl muhasebeleĢtirilmektedir. 

Bu standardın amacı; inĢaat sözleĢmelerine iliĢkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe 

uygulamasının açıklanmasıdır. ĠnĢaat sözleĢmelerine iliĢkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, 

sözleĢme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inĢaat iĢinin gerçekleĢtirildiği hesap 

dönemlerine dağıtılmasıdır (RESMĠ GAZETE,2014: www.resmigazete.gov.tr).  

 

2.2. Uluslarasası Finansal Raporlama Çalışmalarınının Gelişimi  

Uluslararası ticaretin geliĢmesi, farklı coğrafik bölgelerdeki Ģirketlerin birleĢerek büyümesi ve 

sermaye hareketlerindeki sınırının ülke boyutunu aĢarak diğer ülkelere yayılması ile finansal 
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raporlama konusunda ülkeler arasındaki farklılıkların sorun oluĢturmasına neden olmuĢtur 

(KARAKAYA, 2014: 158). 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 1973 yılında kurulmuĢtur. Bu kuruluĢ dünya 

çapında muhasebe standartlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde finansal tabloların 

sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliĢtirilmesi ve uyumu için çalıĢmalar yapmak ve bu 

çalıĢmaları kamuya açık bir Ģekilde yayımlamaktır (GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve KARABINAR, 

2013: 19). 

2000‟li yılların baĢlarında ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki büyük Ģirketlerde meydana gelen 

muhasebe ve denetim skandalları birçok ülkeyi ve ekonomik durumu olumsuz yönde etkilemiĢtir. 

Dünya genelinde oluĢan “Global Ekonomik Kriz”in de baĢlıca sebebi bu büyük Ģirketlerdeki devasa 

boyutlardaki skandallar olmuĢtur. Bu nedenle UMSK‟nın yayınladığı bu standartlara uyulması 

yönünde dünya genelinde bir görüĢ birliği oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu geliĢmelerin akabinde, UMS 

/UFRS ile Amerikan Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleri‟nin (Amerikan GAAP) arasındaki 

farkları giderme doğrultusunda çalıĢmalar yapmak üzere 18 Eylül 2002 tarihinde, Norwalk 

AnlaĢması imzalanmıĢtır. 

Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluĢturulması konusundaki tartıĢmalar 1960‟larda 

baĢlamıĢ ve bu konunun bir komite tarafından yürütülmesine yönelik öneriler ise ilk defa 1972 

yılında Sydney‟de yapılan 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongre‟sinde gündeme gelmiĢtir. Finansal 

raporlama düzenlerinin uluslararası düzeyde uyumlaĢtırılması için çalıĢma yapan bu kuruluĢ 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards Comittee –IASC) 

„dir ve 1973 yılında, denetlenmiĢ hesapların ve finansal raporların sunulmasında dikkate alınması 

gereken standartları belirleyip, bunları kamuya açık bir Ģekilde yayınlamak amacıyla kurulmuĢtur. 

Komite 2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu(International Accounting Standards 

Board-IASB) olarak yeniden yapılandırılmıĢtır. IASB daha önce IASC tarafından yayınlanan 

Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve yorumlarını onaylamıĢtır. Kurul tarafından çıkarılacak tüm 

muhasebe standartları “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”nı oluĢturmaktadır 

(DEMĠRKUTLU, 2014: 160). 
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2.3. Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılması İçin Çalışma 

Yapan Kuruluşlar 

2000‟li yıllara kadar dünyada, ülkelerin ulusal muhasebe standartlarını uluslararası muhasebe 

standartlarına “uyumlaĢtırma” amacına yönelik çalıĢmalar söz konusu olmuĢtur. Günümüzde geçerli 

eğilim olan yakınsama (convergence) ise, dünya çapında uygulanabilecek tek bir muhasebe 

standartları seti oluĢturulabilmesi için, ilgili kuruluĢların birlikte çalıĢmalarını ifade etmektedir. Son 

yıllarda AB, IOSCO, FASB gibi önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluĢların IASB‟la birlikte 

yaptığı çalıĢmalar, bu eğilimin önemli göstergeleridir (ÇĠFTÇĠ ve ERSERĠM, 2009: 10). 

2.3.1.IASC Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 

1973 tarihinde Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, Ġngiltere, 

Ġrlanda ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nin önde gelen muhasebe meslek örgütlerinin oluĢturduğu 

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından yayınlanmaktadır. UMSK, 88 ülkeden 125 

meslek örgütüne hitap etmekte, Türkiye‟den TMUD(Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği) 1974 

yılından ve TÜRMOB TMUDESK 1994 yılından beri üyedirler. Üye meslek örgütlerinin sayısı 

süratle artmakta olup bu standartlar muhasebede ortak dil olma özelliğine ulaĢması yakın zamanda 

beklenmektedir (ġENOL, 2002: 8). 

2001 yılında IASC içerisinde köklü yapısal değiĢikliklere gidildi. Bu bağlamda adı International 

Accounting Standarts Board olarak değiĢtirilen kurul, Nisan 2001 tarihinde görevine baĢladı. 

IASB‟nin 2000 yılı Mart ayında kararlaĢtırılan yeni tüzüğünde organizasyonun amaçları Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: (ġENOL, 2002: 9). 

 Kamu yararı gözetilerek, yüksek nitelikli, Ģeffaf ve mukayeseye elveriĢli bilgileri içeren 

mali tabloların hazırlanması için gerekli olan kaliteli, kolay anlaĢılır ve uygulanabilir 

global muhasebe standartları geliĢtirmek, 

 Bu standartların dünya çapında kabul edilmesini ve öngördükleri normlara titizlikle riayet 

edilmesini teĢvik etmek,  

 Yüksek kaliteli çözümlere ulaĢabilmek için, ulusal muhasebe standartlarının IAS/IFRS‟e 

uyumunu sağlamaktır. 

2001 yılından önce yapılan değiĢiklikten önce IAS adı altında yayımlanan International Financial 

Reporting Standarts (IFRS), bugün dünyanın pek çok ülkesinde ulusal muhasebe standartlarına karĢı 

güçlü bir rakip teĢkil etmektedirler. Bu kapsamda IOSCO 2000 yılı mayıs ayında üyelerine, yabancı 
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Ģirketlerin sınır ötesi kayıt ve menkul kıymetlerin ihracı iĢlemlerine ancak bu Ģirketlerin bilançolarını 

IAS/IFRS esaslarına uygun olarak düzenlemeleri koĢulu altında izin vermelerini önermiĢtir. Aynı 

Ģekilde Avrupa Komisyonu da gelecekte bilanço hukuku alanında uygulayacağı uyum stratejisinde 

IASB tarafından yayımlanan standartları esas almıĢtır. 11 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve 

kısaca IAS-Tüzüğü olarak adlandırılan tüzüğün 4. maddesi, merkezi Avrupa Birliği sınırları 

içerisinde bulunan ve borsada kayıtlı olan bütün Ģirketler için 2005 tarihi itibariyle konsolide 

bilançolarını uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenleme zorunluluğunu getirmektedir 

(ġENOL, 2002: 10). 

2.3.2.Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği‟nde (AB) muhasebe uygulamalarının uyumlaĢtırılması yönündeki ilk çalıĢmalar 

1970‟lerde baĢlamıĢtır. Bu amaçla “ġirketler Kanunu Yönergeleri” baĢlığıyla yayınlanan Dördüncü, 

Yedinci ve Sekizinci Yönergelerde belirlenen ilkelerin, üye ülkelerin kendi hukuk sistemlerine dâhil 

edilmesi zorunlu kılınmıĢtır. Bu yönergelerle, AB çerçevesinde muhasebe uygulamalarının 

karĢılaĢtırılabilirliği ve uyumu hedeflenmiĢ ve önemli katkılar sağlanmıĢtır. 1990 yılında düzenlenen 

bir konferansta AB‟de muhasebe uygulamalarının uyumu ele alınmıĢ ve bu konuda çalıĢmalar 

yapmak üzere 22 üyeden oluĢan “Muhasebe DanıĢma Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Söz konusu Kurul ve 

AB yetkili organlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 14.11.1995 tarihinde “Muhasebe 

Uyumu: Yeni Bir Strateji Bire Bir Uluslararası Uyum” baslıklı bir bildiri yayımlanmıĢtır. Bildirinin 

önerileri Ģöyledir (ÇĠFTÇĠ ve ERSERĠM, 2009: 11).  

 Uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Ģirketlerini muhasebe yönergeleri dıĢında tutmak ve 

bu Ģirketleri muhasebe standartlarında serbest bırakmak, 

 Mevcut muhasebe yönergelerini güncelleĢtirmek, 

 Avrupa Muhasebe Standartları Kurulu‟nu kurmak, 

 Amerika ile karĢılıklı muhasebe standartlarını tanıma anlaĢması yapmak, 

 IASB‟a üye olmak 

Haziran 2000‟de Avrupa Komisyonu 2005 yılından itibaren hisse senetleri borsalar ve 

teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem gören Ģirketlerin (bankalar ve sigorta Ģirketleri dahil olmak üzere) 

konsolide mali tablolarını UMS ile uyumlu hazırlaması yönünde karar almıĢtır. 2002‟de onaylanarak 

yürürlüğe geçmiĢtir (ÇĠFTÇĠ ve ERSERĠM, 2009: 11). 
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2.4. Türkiye’de Muhasebe Standartları ve Finansal 

Raporlama’nın Gelişimi 

1937‟de uygulamaya konulan Türk Ticaret Kanunu 1956 yılında yeniden düzenlenerek günümüze 

kadar gelmiĢtir. 1950 yılında Vergi Usul Kanunu uygulamaya konulmuĢ ve iĢletmeler de sermaye 

piyasası henüz oluĢmadığı için ve finansal tablolarını genel olarak vergi beyanında kullandıkları için 

vergi muhasebesi anlayıĢı egemen olmuĢtur. Türkiye‟de 1950-1981 yılları arası muhasebe 

uygulamaları açısından vergi muhasebesi dönemi olarak kabul edilmektedir. VUK‟a yönelik olarak, 

vergi matrahı verginin yüksek hesaplanması esasına göre düzenlenmiĢtir.  1972 yılında Ġktisadi 

Devlet TeĢekkülleri için Tekdüzen Muhasebe Sistemi geliĢtirilmiĢtir (KOCAMAZ, 2012: 111).  

1981 yılında Sermaye Piyasası oluĢmuĢ ve SPK kurulmuĢtur. 1989 yılında Türkiye Serbest 

Muhasebeci ve Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği kurulmuĢtur. 1993 

yılında Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıĢtır. 1994 

yılında TÜRMOB bünyesinde 60 üyeli Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

oluĢturulmuĢtur ve bu kurul 19 adet uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu ulusal muhasebe 

standartları yayınlanmıĢtır. 1999 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟na eklenen bir madde 

ile bağımsız ve özerk olmak üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu‟nun kurulması kabul 

edilmiĢtir ve 4487 nolu kanunla TMSK kurulmuĢ ve 7 Mart 2002 tarihinde faaliyete geçmiĢtir. 2000 

yılında Avrupa Birliği tarafından halka açık tüm Ģirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları‟na tabi olmalarını gerektiren bir muhasebe düzenlemesi onaylanmıĢ 

ve Avrupa‟da yeni bir dönem baĢlamıĢtır (KOCAMAZ, 2012: 111). 

Türkiye‟de muhasebe standartlarının geliĢimine bakıldığında, muhasebe uygulamalarını genelde 

Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu‟ndaki hükümlerin yönlendirdiğini, ancak bu konulardaki 

hükümlerin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, yasal statüye sahip olan bazı kuruluĢların kendi 

yetki alanlarına giren iĢletmeler için, yönlendirici çalıĢmalar yaptığı gözlenmektedir. Bu kuruluĢların 

en önemlileri Ġktisadi Devlet TeĢekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu ve Tekdüzen Muhasebe 

Koordinasyonu Devamlı Ġhtisas Komisyonu, Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel 

Daimi Komitesi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

(TMUDESK), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‟dur (DEMĠRKUTLU, 

2014: 160). 
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2.4.1.Türkiye’de Muhasebe Standartları Kurulu 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK); 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟na 

18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek-1‟inci madde ile kurulmuĢtur.  Kurul 2002 

yılından itibaren faaliyetlerine baĢlamıĢtır. TMSK tarafından belirlenecek standartların uygulama 

nitelik ve kapsamına iliĢkin usul ve esaslar, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 

Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 16.03.2004 tarihli ve 25404 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir (TMSK, 2007: 5). 

2.4.2.Kamu Gözetim Kurumu  

2011 yılında TMSK Lav edilmiĢ olup, bu kurumun yerine daha geniĢ yetkilere sahip ve özerk bir 

yapı olarak Kamu Gözetim Kurumu (KGK)  660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

kurulmuĢtur. KGK'nın temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve 

bağımsız olarak hazırlanmasına iliĢkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve 

karĢılaĢtırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır. Bu doğrultuda baĢta borsa Ģirketleri, 

bankalar, sigorta Ģirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli Ģirketlerin denetimlerini gözetmek 

ve izlemek için kurulmuĢtur. Kamu Gözetimi alanında uluslararası geliĢmelerin gereği olarak yeni 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemektir. KGK 

BaĢbakanlıkla iliĢkili, idari özerkliğe sahip bir Üst Kuruldur (www.kgk.gov.tr, 2015). 

Kamu Gözetim Kurumu teĢkilatı bünyesinde farklı görevleri yerine getiren Standartlar Daire 

BaĢkanlıkları, Eğitim ve Yetkilendirme Daire BaĢkanlığı, Gözetim ve Denetim Daire BaĢkanlıkları, 

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Ġnsan Kaynakları 

ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği ve KGK uzmanları görevlendirilmiĢtir. 

Kurum bünyesinde çalıĢan KGK Uzmanlarıının görevlerini ise Ģöyle sıralayabiliriz 

(www.kgk.gov.tr, 2015). 

 Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluĢlarının teftiĢ ve incelemelerini yapmak. 

 Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının oluĢturulmasına iliĢkin mevzuat 

çalıĢmalarında bulunmak. 

 Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluĢlarının yetkilendirme iĢlemlerini 

yapmak. 
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 Muhasebe ve denetim standartlarını yayımlayan uluslararası kuruluĢlarla yapılan 

çalıĢmalarda Kurumu temsil etmek ve bu kuruluĢlar bünyesinde oluĢturulan çalıĢma 

komisyonlarında görev almak. 

 Mevzuat değiĢikliklerini önermek, takip etmek ve düzenleme çalıĢmalarına katılmak. 

 Mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kiĢilere, kamu kurum ve kuruluĢları ile 

ilgililere verilecek eğitim çalıĢmaları, konferans, kurs ve seminerlerde görev almak. 

2.4.3.Kamu Gözetim Kurumunun Görevleri 

2012 tarih ve 28347 no'lu Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim 

standartları kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında yönetmeliğin” 4. Maddesinin 2. Bendinde 

KGK‟nın görevleri ve yetkileri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır (www.kgk.gov.tr, 2015). 

 Finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, Ģeffaflığını, güvenilirliğini, anlaĢılabilirliğini, 

karĢılaĢtırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu 

TMS‟leri oluĢturmak ve yayımlamak. 

 TMS‟lerin uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, 

bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluĢların 

yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek. 

 Finansal tabloların; iĢletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akıĢlarını 

TMS‟ler doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına 

uygunluğunu, güvenilirliğini, Ģeffaflığını, karĢılaĢtırılabilirliğini ve anlaĢılabilirliğini 

sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dâhil, 

uluslararası standartlarla uyumlu TMS‟leri oluĢturmak ve yayımlamak. 

 Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluĢlarının yetkilendirilme Ģartlarını ve 

çalıĢma esaslarını belirlemek, gerekli Ģartları taĢıyan kuruluĢları ve bağımsız denetim 

yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek resmi sicile kaydetmek, yetkilendirilenleri 

ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesinde kamuoyunun 

eriĢimine sürekli açık olacak Ģekilde listeler halinde ilan etmek. 

 Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla 

bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢlarının faaliyetleri ile denetim 

çalıĢmalarının yayımladığı standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve 
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denetlemek. 

 Mevzuata aykırılıkları tespit edilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢları 

hakkında uygulanacak idari yaptırımlara karar vermek, gerektiğinde bunların faaliyet 

izinlerini askıya almak veya iptal etmek. 

 Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarında aranacak nitelikler ile bağımsız denetim 

kuruluĢlarının kuruluĢ veya yetkilendirme Ģartlarını ve çalıĢma esaslarını belirlemek, 

bunlara yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, soruĢturma iĢlemlerini yürütmek, 

sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, kalite güvence sistemini 

oluĢturmak, bu sisteme yönelik incelemelerin usul ve esaslarını belirlemek ve bu 

alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

 Görev alanıyla ilgili konularda yabancı ülkelerin yetkili birimleriyle iĢbirliği yapmak, 

yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluĢları ve denetçiler ile mütekabiliyet esasına göre 

Türkiye‟de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluĢlarını 

ve denetçilerini resmi sicile kaydetmek, yetkilendirilenleri ve yetkileri askıya alınan veya 

iptal edilenleri Kurumun internet sitesinde kamuoyunun eriĢimine sürekli açık olacak 

Ģekilde listeler halinde ilan etmek. 

 Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile 

denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri 

almak. 

 Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri 

yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak. 

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sayılanlara ilave olarak faaliyet alanları, iĢlem 

hacimleri, istihdam ettikleri çalıĢan sayısı ve benzeri ölçütlere göre kamu yararını 

ilgilendiren diğer kuruluĢları belirlemek. 

 Görev alanıyla ilgili konularda uluslararası kuruluĢlarla ve diğer ülkelerin ilgili 

kurumlarıyla iĢbirliği yapılmasına, gerektiğinde bu kuruluĢlara üye olunmasına ve 

anlaĢmaların akdedilmesine iliĢkin çalıĢmaları yapmak. 

 Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev 

alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleĢtirilmesine yönelik toplantı, konferans ve 

benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak. 

 Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 
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standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalıĢma politikalarını oluĢturmak, Kurumun 

hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak. 

 Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini 

görüĢmek ve karara bağlamak. 

 Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak. 

 TaĢınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüĢüp karara bağlamak. 

 BaĢkanın önerisi üzerine, BaĢkan Yardımcıları ve Daire BaĢkanlarını atamak. 

 ÇalıĢma ve danıĢma komisyonlarının üyelerini belirlemek. 

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

2.4.4.Türkiye’de Muhasebe Standartları ve Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları 

Genel olarak finansal raporlamanın amacı, üçüncü kiĢiler yani mevcut ve potansiyel yatırımcılara, 

borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan iĢletmeye kaynak sağlama kararlarını 

verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Üçüncü kiĢiler tarafından alınan kararlar, öz 

kaynağa dayalı finansal araçların ve borçlanma araçlarının satın alınması, satılması veya elde 

tutulması kararları ile kredi ve benzerlerinin sağlanması ya da ödenmesi kararlarını içerir 

(www.kgk.gov.tr, 2014). 

Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ulusal muhasebe standartlarını saptamak 

ve yayınlama yetkisi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‟na devredilmiĢtir. 

Kurum‟un varoluĢ amacı “finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak 

düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini 

gerçekleĢtirmek” Ģeklinde ifade edilmektedir (KARAKAYA, 2010: 160). 

Muhasebe Standartları ülkemiz mevzuatına ilk kez Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile girmiĢtir. 

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu‟na tabi borsada iĢlem yapan iĢletmeler UMS/UFRS ile uyumlu 

olan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No: 25 Tebliğini 1.1.2005-09.04.2008 tarihleri arasında 

uygulamıĢlardır (GENÇOĞLU, ÖZERHAN ve KARABINAR, 2013: 22). 
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BÖLÜM 3. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 11 

(TMS-11) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI 

26 Ekim 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 31.12.2005 tarihinden sonra baĢlayan hesap 

dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren “ĠnĢaat SözleĢmelerine ĠliĢkin Türkiye Muhasebe 

Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ”de 11 numaralı ĠnĢaat SözleĢmeleri Standadının amacı Ģu 

Ģekilde belirtilmiĢtir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

“Bu Standardın amacı inĢaat sözleĢmelerine iliĢkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe 

uygulamasının açıklanmasıdır. ĠnĢaat sözleĢmelerine konu olan iĢlerin özelliği gereği, sözleĢme 

kapsamındaki iĢin baĢlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir. Bu nedenle 

inĢaat sözleĢmelerine iliĢkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleĢme kapsamında elde edilen 

gelir ve maliyetlerin inĢaat iĢinin gerçekleĢtirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. Bu Standart, 

sözleĢme gelir ve maliyetlerinin gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider olarak gösterilecekleri 

konusunda Kavramsal Çerçeve‟de belirtilen muhasebeleĢtirme ilkelerini esas alır. Ayrıca Standart, 

anılan ilkelerin uygulanmasına yönelik bir rehber niteliğindedir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr).” 

ĠnĢaat sözleĢmelerine konu olan iĢlerin özelliği gereği, sözleĢme kapsamındaki iĢin baĢlamasıyla 

tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir. Bu nedenle inĢaat sözleĢmelerine iliĢkin 

muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleĢme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inĢaat 

iĢinin gerçekleĢtirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır (KAZIMOV, 2012:  

www.denetimkilavuzu.com). 
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3.1. İnşaat Kavramı 

Medeni Kanunun 652/1 Maddesine göre ise ĠnĢaat;  “Arsa-Arazi üzerinde malzeme ve emek 

kullanımı ile inşat edilmiş ve düzenlenmiş varlıklardır.” Bu tanıma göre köprüler, liman tesisleri,  inĢa 

edilmiĢ su kanalları,  binalar ve bunların eklentileri,  duvarlar,  demir yolunun traversleri,  raylar,  

çeĢmeler,  abideler,  su bentleri,  maden galerileri,  kanalizasyonlar,  meydanlar, tüneller, kuyular vb. 

inĢaat imalatı olarak nitelendirilmektedir (YILDIRIM, 2014: www.mizanturk.com.tr). 

34 sayılı Kamu Ġhale Kanunu  “yapım” kavramı altında inĢaat iĢlerinin tanımı yapılmıĢtır: “Bina, 

karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor 

tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, elektrik santrali, rafineri 

tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle 

ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, 

sondaj, yıkama, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri.” Genel anlamı ile inĢaat, 

malzeme ve iĢçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına iliĢkin 

faaliyetlerin tümünü içerir (KAMU ĠHALE KANUNU, 2002). 

3.2. İnşaat İş Kolları 

19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ĠĢ Kolları Yönetmeliği‟nde inĢaat 

kollarının sınıf, alt sınıf ve tanımlamaları belirtilmiĢtir (RESMĠ GAZETE, 2012: 28502). 

Yönetmeliğe göre Yapı Denetim KuruluĢları da inĢaat iĢ kollarına girmektedir. 1983 tarihli iĢ kolları 

tüzüğünde Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, 

istihkam, hava alanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları yapımı gibi her çeĢit yapıcılık iĢleri ile 

bunların etüt, proje, araĢtırma, bakım, onarım ve benzeri iĢleri inĢaat iĢleri olarak tanımlanmaktadır. 

3.3. İnşaat Faaliyeti Türleri 

ĠnĢaat faaliyet türleri özel inĢaatlar ve taahhüt Ģeklindeki inĢaatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. TMS 

11 inĢaat sözleĢmeleri standardında taahhüt Ģeklindeki inĢaatlar esas alınarak standart uygulanır. 
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3.2.1. Özel inşaatlar 

Daire,  kat,  dükkân,  iĢyeri Ģeklinde yapı üretip,  bunları satmak üzere inĢaat faaliyetinde 

bulunmaktır.  Bu iĢletmeler ürettikleri yapıları kendi adlarına ve satmak üzere inĢa ederler. Diğer bir 

ifade ile esas faaliyet konuları bina, iĢyeri inĢa edip satmak olduğundan,  Özel ĠnĢaat faaliyetinde 

bulunan iĢletmeler üretim iĢletmesi niteliği taĢıması nedeniyle üretmiĢ oldukları mamullerin (Daire,  

kat,  dükkân,  iĢyeri)  satıĢ ve pazarlama sorumluluğu da kendilerine aittir (YILDIRIM, 2014: 

www.mizanturk.com.tr). 

3.2.2. Taahhüt Şeklinde İnşaatlar 

BaĢkası adına yapılan inĢaat iĢleri taahhüt iĢidir ve iĢ hayatında inĢaat taahhüt ve onarım iĢleri 

olarak ifade edilmektedir. Ancak bir inĢaat faaliyetinin inĢaat taahhüt ve onarım iĢi olarak kabul 

edilmesi için Ģu unsurları bulundurması gerekir (YILDIRIM, 2014: www.mizanturk.com.tr). 

 ĠĢin yapılmasını isteyen bir tarafın bulunması  (iĢ sahibi veya ihaleye verenler) 

 ĠĢin yapılmasını üstlenen ikinci taraf (müteahhit veya taĢeronlar)  

 SözleĢmeye konu olan inĢaat taahhüt ve onarım iĢinin bulunması  (Yol, köprü, bina, vb.) 

 ĠnĢaat taahhüt onarım iĢinin belli bir ücret karĢılığı yapılıyor olması gerekmektedir. 

3.3.3. Taahhüt Şeklindeki İnşaat Faaliyetlerinin Ayrımı 

Yapım ve Onarım iĢi Yıllara Yaygın olmalıdır. Bir iĢin yıllara yaygın olmasından kasıt, yapılan 

iĢin birden fazla takvim yılını ilgilendirmesidir. Takvim yılı 12 aylık süreyi değil, iĢin baĢladığı 

takvim yılından sonra gelen baĢka bir takvim yılında bitmesini ifade eder (ĠNAN, 2006: 51-65). 

Önceden yıllara yaygın olmayan bir yapım iĢi sonradan ek bir sözleĢme ile yıllara yaygın hale 

gelebilmektedir.  

3.3.3.1. Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt Ve Onarım İşleri 

Yıllara yaygın yapım ve onarım iĢleri hem bütçenin yıllık olma, hem de verginin yıllık olma ilkesi 

açısından yasalarla kural dıĢı iĢlemlere tabi tutulmuĢ bir alandır. ĠnĢaat - taahhüt ve onarım iĢinin 

süresi 1 yıldan fazla ise yıllara yaygın inĢaat taahhüt ve onarım iĢi olarak ifade edilir. ĠnĢaat taahüt 

iĢinin baĢlama ve bitiĢ süresi sözleĢmelerde belirtilir (YILDIRIM, 2014: www.mizanturk.com.tr).  
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Yıllara Yaygın ĠnĢaat Taahhüt ve Onarım iĢleri ile ilgili önemlilik arz eden husus hesap dönemidir. 

Örneğin, 01.01.2013 tarihinde baĢlayıp, 31.12.2013‟de biten bir projenin bitirilme süresi 1 yıl 

olmasına rağmen proje yıllara yaygın inĢaat iĢi olarak ele alınamaz. Çünkü aynı hesap döneminde 

baĢlamıĢ ve bitmiĢtir. Nitekim 30.10.2013 tarihinde baĢlayıp 30.05.2014 yılında tamamlanan bir 

projenin yapım süresi 7 ay olmasına rağmen iki takvim yılını yani iki hesap dönemini kapsaması 

nedeniyle, Yıllara Yaygın ĠnĢaat Taahhüt ve Onarım iĢleri olarak ifade edilir. 

Gelir Vergisi Kanununun maddelerinden, yıllara yaygın yapım ve onarım iĢlerinde “taahhüt” 

koĢulu bulunduğunu çıkarmak olanaksızdır. Ancak Maliye Bakanlığının 5.1.1995 tarih ve 

44/4405-566/422 sayılı özelgesinde “Yapım ve onarım işi kavramından; taahhüt işi yapan kişilerin 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, 

kooperatifler ve benzeri kurumlara yapılan yapım ve onarım işleri şeklindeki yorumlanması gerekir” 

açıklığı getirilmiĢtir (ĠNAN, (2006), 2014, www.dergi.sayistay.gov.tr). 

Bir Ģahıs satmak üzere kendi nam ve hesabına yaptığı özel yapım iĢleri, taahhüt niteliği taĢımadığı 

için, GVK‟nın 42. Maddesi kapsamına girmez. Çünkü özel yapım iĢleri, iĢ bir baĢkasına 

yaptırılmadığından dolayı istisna akdi kapsamına girmez (ĠNAN, 2006: 51-65). 

 Yıllara Yaygın ĠnĢaat ĠĢlerinde Vergilendirme 

193 Sayılı Gelir vergisi Kanunu 42. Maddesinde yıllara yaygın inĢaat faaliyeti için gelir Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir. “Birden fazla takvim yılına sirayet eden İnşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin 

bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde 

gösterilir.” Dolayısiye gelirin ancak iĢin bittiği yıl tespit edilmesi özel bir vergilendirme rejimini 

ortaya çıkarmaktadır (ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013: 106). 

GVK 42.madde de belirtildiği gibi kar veya zarar iĢin fiilen bittiği yılın beyannamesinde beyan 

edilir. Yıllara yaygın inĢaat faaliyetinde GVK 44.maddesinde iĢin bitim tarihi “geçici kabulün 

yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde iĢin fiilen tamamlandığı veya 

fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilmektedir.” Dolayısıyla gelir, iĢin fiilen bittiği yılın 

geliri olarak beyan edilip vergilendirilir (ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013: 103). 

Birden fazla yıla sirayet eden inĢaat faaliyetinde iĢin devam ettiği yıllar itibariyle mali tablolara 

bakıldığında gelirin oluĢmadığı sonucuna varılacaktır. Bu nedenle üçüncü kiĢiler açısından gerçek 

bilginin elde edilmesi söz konusu olmayacaktır. Vergi kanularımızda yılara yaygın inĢaat faaiyeti için 

düzenlenen vergilendirme rejimi muhasebenin dönemsellik ilkesi de dikkate alındığında dönemler 

itibariyle gerçek raporlamanın yapılmasına imkân vermemektedir. 
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 Yıllara Yaygın ĠnĢaat ĠĢlerinde Geçici Vergi 

GVK mükerrer 120.maddesi gereği iĢin baĢlama ve bitiĢ dönemleri farklı hesap dönemleri olan 

yıllara yaygın inĢaat GVK 42. maddesinde de belirtildiği gibi kar veya zarar iĢin bittiği yıl tespit 

edilir ve mezkûr yıl beyannamesinde beyan edilir. ĠnĢaat faaliyetinin devam ettiği yıllarda geçici 

vergi ödemesi yapılmaz. 

 

 Yıllara Yaygın ĠnĢaat ĠĢlerinde Vergi Kesintisi (Stopaj) 

 

5520 sayılı KVK 15. maddesi ile 193 sayılı GVK 94. maddesi gereği yıllara yaygın inĢaat 

faaliyetinde müteahhid firmalara hak ediĢ ödemeleri üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılması 

zorunludur. ĠĢ bitiminden sonra hak ediĢ ödemeleri yapıldığında bu ödemelerden gelir vergisi 

kesintisi yapılmaz. Çünkü geçici kabul yapıldıktan sonra elde edilen hak ediĢler, ilgili yılın 

beyannamesinde gösterileceğinden kesinti yapılması gerekmez (ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013: 

106). 

Yapılan vergi kesintileri inĢaatın tamamlandığı yıla kadar 295- nolu PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar 

hesabından izlenir. ĠnĢaatın tamamlandığı yıl 193- nolu PeĢin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına 

devredilir (ĠNAN, (2006), Akt: ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013:106). 

 

 Yıllara Yaygın ĠnĢaat ĠĢlerinde Katma Değer Vergisi 

 

Hak ediĢ raporunun düzenlendiği tarihte taahhüt edilen hizmetin belli bir kısmı gerçekleĢmiĢtir. 

KDV kanununun 10.maddesinin C bendinde vergiyi doğuran olayın tarifi “kısım kısım mal teslimi 

veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın 

teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması” biçiminde yapılmıĢtır (ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013: 

107). 

DanıĢtay 7. Dairesince verilen 15.10.1993 tarih ve E. No: 1992/ 4200, K.No: 1993/4107 sayılı 

kararda, “Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan inşaat firmasının hak ediş raporunun ihale 

makamınca onaylandığı tarihte katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmiş 

sayılır” denilmektedir (ĠNAN, (2006), Akt: ÇATIKKAġ ve ġUEKĠNCĠ, 2013: 108). 

3.3.3.2. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat – Taahhüt Ve Onarım İşleri: 

 Aynı aynı takvim yılında baĢlayıp biten inĢaat taahhüt onarım iĢleri yıllara yaygın olmayan inĢaat 

taahhüt iĢi olarak adlandırılır. Yıllara yaygın olamayan iĢler, vergilendirme açısından genel 
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hükümlere göre tabidir. BaĢka bir ifade ile GVK 42- 43-44. Maddelerinde yer alan özel vergilendirme 

sisteminin kapsamına girmezler (DEMĠR, 2014: www.sakaryavdb.gov.tr). Aynı takvim yılında 

baĢlayıp tamamlandığı için yıllara yaygın olmayan taahhüt iĢi olarak ifade edilmektedirler. Ancak 

yıllara yaygın olmayan inĢaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi tevkifatta özellik arz 

eden bir durumdur.  

3.4. İnşaat Sözleşmesi 

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) tebliğinde inĢaat sözleĢmesi “Bir varlığın veya tasarım, 

teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da 

birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir.” 

(GÜNGÖRMÜġ, 2014: www.fatih.edu.tr).Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Sabit fiyatlı sözleĢme, yüklenicinin sabit bir sözleĢme fiyatını (ihale bedeli)  veya üretim birimi 

baĢına sabit bir tutarı (birim fiyat)  kabul ettiği ancak belli koĢullarda maliyet güncelleĢtirmesine 

(eskalasyon) konu olan inĢaat sözleĢmesidir.  

Maliyet artı kâr sözleĢmesi, yükleniciye kabul edilebilir ya da baĢka bir Ģekilde tanımlanmıĢ 

maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inĢaat 

sözleĢmesidir.  

3.4.1. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve 

Bölümlenmesi 

TMS 11 7.Maddesine göre bu Standart hükümleri her bir inĢaat sözleĢmesine ayrı ayrı uygulanır. 

Ancak bazı koĢullarda, bir sözleĢmenin ayrı ayrı belirlenebilen/tanımlanabilen bölümlerine veya (bir 

sözleĢme veya sözleĢmeler grubunun özünü yansıtmak amacıyla) bir sözleĢmeler grubuna birlikte de 

uygulanabilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 TMS 11 8.Maddesine göre birden çok varlığı kapsayan bir sözleĢmede aĢağıdaki durumlar 

mevcutsa her varlığın inĢaatı ayrı bir inĢaat sözleĢmesi olarak değerlendirilir (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 Her bir varlık için ayrı teklif verilmiĢ olması; 

 Her bir varlığın ayrı bir müzakereye konu olması ve yüklenici ile müĢterinin 
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sözleĢmenin her bir varlığa iliĢkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması ve 

 Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi. 

 

 TMS 11 9.Maddesine göre Bir veya birden çok müĢteri ile yapılmıĢ olmasına bakılmaksızın, 

aĢağıdaki durumlar mevcutsa bir sözleĢmeler grubu tek sözleĢme olarak nitelenir (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 SözleĢmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi, 

 SözleĢmelerin birbiriyle aslında genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin parçası olarak, çok 

yakın iliĢkili olması ve 

 SözleĢmeler kapsamındaki iĢlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması.  

 

 TMS 11 10.Maddesine göre bir sözleĢme müĢterinin seçimine bağlı olarak ek bir varlığın 

inĢaatını içerebileceği gibi, ek bir varlık inĢaatını içermek üzere değiĢtirilebilir. Bu durumda, ek 

varlığın inĢaatı aĢağıdaki koĢullardan birinin varlığı durumunda ayrı bir inĢaat sözleĢmesi olarak 

değerlendirilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 Varlığın orijinal sözleĢmenin kapsadığı varlık veya varlıklardan tasarım, teknoloji veya 

fonksiyon açısından önemli farklılıklar arz etmesi veya 

 Varlığın fiyatının orijinal sözleĢme bedeli dikkate alınmaksızın müzakere edilmesi. 

3.4.2. Sözleşme Geliri 

TMS 11 11.Maddesine göre sözleĢme geliri aĢağıdakileri içerir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr): 

 SözleĢmede baĢlangıçta üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ bedel ve  

 SözleĢmeye konu iĢteki değiĢiklikler, ek ödeme talepleri ve teĢvik ödemelerinden:  

 Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve  

 Güvenilir biçimde ölçülebilenler.  

 

TMS 11 12.Maddesine göre sözleĢme geliri alınan veya alınacak olan hakediĢlerin gerçeğe uygun 

değeri ile ölçülür. SözleĢme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeĢitli 

belirsizliklerden etkilenir. Olaylar meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe tahminlerin sık 
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sık gözden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle sözleĢme geliri tutarı dönemden döneme artabilir veya 

azalabilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). Örneğin; 

  

 Yüklenici iĢletme ve müĢteri sözleĢme tarihinden sonra sözleĢme gelirini veya tazminat 

haklarını artıran ya da azaltan bir değiĢiklik üzerinde anlaĢabilir;  

 Sabit fiyat sözleĢmesinde üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ gelir tutarı daha sonra maliyet 

güncelleĢtirme (eskalasyon) hükümleri nedeniyle artabilir,  

 Yüklenici iĢletmenin sözleĢmeye konu iĢi zamanında tamamlamamasından kaynaklanan 

yaptırımlar sonucu sözleĢme geliri azalabilir veya  

 Eğer bir sabit fiyat sözleĢmesi üretim birimi baĢına sabit fiyat koĢulunu taĢıyorsa, birim 

sayısı artırıldıkça sözleĢme geliri de artar.  

 

TMS 11 . 13.Maddesine göre değiĢiklik, sözleĢme kapsamındaki iĢle ilgili bir değiĢiklik yapmak 

üzere verilen talimatı ifade eder. DeğiĢiklik sözleĢme gelirinde bir artıĢ veya azalıĢa yol açabilir. 

Varlığın özellikleri veya tasarımındaki değiĢiklikler ve sözleĢme süresindeki değiĢmeler değiĢiklik 

örnekleridir. AĢağıdaki durumlar mevcut olduğunda değiĢiklik sözleĢme gelirine dahil edilir (RESMĠ 

GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 MüĢterinin değiĢikliği ve değiĢiklikten kaynaklanan gelir artıĢını onaylamasının muhtemel 

olması ve  

 Gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 

  

TMS 11 14.Maddesine göre ek ödeme talepleri, yüklenicinin müĢteriden veya bir baĢka taraftan 

tahsil etmeyi talep ettiği, sözleĢme fiyatına dahil edilmemiĢ maliyetlerdir. Ek ödeme talebi, örneğin, 

müĢterinin neden olduğu gecikmelerden, özelliklerdeki veya tasarımdaki hatalardan ve sözleĢmeye 

konu iĢte yapılan ihtilaflı değiĢikliklerden ortaya çıkabilir. Ek ödeme taleplerinden kaynaklanan gelir 

tutarlarının ölçülmesi büyük ölçüde belirsizliğe konu olup, çoğu kez müzakerelerin sonucuna 

dayanmaktadır. Bu nedenle ek ödeme talepleri sözleĢme gelirine ancak aĢağıdaki durumlar mevcutsa 

dahil edilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 Müzakerelerin müĢterinin ek ödeme talebini kabul etmesini muhtemel kılan olumlu bir 

aĢamaya ulaĢması ve  

 MüĢteri tarafından kabul edilmesi muhtemel olan tutarın güvenilir biçimde ölçülebilmesi.  
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TMS 11 15.Maddesine göre teĢvik ödemeleri, belirlenmiĢ baĢarı standartlarına ulaĢılması veya 

aĢılması durumunda yükleniciye ödenen ek tutarlardır. Örneğin sözleĢmeye konu iĢin süresinden 

önce tamamlanması durumunda, sözleĢme yükleniciye teĢvik ödenmesini mümkün kılabilir. 

AĢağıdaki durumlar mevcutsa teĢvik ödemeleri sözleĢme gelirine dahil edilir (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr); 

(a) SözleĢmeye konu iĢin belirlenmiĢ baĢarı standartlarına ulaĢılmasını veya aĢılmasını 

muhtemel kılacak düzeyde ilerlemiĢ olması ve  

(b) TeĢvik ödemesi tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 

3.4.3. Sözleşme Maliyetleri 

TMS 11 16.Maddesine göre sözleĢme maliyetleri aĢağıdakilerden oluĢur (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 Belli bir sözleĢmeyle doğrudan iliĢkili maliyetler,  

 Genel olarak sözleĢmeye konu iĢle iliĢkisi kurulabilen ve sözleĢmeye yüklenebilecek 

olan maliyetler ve  

 SözleĢme hükümlerine göre özellikle müĢteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetler.  

 

TMS 11 17. Maddesine göre belli bir sözleĢmeyle doğrudan iliĢkili maliyetler aĢağıdakileri kapsar 

(RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 Gözetim dahil inĢaat alanı iĢçilik maliyetleri;  

 ĠnĢaatta kullanılan malzeme maliyetleri;  

 ĠnĢaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı;  

 Tesis, makine ve malzemelerin inĢaat alanına getirilmesi ve buradan götürülmesi ile 

ilgili taĢıma maliyetleri; 

 Tesis ve makine kiralama maliyetleri;  

 SözleĢmeyle doğrudan iliĢkili tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri;  

 Tahmini garanti maliyetleri dahil olmak üzere, garanti kapsamında yapılan iĢler ve 

büyük onarımlara iliĢkin öngörülen maliyetler ve  

 Üçüncü kiĢilerin ödeme talepleri.  
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Bu maliyetler; sözleĢme gelirine dahil edilmemiĢ, örneğin artık malzeme satıĢı ve sözleĢmeye 

konu iĢin bitiminde tesis ve teçhizatın elden çıkarılmasıyla sağlanan gelirler gibi arızi gelirlerle 

azaltılabilir.  

 

TMS 11 18.Maddesine göre genel olarak sözleĢme kapsamındaki iĢle iliĢkisi kurulabilen ve belli 

bir sözleĢmeye yüklenebilecek olan maliyetler aĢağıdakileri içerir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr):  

 Sigorta,  

 Belli bir sözleĢmeyle doğrudan iliĢkisi kurulamayan tasarım ve teknik destek hizmeti 

maliyetleri ve  

 ĠnĢaat genel giderleri. 

 

Bu tür maliyetler, benzer özelliklere sahip tüm maliyetlere tutarlı bir Ģekilde uygulanmak üzere, 

makul ve sistematik yöntemler kullanılarak dağıtılır. Dağıtım inĢaat iĢinin normal düzeyi esas 

alınarak yapılır. ĠnĢaat genel giderleri inĢaatta çalıĢan personelin ücret bordrosunun hazırlanması ve 

iĢleme tabi tutulması gibi maliyetleri içerir. Genel olarak sözleĢme kapsamındaki iĢle iliĢkisi 

kurulabilen ve belli sözleĢmelere yüklenebilecek olan maliyetler borçlanma maliyetlerini de içerir. 

  

TMS 11 19.Maddesine göre sözleĢme hükümlerine göre özellikle müĢteriye yüklenebilecek olan 

maliyetler, sözleĢmede geri ödenebilecek giderler olarak tanımlanmıĢ bazı genel yönetim giderleriyle 

geliĢtirme maliyetlerini içerebilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr).  

 

TMS 11 20.Maddesine göre sözleĢmeye konu iĢle iliĢkisi kurulamayan veya bir sözleĢmeye 

yüklenemeyen maliyetler inĢaat sözleĢmesi maliyetleri dıĢında bırakılır. Bu maliyetler aĢağıdakileri 

içerir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 SözleĢmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiĢ genel yönetim giderleri;  

 SatıĢ maliyetleri;  

 SözleĢmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiĢ araĢtırma ve geliĢtirme 

maliyetleri ve  

 Belli bir sözleĢme kapsamındaki iĢlerde kullanılmayan atıl tesis ve teçhizat 

amortismanı.  
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TMS 11 21.Maddesine göre sözleĢme maliyetleri, bir sözleĢmeye taraf olunmasından sözleĢmenin 

nihai olarak tamamlanmasına kadar geçen sürede o sözleĢmeye yüklenebilecek olan maliyetleri 

içerir. Ancak bir sözleĢmeyle doğrudan iliĢkilendirilebilen ve sözleĢmenin yapılabilmesi için 

katlanılmıĢ maliyetler de sözleĢmenin yapılmasının muhtemel olması ve bu maliyetlerin ayrı ayrı 

belirlenip, güvenilir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda sözleĢme maliyetlerinin bir parçası olarak 

kabul edilir. Eğer sözleĢmenin yapılabilmesi için katlanılmıĢ maliyetler yapıldıkları dönemde gider 

olarak kaydedilmiĢse, sözleĢmenin izleyen bir dönemde yapılması halinde sözleĢme maliyetlerine 

dahil edilmezler (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 
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BÖLÜM 4. TMS 11’E GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ 

DÜZENLEMELERİ 

Bir inĢaat sözleĢmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inĢaata iliĢkin gelir ve 

maliyetler bilanço günü itibariyle sözleĢmeye konu iĢin tamamlanma aĢaması esas alınarak, gelir ve 

giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. ĠnĢaat sözleĢmesiyle ilgili beklenen zararlar toplam 

sözleĢme maliyetlerinin toplam sözleĢme gelirini aĢması muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider 

olarak finansal tablolara yansıtılır (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

TMS 11 standardına göre inĢaat sözleĢmelerine konu olan iĢlerin özellikleri gereği sözleĢme 

kapsamındaki iĢin baĢlanması ile tamamlanmasının farklı muhasebe dönemlerine girmesi ve  bu  

nedenle  inĢaat sözleĢmeleri ile ilgili muhasebe uygulamalarındaki esas konunun; sözleĢme 

kapsamında elde  edilen  gelir  ve  maliyetlerin,  inĢaat  iĢinin  gerçekleĢtirildiği  hesap  dönemlerine  

dağıtılması muhasebenin dönemsellik kavramının bir gereğidir (ġEN, 2012: 85). 

4.1. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 

TMS 11 22.Maddesine göre bir inĢaat sözleĢmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, 

inĢaata iliĢkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleĢmeye konu iĢin 

tamamlanma aĢaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. ĠnĢaat 

sözleĢmesiyle ilgili beklenen zararlar 36. madde doğrultusunda gider olarak muhasebeleĢtirilir 

(RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr).  

TMS 11 23.Maddesine göre sabit fiyatlı sözleĢmede aĢağıdaki koĢulların tamamı mevcutsa inĢaat 

sözleĢmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr):  
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 Toplam sözleĢme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi;  

 SözleĢmeye iliĢkin ekonomik yararların iĢletmeye akıĢının muhtemel olması;  

 SözleĢme konusu iĢin bitirilmesi için gereken inĢaat maliyetleri ile iĢin tamamlanma 

aĢamasının raporlama dönemi sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi ve  

 SözleĢmeye yüklenebilecek inĢaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir 

biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inĢaat maliyetlerinin önceki 

tahminlerle karĢılaĢtırılabiliyor olması.  

 

TMS 11 24.Maddesine göre maliyet artı kâr sözleĢmesinde, aĢağıdaki koĢulların tamamı mevcutsa 

inĢaat sözleĢmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr): 

 SözleĢmeye iliĢkin ekonomik yararların iĢletme tarafından elde edilmesinin muhtemel 

olması;  

 SözleĢmeye yüklenebilecek inĢaat maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir nitelikte olsun 

veya olmasın, açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi.  

 

TMS 11 25.Maddesine göre finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde 

sözleĢmenin tamamlanma aĢamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak 

adlandırılır. Bu yöntemde sözleĢme geliri, ulaĢılan tamamlanma aĢamasına kadar katlanılan inĢaat 

maliyetiyle eĢleĢtirilerek, bitirilen iĢle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır. Bu yöntem, 

ilgili dönemde sözleĢme kapsamındaki iĢin aĢaması ve iĢteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar 

(RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 

TMS 11 26.Maddesine göre tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleĢme geliri iĢin yapıldığı hesap 

dönemlerinin kar veya zararda gelir olarak gösterilir. SözleĢme maliyetleri genellikle ait oldukları 

iĢin yapıldığı hesap dönemlerinin kar veya zararında gider olarak gösterilir. Ancak, beklenen toplam 

sözleĢme maliyetlerinin toplam sözleĢme gelirlerini aĢacağı öngörülen kısmı 36 ncı Paragraf 

doğrultusunda derhal gider olarak finansal tablolara yansıtılır(RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr). 
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TMS 11 27.Maddesine göre bir yüklenici sözleĢme kapsamında gelecekte yapılacak iĢlere iliĢkin 

maliyetlere katlanmıĢ olabilir. Bu tür sözleĢme maliyetleri, geri alınabileceklerinin muhtemel olması 

koĢuluyla, bir varlık olarak finansal tablolara alınır. Bu maliyetler müĢteriden olan alacağı temsil eder 

ve "yapılmakta olan iĢler " olarak sınıflandırılır (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 

 TMS 11 28.Maddesine göre bir inĢaat sözleĢmesinin sonucu, ancak sözleĢmeyle ilgili ekonomik 

faydaların iĢletmeye ait olmasının muhtemel olması durumunda güvenilir biçimde tahmin edilebilir. 

Bununla beraber, daha önce sözleĢme geliri içinde kar veya zararda yer almıĢ bir tutarın tahsil 

edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya geri 

alınabilme olasılığı ortadan kalkan bu tutarla ilgili olarak sözleĢme gelirinde düzeltilme yapılmaz, 

söz konusu tutar gider olarak muhasebeleĢtirilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 

 

 TMS 11 29.Maddesine göre bir yüklenici iĢletme aĢağıdakileri içeren bir sözleĢme yapmıĢsa, 

güvenilir öngörülerde bulunabileceği kabul edilir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr): 

 Tarafların inĢa edilecek varlığa iliĢkin yaptırıma bağlanmıĢ hakları;  

 AlıĢveriĢ konusu bedeller ve  

 Ödeme Ģekil ve koĢulları.  

Ayrıca yüklenici iĢletmenin etkin bir iç finansal bütçeleme ve raporlama sistemine sahip olması 

gerekir. Yüklenici iĢletme, inĢaat iĢi ilerledikçe, inĢaat gelir ve maliyet tahminlerini gözden geçirir ve 

gerektiğinde değiĢtirir. Bu tür değiĢikliklere gerek duyulması, sözleĢme sonucunun güvenilir biçimde 

tahmin edilemediği anlamına gelmez.  

 

TMS 11 30.Maddesine göre bir sözleĢmenin tamamlanma aĢaması çeĢitli yollarla belirlenebilir. 

Yüklenici iĢletme, yapılan iĢi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. SözleĢmenin niteliğine bağlı 

olarak, bu yöntemler aĢağıdakileri içerebilir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr):  

 Bugüne kadar yapılan iĢle ilgili katlanılan sözleĢme maliyetlerinin öngörülen toplam 

inĢaat maliyetlerine oranı;  

 Yapılan iĢe iliĢkin incelemeler veya  

 SözleĢmeye konu iĢin fiziki tamamlanma oranı.  

MüĢteriden alınan avanslar ve hakediĢler genellikle yapılan iĢi yansıtmaz.  
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TMS 11 31.Maddesine göre tamamlanma aĢamasının hesaplanma gününe kadar katlanılmıĢ olan 

inĢaat maliyetleri esas alınarak belirlenmesi durumunda, hesaplama gününe kadar katlanılan 

maliyetler içine yalnızca yapılan iĢi yansıtan sözleĢme maliyetleri dahil edilir. Dahil edilmeyecek 

sözleĢme maliyetlerine iliĢkin örneklere aĢağıda yer verilmiĢtir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr): 

 Özellikle sözleĢme konusu iĢ için imal edilen malzemeler hariç olmak üzere, sözleĢme 

kapsamında gelecekte yapılacak iĢlere iliĢkin olarak inĢaat alanına teslim edilen veya 

kullanılmak üzere ayrılmıĢ ancak henüz kullanıma yönelik olarak kurulmamıĢ, 

kullanılmamıĢ veya uygulanmamıĢ malzeme maliyetleri ve  

 Yapılan ikincil sözleĢme gereği, henüz iĢ yapılmadan taĢeronlara yapılan ödemeler.  

 

Tms 11 32.Maddesine göre bir inĢaat sözleĢmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin 

edilememesi durumunda (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr):  

 Sadece katlanılmıĢ sözleĢme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı 

kadar gelir kaydedilir ve  

  SözleĢme maliyetleri oluĢtukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılır.  

ĠnĢaat sözleĢmesine iliĢkin bir zarar beklentisi oluĢtuğu an beklenen zarar tutarı 36 ncı Paragraf 

uyarınca doğrudan gider olarak kaydedilir.  

 

TMS 11 33.Maddesine göre sözleĢmenin baĢlangıç aĢamalarında sözleĢme sonucunun güvenilir 

biçimde öngörülememesi sıkça karĢılaĢılan bir durumdur. Bununla beraber, yüklenicinin katlandığı 

maliyetlerin tarafına ödenmesi muhtemel olabilir. Bu nedenle sözleĢme geliri ancak katlanılmıĢ 

maliyetlerden geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısım esas alınarak kaydedilir. SözleĢme sonucu 

güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden, kâr tahakkuk ettirilmez. Ancak sözleĢme sonucu 

güvenilir biçimde tahmin edilememekle beraber, toplam sözleĢme maliyetlerinin toplam sözleĢme 

gelirini aĢması muhtemel olabilir. Böyle durumlarda, toplam sözleĢme maliyetlerinin toplam 

sözleĢme gelirini aĢması beklenen kısmı 36 ncı Paragraf uyarınca doğrudan gider olarak finansal 

tablolara yansıtılır (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr). 
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TMS 11 34.Maddesine göre müĢteriden geri kazanılabilme olasılığı düĢük olan sözleĢme 

maliyetleri hemen gider olarak muhasebeleĢtirilir. MüĢteriden geri kazanılabilme olasılığı düĢük olan 

ve hemen gider olarak muhasebeleĢtirilmesi gereken sözleĢme maliyetleri ile ilgili durumlara iliĢkin 

örnek sözleĢmeler aĢağıdakileri içerir (RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 Geçerliliği konusunda ciddi kuĢkular bulunduğu için tam anlamıyla yürürlüğe 

konulamayanlar;  

 Tamamlanması askıdaki bir dava veya yasal düzenleme sonucuna bağlı olanlar,  

 Ġstimlâk veya kamulaĢtırılma olasılığı bulunan mülklerle iliĢkisi bulunanlar;  

 MüĢterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün olmayanlar veya  

 Yüklenicinin sözleĢmeye konu iĢi tamamlama olanağı bulunmayan veya bu nedenle 

sözleĢmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gereği ortaya çıkanlar.  

 

TMS 11 35.Maddesine göre SözleĢme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen 

belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda, inĢaat sözleĢmesine iliĢkin gelir ve giderler 32 nci 

Paragraf yerine 22 nci Paragraf uyarınca muhasebeleĢtirilir (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr). 

  

Tamamlanma yüzdesi yöntemi örnekleri: 

 

TMS-11 inĢaat sözleĢmesi standardında kar veya zarar iĢin bittiği yıl değil her yıl iĢin 

tamamlanma yüzdesi gerçekleĢen maliyetin kalan maliyete oranlanmasıyla hesaplanır. Hesaplanan 

tamamlanma yüzdesi sözleĢme bedeline oranlanarak cari yılın hasılatı tespit edilir. 

Formüller; 

Tamamlanma yüzdesi = GerçekleĢen kümülatif maliyet/Kümülatif maliyet+Kalan tahmini maliyet 

Cari Dönem Geliri = Tam. Yüzdesi X SözleĢme Bedeli – Önceki dönemlerde muhasebeleĢtrilen 

gelir 

 

Örnek; 

XYZ ĠnĢaat Taah.A.Ģ  ABC köprü yolu bakım onarım iĢleri için 24.000 Tl. bedelle sözleĢme 

yapmıĢtır. Projenin tahmini tamamlanma süresi 3 yıldır. Tahminlere göre inĢaat maliyeti 18.000 

Tl‟dır. 

  2012 2013 2014 

Yıllık Fiili Maliyet 4.500 5.400 8.100 

Tahmini tamamlanma maliyeti 13.500 8.100 - 

Hak ediĢ tutarları 5.800 6.800 11.400 
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Mevcut Vergi Uygulamalarına Göre Gelir Tablosu, 

  2012 2013 2014 

SatıĢlar - - 24.000 

Satılan Malın Maliyeti - - 18.000 

Brüt Kar - - 6.000 

 

ĠnĢaat faaliyeti 3 yıl sürmesine rağmen GVK 42. Maddesi gereği 2012, 2013 yıllarında gelir 

tablosu hesapları yerine iĢ bitimine kadar bilançonun aktif ve pasif tarafında varlık ve yükümlülük 

olarak takip edilir ve Projenin bitim dönemi olan 2014 yılında da gelir tablosu hesaplarına intikal 

etirilir. 

 
TMS 11‟e Göre hesaplama ve gelir tablosu, 

 

2012 yılı tam.yüzdesi : 4.500/18.000 = %25 

2012 yılı geliri  : 24.000 x 0,25 = 6.000 

2013 yılı tam.yüzdesi : 4.500+5.400/4.500+5.400+8.100 = %55 

2013 yılı geliri   : 24.000-6.000 x 0,55 = 9.900 

2014 yılı tam.yüzdesi : 4.500+5.400+8.100/18.000 = %100 

2014 yılı geliri  : 24.000-(6.000+9.900) x 0,100 = 8.100  

 
 

  2012 2013 2014 

SatıĢlar 6.000 9.900 8.100 

Satılan Malın Maliyeti 4.500 5.400 8.100 

Brüt Kar 1.500 4.500 0 
 

 Örneğimize göre iki yöntemde de brüt kar tutarı porjenin bitiminde 6.000 TL çıkmasına rağmen 

raporlama dönemlerinde farklılıklar söz konusudur. TMS-11 standardına göre kar veya zarar her yıl 

tespit edilmiĢtir. Tamamlanma yüzdesi yöntemi ile muhasebenin dönemsellik ve tahakkuk ilkelerine 

de uygun olarak mali tablolarda raporlamıĢtır. 

4.2. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi 

TMS 11 36.Maddesine göre toplam sözleĢme maliyetlerinin toplam sözleĢme gelirini aĢması 

muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr). 
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TMS 11 37.Maddesine göre böyle bir zarar tutarı aĢağıdakilerden bağımsız olarak saptanır 

(RESMĠ GAZETE, 2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 SözleĢme konusu iĢe baĢlanmıĢ olsun olmasın;  

 SözleĢme konusu iĢin tamamlanma aĢaması veya  

 Dokuzuncu Paragraf uyarınca ayrı bir inĢaat sözleĢmesi olarak değerlendirilmeyen diğer 

sözleĢmelerden beklenen kâr tutarı. 

4.3. Tahminlerdeki Değişiklikler 

TMS 11 38.Maddesine göre tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleĢme geliri 

ve sözleĢme maliyetlerine iliĢkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanır. Bu nedenle, sözleĢme 

geliri veya sözleĢme maliyetlerine iliĢkin tahminlerdeki bir değiĢikliğin etkisi veya sözleĢme 

sonucuna iliĢkin tahminlerdeki değiĢikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki bir değiĢiklik olarak 

muhasebeleĢtirilir (bknz: TMS 8, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklikler ve 

Hatalar). DeğiĢtirilen tahminler değiĢikliğin yapıldığı dönemin kar veya zararına yansıtılan gelir ve 

gider tutarlarının belirlenmesinde ve izleyen dönemlerde kullanılır (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr). 

4.4. TMS 11 İle İlgili Açıklamalar 

TMS 11 39.Maddesine göre bir yüklenici iĢletme aĢağıdaki hususları açıklar (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr): 

 Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleĢme geliri tutarı;  

 Dönem içinde kaydedilen sözleĢme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler ve  

 Devam eden sözleĢmelere konu iĢlerin tamamlanma aĢamasının saptanmasında kullanılan 

yöntemler.  

 

TMS 11 40.Maddesine göre bir iĢletme raporlama dönemi sonunda devam eden sözleĢmelere 

iliĢkin olarak aĢağıdakilerden her birini açıklamak durumundadır (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr): 

 Raporlama dönemi sonuna kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara yansıtılan 

kârların (kaydedilmiĢ zararlar düĢüldükten sonra) toplam tutarı  
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 Alınan avansların tutarı ve  

 HakediĢler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları. 

 

 TMS 11 41.Maddesine göre hakediĢler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarlar, bu tutarların 

ödenebilmesi için sözleĢmede belirtilmiĢ koĢulların gereği yerine getirilene veya eksiklikler 

giderilene kadar ödenmeyen hakediĢ tutarlarıdır. HakediĢler müĢteri tarafından ödenmiĢ olsun 

olmasın bir sözleĢmeyle ilgili yapılan iĢlerin faturalanmıĢ tutarlarıdır. Alınan avanslar ise yüklenici 

tarafından ilgili iĢ yapılmadan önce alınan tutarlardır (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr).  

 

TMS 11 42.Maddesine göre bir iĢletme, sözleĢmeye konu iĢle ilgili (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr);  

 MüĢterilerden olan brüt alacak tutarını varlık ve  

 MüĢterilere olan brüt yükümlülük tutarını ise borç olarak göstermelidir.  

 

TMS 11 43.Maddesine göre brüt alacak tutarı; katlanılan maliyetler ve sonuç hesaplarına 

yansıtılmıĢ kârlar toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ zararlar düĢüldükten sonra kalan 

tutarın, hak ediĢler toplamını aĢtığı devam eden tüm sözleĢmeler için (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr); 

 Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ kârlar tutarından;  

 Sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ zararlar ve hakediĢler toplamı düĢülerek hesaplanan net 

tutardır. 

 

TMS 11 44.Maddesine göre brüt yükümlülük tutarı; hak ediĢlerin, katlanılan maliyetler ile sonuç 

hesaplarına yansıtılmıĢ kârlar toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ zararlar düĢüldükten sonra 

kalan tutarı aĢtığı devam eden tüm sözleĢmeler için (RESMĠ GAZETE, 2014: 

www.resmigazete.gov.tr); 

 Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ kârlar tutarından;  

 Sonuç hesaplarına yansıtılmıĢ zararlar ve hakediĢler toplamı düĢülerek hesaplanan net 

tutardır. 

 



36 

 

TMS 11 45.Maddesine göre bir iĢletme varsa koĢullu yükümlülük ve varlıklarını "TMS 37 

KarĢılıklar, KoĢullu Yükümlülükler ve KoĢullu Varlıklar" standardına göre açıklar. KoĢullu 

yükümlülükler ve koĢullu varlıklar garanti kapsamında yapılan iĢler nedeniyle oluĢan maliyetler, ek 

ödeme talepleri, cezalar veya olası zararlar gibi kalemlerden kaynaklanabilir (RESMĠ GAZETE, 

2014: www.resmigazete.gov.tr). 

4.5. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Vergi Düzenlemeleri 

Türkiye‟de faaliyet gösteren iĢletmelerin sayısal çoğunluğu finansal raporlamalarını vergi 

düzenlemelerine göre yapmaktadır. Ayrıca TMS / TFRS kullanmaları zorunlu olan iĢletmelerde vergi 

matrahı da vergi düzenlemelerine göre bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu‟nun 42. maddesinde,  

“birden fazla takvim yılına sirayet eden inĢaat ve onarma iĢlerinde kâr veya zarar iĢin bittiği yıl kati 

olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak yine o yıl beyannamesinde gösterilir” denilerek, 

bu iĢlere ait gelir veya kurumlar vergisi iĢin bitimine ötelenmiĢtir (YILMAZ, 2014, 

www.isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr). 
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SONUÇ 

GloballeĢen dünya ekonomisinde her ülkeye yönelik tek tip muhasebe uygulama standartlarının 

oluĢturulmasının sebebi, Mali tablolar ve Muhasebe bilgilerinde uyum ve standartlaĢmanın 

sağlanmasıdır.  Muhasebe standartları finansal tablo okuyucularına dönemsel olarak Ģeffaf, tutarlı ve 

tam bilgi sunarak, finansal tablo düzenleyen muhasebecilerin çalıĢmalarının kalitesini 

yükseltmektedir. Bu standartlar çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar da sunulan bilgiler ilerde 

doğabilecek sorunları en aza indirgediğinden iĢletme yönetimine karĢı muhasebecilerin elini 

güçlendircektir.  

Türkiye‟deki muhasebe uygulamaları genelde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine yönelik olduğundan bazı durumlarda yetersiz kalıp, Finansal tablo okuyucularına 

gerçek bilgiyi yansıtamamaktadır. Meydana gelen karmaĢıklıkların giderilmesi bakımından   

Türkiye‟de de muhasebe standartları uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Türkiye‟de ticari faaliyette bulunan Ģirketlerin, dünyaya açılması ve diğer ülkelerden kredi 

temininde mali tabloların uluslararası standartlara uyumu önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 

sunulan mali tabloların uluslararası standartlara uyumlu olması, küreselleĢen muhasebe sisteminin 

yaygınlaĢması, fırsatlardan her an haberdar olunması, muhasebe mesleğinin modern uygulama 

seviyesine ulaĢması ve hizmet sunumunda diğer ülkelerle rekabet eder duruma gelmesi 

amaçlanmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde inĢaat sektörü önemli sektörlerden biri olup, inĢaat sektörü tüm ekonomik 

geliĢmelerle etkileĢim halindedir. Türk vergi mevzuatına göre, tam mükelleflerin Türkiye içinde ve 

dıĢında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamının vergi matrahına girmesi gerekmektedir. GVK'nın 

37. Maddesinin 2. fıkrasında gayrimenkullerin alım satım ve inĢa iĢleri ile ilgili faaliyette 

bulunanların bu iĢlerden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükümlerine yer verilmiĢtir.  

TMS 11 inĢaat sözleĢmeleri standardı, taahhüt Ģeklindeki ve yıllara yaygın inĢaat sözleĢmelerinde 

kullanılmaktadır. ĠnĢaat sözleĢmelerine bu standart hükümlerin uygulanması neticesinde, bir hesap 

döneminde beyan edilecek gelir ve gider tutarlarına yönelik karmaĢıklıklar giderilmiĢtir. TMS 11‟e 

göre inĢaat sözleĢmeleri sabit fiyatlı sözleĢmeler ve maliyet artı kar sözleĢmesi olarak iki türlü 

yapılmaktadır. Bu standarttaki hükümler her bir inĢaat sözleĢmesine ayrı ayrı uygulanmaktadır. 
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 Vergi mevzuatına göre yıllara sari iĢler ile ilgili vergi tutarı yıllara sari iĢin bitiminde 

hesaplanmakta iken, TMS 11 standardı uygulandığında bu vergi tutarı yıllara sari iĢler ile ilgili 

giderlerin gerçekleĢtikleri dönemde, gelirlerin ise tamamlama yüzdesi yöntemine göre gelir 

tablosuna aktarılarak vergi hesaplaması yapılmaktadır. 

 TMS 11 standardına göre buradaki amaç, Yıllara Sari iĢler ile ilgili gelir ve gider tutarlarını 

gerçekleĢtikleri dönem içerisinde iĢ bitmeden kar/zarar kayıt ile iliĢkilendirmektir. 

 Dolayısıyla, Yıllara Sari iĢlerle ilgili TMS 11 standardı uygulanarak düzenlenen finansal 

tablolar, finansal tablo okuyucuları tarafından daha Ģeffaf ve güvenilir bulunacaktır.  
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EK-1 TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA 

  

Tms 11 İnşaat Sözleşmesi Standardının Mevcut Vergi Uygulamasına İlişkin Örnek 

Uygulama; 

 

Yüklenici Kartal ĠnĢ. Taah. San. Tic. A.ġ. 2012 yılında inĢaatını üstleneceği iĢler ile ilgili 

aĢağıda belirtilen inĢaat sözleĢmelerini imzalamıĢtır. 

Yüklenici söz konusu inĢaat sözleĢmeleri sabit fiyatlı sözleĢmeler olup, sözleĢme maliyet 

bedelleri güvenilir bir biçim de mühendisler tarafından belirlenmiĢ ve aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Yüklenici firmanın inĢaatını üstlendiği “Medikal Klinik Projesi, KSA” projesi hariç geri 

kalan tüm iĢler Yıllara sari ĠnĢaat sözleĢmeleridir. 
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Tablo 1 Yapılan sözleşme bilgileri 

Proje Adı Sözleşme Süreleri 
Sözleşme 

Bedeli 

Sözleşme 

Maliyeti 
Kümülatif Kar 

Medical Klinik 

Projesi, KSA 

02.2012 - 10.2012 18.000.000 16.920.000 1.080.000 

Hastane Projesi, 

Turkiye 

01.2012 - 08.2013 76.000.000 72.877.598 3.122.402 

Hastane Projesi, 

Irak 

03.2012 - 10.2013 19.200.500 17.826.057 1.374.443 

Hastane ve 25 

Yataklı Klinik Projesi, 

Ekvator 

04.2012 - 08.2013 75.100.690 70.594.649 4.506.041 

Köprü, Yollar ve 

Gecitler Projesi,Irak 

02.2012 - 11.2013 59.000.100 55.460.094 3.540.006 

Öğrenci Yurdu 

Projesi, Irak 

06.2012 - 06.2014 66.000.000 62.937.600 3.062.400 

Öğrenci Yurdu 

Projesi, Kerbela, Irak 

03.2012 - 08.2014 155.120.100 145.812.894 9.307.206 

Karayolu Projesi, 

Tripoli, Libya 

08.2012 – 10.2015 36.100.500 33.876.710 2.223.790 

Toplam 504.521.890 476.305.601 28.216.288 

 

Yüklenici, Kartal ĠnĢ. Taah. San. Tic. A.ġ. yıllar itibariyle projelere iliĢkin katlanılacak 

maliyet tutarlarını, yıllara sâri Ģekilde belirlemiĢ ve bu projelere iliĢkin tamamlanma yüzdelerini, 

raporlama dönemlerine kadar yapılan iĢlere iliĢkin katlanılan maliyetleri sözleĢme maliyetlerine 

oranlayarak hesaplamıĢtır. Ayrıca sözleĢme dönemleri boyunca projelerin maliyetlerinde her hangi 

bir sapmanın oluĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

ĠnĢaatı gerçekleĢtirilecek olan projelere ait yüklenilecek olan maliyet tutarları aĢağıdaki 

tabloda belirtilmiĢ olup, ilgili olan raporlama dönemlerinde finansal tablolara gider olarak 

kaydedilecektir. 
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Tablo 2 Yıllar İtibariyle Maliyet Tutarları 

Yıllar İtibariyle Maliyet Tutarları 

Proje Adı 2012 2013 2014 2015 

Medical Klinik Projesi, 

KSA 

16.920.000 ----- ----- ----- 

Hastane Projesi, Turkiye 40.014.095 32.863.503 ----- ----- 

Hastane Projesi, Irak 8.556.508 9.269.549 ----- ----- 

Hastane ve 25 Yataklı 

Klinik Projesi, Ekvator 

30.127.198 40.467.451 ----- ----- 

Köprü, Yollar ve Gecitler 

Projesi, Irak 

23.453.564 32.006.530 ----- ----- 

Öğrenci Yurdu Projesi, 

Irak 

18.612.000 22.334.400 21.991.200 ----- 

Öğrenci Yurdu Projesi, 

Kerbela, Irak 

35.250.146 56.867.029 53.695.720 ----- 

Karayolu Projesi, 

Tripoli, Libya 

4.411.481 11.877.065 8.815.743 8.772.422 

Toplam 177.344.992 205.685.526 84.502.662 8.772.422 

ĠnĢaatı gerçekleĢtirilecek olan projelerin yıllar itibariyle tamamlanma yüzdeleri aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

Tablo 3 Tamamlanma Yüzdeleri 

Tamamlanma Yüzdeleri 

Proje Adı 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Medical Klinik Projesi, KSA 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hastane Projesi, Turkiye 54,91% 45,09% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hastane Projesi, Irak 48,00% 52,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Hastane ve 25 Yataklı Klinik 

Projesi, Ekvator 

42,68% 57,32% 0,00% 0,00% 100,00% 

Köprü, Yollar ve Gecitler Projesi, 

Irak 

42,29% 57,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 29,57% 35,49% 34,94% 0,00% 100,00% 

Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, 

Irak 

24,17% 39,00% 36,83% 0,00% 100,00% 

Karayolu Projesi, Tripoli,Libya 13,02% 35,06% 26,02% 25,90% 100,00% 
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Tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılarak, Yüklenici Kartal ĠnĢ.Taah.San.Tic.A.ġ üstlendiği 

projelere ait gelir tutarlarını, ilgili raporlama dönemlerinde aĢağıdaki tablodaki gibi finansal 

tablolarına gelir olarak intikal ettirilecektir. 

Tablo 4 Hasılat Tutarları 

Hasılat Tutarları 

Proje Adı 2012 2013 2014 2015 

Medical Klinik Projesi, KSA 18.000.000 ---- ---- ---- 

Hastane Projesi, Türkiye 41.728.478 34.271.522 ---- ---- 

Hastane Projesi, Irak 9.216.241 9.984.259 ---- ---- 

Hastane ve 25 Yataklı Klinik 

Projesi, Ekvator 

32.050.210 43.050.480 ---- ---- 

Köprü, Yollar ve Geçitler Projesi, 

Irak 

24.950.600 34.049.500 ---- ---- 

Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 19.517.617 23.421.141 23.061.242 ---- 

Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, 

Irak 

37.500.155 60.496.839 57.123.106 ---- 

Karayolu Projesi, Tripoli, Libya 4.701.067 12.656.718 9.394.440 9.348.275 

 Toplam 187.664.368 217.930.459 89.578.788 9.348.275 

Yüklenici, Kartal ĠnĢ. Taah. San. Tic .Aġ‟nin inĢaatını üstlendiği proje maliyet ve hasılat 

tutarları yıllar itibariyle yukarıda yer alan (tablo 2 ve tablo 4) tablolarda belirtilmiĢtir.  
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Bu çerçevede vergi uygulaması, “Tms 11” Standardı kapsamının mevcut mevzuat hükümleri 

ile karĢılaĢtırılarak raporlama dönemlerinde oluĢan verginin etkisi aĢağıdaki tablolarda belirtilmiĢtir. 

Tablo 5 Brüt Karlılık Hesaplaması 

Brüt Karlılık Hesaplaması 

Proje Adı 
2012 

Yasal 

2012 TMS 

11 
2013 Yasal 

2013 TMS 

11 

2014 

Yasal 

2014 TMS 

11 

2015 

Yasal 

2015 

TMS 11 

Medical 

Klinik 

Projesi, KSA 

1.080.000 1.080.000 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

Hastane 

Projesi, 

Türkiye 

-------- 1.714.383 3.122.402 1.408.019 -------- -------- -------- -------- 

Hastane 

Projesi, Irak 
-------- 659.733 1.374.444 714.711 -------- -------- -------- -------- 

Hastane ve 25 

Yataklı Klinik 

Projesi, 

Ekvator 

-------- 1.923.012 4.506.041 2.583.028 -------- -------- -------- -------- 

Köprü, Yollar 

ve Geçitler 

Projesi, Irak 

-------- 1.497.036 3.540.006 2.042.970 -------- -------- -------- -------- 

Öğrenci 

Yurdu 

Projesi, Irak 

-------- 905.617 -------- 1.086.741 3.062.400 1.070.042 -------- -------- 

Öğrenci 

Yurdu 

Projesi, 

Kerbela, Irak 

-------- 2.250.009 -------- 3.629.810 9.307.206 3.427.386 -------- -------- 

Karayolu 

Projesi, 

Tripoli, Libya 

-------- 289.586 -------- 779.654 -------- 578.697 2.223.790 575.854 

Toplam 1.080.000 10.319.376 12.542.892 12.244.933 12.369.606 5.076.125 2.223.790 575.854 

 
        

Ticari (Yasal) 

Kar 
1.080.000 - 12.542.892 - 12.369.606 - 2.223.790 - 

TMS 11'e 

göre Kar 
- 10.319.376 - 12.244.933 - 5.076.125 - 575.854 

Projelere ait vergisel etki “Tms 11” Standardı ve mevcut vergi mevzatı kapsamında yıllar 

itibariyle aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir. 

Tablo 6 Mevzuat ve Tms 11 Açısından Vergisel Etki 

  2012 2013 2014 2015 

Ticari Kar –Yasal 1.080.000 12.542.892 12.369.606 2.223.790 

TMS 11'e göre Kar 10.319.376 12.244.933 5.076.125 575.854 

Fark (9.239.376) 297.959 7.293.481 1.647.936 

Vergisel etkisi (Vergi 

Oranı %20) 

(1.847.875) 59.592 1.458.696 329.587 
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 Yüklenici, Kartal ĠnĢ. Taah. San. Tic. A.ġ‟nin, Vergi Usul Kanunu‟na tabi mali tablolarının 

UFRS‟ye uygun olarak “Tms 11” standardı kapsamında çevrilmesi sonucunda, dönem kar/zarar 

tutarları projenin tamamlanma yüzdeleri dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Dolayısıyla Ģirketin, Vergi 

Usul Kanunu‟na tabi mali tablolarındaki dönem kar/zarar tutarları proje bitimine göre 

iliĢkilendirilirken, “TMS 11” standardı kapsamında tamamlanma yüzdelerine göre dönem kar/zararı 

ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle “V.U.K.” ile “TMS 11” arasındaki bu dönem kar‟ı farkı Ģirketin vergi 

yükümlülüğüne etki etmiĢtir. 

 Nitekim 2012 yılında 1.847.875 TL vergi yükümlülüğü var iken daha sonraki yıllarda bu tutar 

vergi varlığına dönüĢmüĢtür. Oysaki V.U.K‟a tabi mali tablolarda proje bitimine göre mali tablo kar‟I 

belli olduğundan vergi yükümlülüğü daha sonraki yıllarda doğmaktadır. 

 Projelere ait ErtelenmiĢ vergi hesaplamaları “Tms 11” Standardı kapsamında yıllar itibariyle 

aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir. 

31.12.2012 Ertelenmiş Vergi Hesaplaması 

    

Vergi 

Oranı 

  TMS 11 Düzeltilmiş Fark 20% 

  
   

350 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım Hak... 169.664.368 

 

-169.664.368 -33.932.874 

170 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım 

Maly... 
160.424.992 

 

160.424.992 32.084.998 

     

  

Olasılık     

Kısa vadeli varlıklar: -1.847.875 100%   -1.847.875 

Uzun Vadeli Varlıklar: 0 100%     

  
   

   

31.12.2012 -1.847.875 

   
  

   

Fark -1.847.875 
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31.12.2013 Ertelenmiş Vergi Hesaplaması 

    

Vergi 

Oranı 

  TMS 11 Düzeltilmiş Fark 20% 

     
350 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım Hak... 217.930.459 

 

-217.930.459 -43.586.092 

170 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım 

Maly... 
205.685.526 

 

205.685.526 41.137.105 

     

  

Olasılık     

Kısa vadeli varlıklar: -2.448.987 100%   -2.448.987 

Uzun Vadeli Varlıklar: 0 100%     

     

   

31.12.2013 -2.448.987 

     

   

31.12.2012 -1.847.875 

     

   

Fark -601.111 

 

31.12.2014 Ertelenmiş Vergi Hesaplaması 

    

Vergi 

Oranı 

  TMS 11 Düzeltilmiş Fark 20% 

     
350 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım Hak... 89.578.788 

 

-89.578.788 -17.915.758 

170 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım 

Maly... 
84.502.662 

 

84.502.662 16.900.532 

     

  

Olasılık     

Kısa vadeli varlıklar: -1.015.225 100%   -1.015.225 

Uzun Vadeli Varlıklar: 0 100%     

     

   

31.12.2014 -1.015.225 

     

   

31.12.2013 -2.448.987 

     

   

Fark 1.433.762 
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31.12.2015 Ertelenmiş Vergi Hesaplaması 

    

Vergi 

Oranı 

  TMS 11 Düzeltilmiş Fark 20% 

     
350 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım Hak... 9.348.275 

 

-9.348.275 -1.869.655 

170 Yıllara Yaygın ĠnĢ.ve Onarım 

Maly... 
8.772.422 

 

8.772.422 1.754.484 

     

  

Olasılık 
  Kısa vadeli varlıklar: -115,171 100%   -115,171 

Uzun Vadeli Varlıklar: 0 100%     

     

   

31.12.2015 -115,171 

     

   

31.12.2014 -1.015.225 

     

   

Fark 900,054 
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Yüklenici, Kartal ĠnĢ.Taah.San.Tic.A.ġ „nin ĠnĢaatını tamamladığı tümprojelere ait 

hesaplamalar, Tms 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri Standardı kapsamında aĢağıdaki gibi 

muhasebeleĢtirilecektir. 

01.01.2012-31.12.2012 Dönem Sonu TMS 11 'e Göre Muhasebe Kayıtları 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 

.......................01.01.2012-31.12.2012..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 169.664.368   

350 01 Hastane Projesi, Türkiye 41.728.478   

350 02 Hastane Projesi, Irak 9.216.241   

350 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, Ekvator 32.050.210   

350 04 Köprü, Yollar ve Gecitler Projesi, Irak 24.950.600   

350 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 19.517.617   

350 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 37.500.155   

350 07 Karayolu Projesi, Tripoli, Libya 4.701.067   

      

600 Yurt İçi Satışlar Hs.   41.728.478 

600 01 Hastane Projesi, Turkiye   41.728.478 

      

601 Yurt Dışı Satışlar Hs.   127.935.890 

601 02 Hastane Projesi, Irak   9.216.241 

601 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi,         

            Ekvator 
  32.050.210 

601 04 Köprü,Yollar ve Gecitler Projesi,Irak   24.950.600 

601 05 Öğrenci Yurdu Projesi,Irak   19.517.617 

601 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   37.500.155 

601 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   4.701.067 

      

.......Satışların Tms 11'e göre muhasebeleşmesi 2012 Yılı........      
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Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

2 

.......................01.01.2012-31.12.2012..........................     

      

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hs.(-) 160.424.992   

      

622 01 Hastane Projesi, Turkiye 40.014.095   

622 02 Hastane Projesi, Irak 8.556.508   

622 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, Ekvator 30.127.198   

622 04 Köprü, Yollar ve Geçitler Projesi, Irak 23.453.564   

622 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 18.612.000   

622 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 35.250.146   

622 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya 4.411.481   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   160.424.992 

      

170 01 Hastane Projesi, Turkiye   40.014.095 

170 02 Hastane Projesi, Irak   8.556.508 

170 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi,  

            Ekvator 
  30.127.198 

170 04 Köprü, Yollar ve Geçitler Projesi, Irak   23.453.564 

170 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak   18.612.000 

170 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   35.250.146 

170 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   4.411.481 

      

..Maliyetlerin Tms 11'e göre muhasebeleştirilmesi 2012 Yılı..     

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

3 

.......................01.01.2012-31.12.2012..........................     

      

801 Ertelenmiş Vergi Gideri Hs. 1.847.875   

      

482 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hs.   1.847.875 

      

.....................Ertelenmiş Vergi Kaydı 2012 Yılı.........................     

 

2012 Yılı Kar Tablosu 

Yasal Kar : 1.080.000 

"Tms 11" Karı : 10.319.376 

Yasal Kar İle "Tms 11" Kar Farkı : (9.239.376) 
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01.01.2013-31.12.2013 Dönem Sonu TMS 11 'e Göre Muhasebe Kayıtları 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 

.......................01.01.2013-31.12.2013..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat veOnarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 169.664.368   

350 08 Medical Klinik Projesi, KSA 169.664.368   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   160.424.992 

170 01Hastane Projesi, Turkiye   160.424.992 

      

570 Geçmiş Yıl Karları Hs.   9.239.376 

      

.......2012 Tms 11'e göre Muhasebeleştirmeden Doğan Kar'ın 

2013 Yılında Taşınması........  

    

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

2 

.......................01.01.2013-31.12.2013..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 217.930.459   

350 01 Hastane Projesi, Türkiye 34.271.522   

350 02 Hastane Projesi, Irak 9.984.259   

350 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, Ekvator 43.050.480   

350 04 Köprü, Yollar ve Gecitler Projesi, Irak 34.049.500   

350 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 23.421.141   

350 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 60.496.839   

350 07 Karayolu Projesi, Tripoli, Libya 12.656.718   

      

600 Yurt İçi Satışlar Hs.   34.271.522 

600 01 Hastane Projesi, Turkiye   34.271.522 

      

601 Yurt Dışı Satışlar Hs.   183.658.937 

601 02 Hastane Projesi, Irak   9.984.259 

601 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, 

Ekvator 
  43.050.480 

601 04 Köprü,Yollar ve Gecitler Projesi,Irak   34.049.500 

601 05 Öğrenci Yurdu Projesi,Irak   23.421.141 

601 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   60.496.839 

601 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   12.656.718 

      

.......Satışların Tms 11'e göre muhasebeleşmesi 2013 Yılı........      
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Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

3 

.......................01.01.2013-31.12.2013..........................     

      

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hs.(-) 205.685.527   

      

622 01 Hastane Projesi, Turkiye 32.863.503   

622 02 Hastane Projesi, Irak 9.269.549   

622 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, Ekvator 40.467.451   

622 04 Köprü, Yollar ve Geçitler Projesi, Irak 32.006.530   

622 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 22.334.400   

622 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 56.867.029   

622 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya 11.877.065   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   205.685.527 

      

170 01 Hastane Projesi, Turkiye   32.863.503 

170 02 Hastane Projesi, Irak   9.269.549 

170 03 Hastane ve 25 Yataklı Klinik Projesi, 

Ekvator 
  40.467.451 

170 04 Köprü, Yollar ve Geçitler Projesi, Irak   32.006.530 

170 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak   22.334.400 

170 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   56.867.029 

170 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   11.877.065 

      

..Maliyetlerin Tms 11'e göre muhasebeleştirilmesi 2013 Yılı..     

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

4 

.......................01.01.2013-31.12.2013..........................     

      

801 Ertelenmiş Vergi Gideri Hs. 601.111   

570 Geçmiş Yıl Karları Hs. 1.847.875   

      

482 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hs.   2.448.987 

      

.....................Ertelenmiş Vergi Kaydı 2013 Yılı.........................     

 

 

2013 Yılı Kar Tablosu 

  Yasal Kar 12.542.892 

"Tms 11" Karı 12.244.933 

Yasal Kar İle "Tms 11" Kar Farkı 297.959 
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01.01.2014-31.12.2014 Dönem Sonu TMS 11 'e Göre Muhasebe Kayıtları 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 

.......................01.01.2014-31.12.2014..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat veOnarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 217.930.459   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   205.685.526 

      

570 Geçmiş Yıl Karları Hs.   12.244.933 

      

.......2013 Tms 11'e göre Muhasebeleştirmeden Doğan Kar'ın 

2014 Yılında Taşınması........  

    

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

2 

.......................01.01.2014-31.12.2014..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 89.578.788   

350 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 23.061.242   

350 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 57.123.106   

350 07 Karayolu Projesi, Tripoli, Libya 9.394.440   

601 Yurt Dışı Satışlar Hs.   89.578.788 

601 05 Öğrenci Yurdu Projesi,Irak   23.061.242 

601 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   57.123.106 

601 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   9.394.440 

      

.......Satışların Tms 11'e göre muhasebeleşmesi 2014 Yılı........      

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

3 

.......................01.01.2014-31.12.2014..........................     

      

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hs.(-) 84.502.663   

      

622 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak 21.991.200   

622 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak 53.695.720   

622 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya 8.815.743   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   84.502.663 

      

170 05 Öğrenci Yurdu Projesi, Irak   21.991.200 

170 06 Öğrenci Yurdu Projesi, Kerbela, Irak   53.695.720 

170 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   8.815.743 

      

..Maliyetlerin Tms 11'e göre muhasebeleştirilmesi 2014 Yılı..     
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Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

4 

.......................01.01.2014-31.12.2014..........................     

      

570 Geçmiş Yıl Karları Hs. 2.448.987   

      

801 Ertelenmiş Vergi Gideri Hs.   1.015.225 

482 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hs.   1.433.762 

      

.....................Ertelenmiş Vergi Kaydı 2014 Yılı.........................     

 

2014 Yılı Kar Tablosu 

Yasal Kar : 12.369.606 

"Tms 11" Karı : 5.076.125 

Yasal Kar İle "Tms 11" Kar Farkı : 7.293.481 

 

01.01.2015-31.12.2015 Dönem Sonu TMS 11 'e Göre Muhasebe Kayıtları 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 

.......................01.01.2015-31.12.2015..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat veOnarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 89.578.788   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   84.502.662 

      

570 Geçmiş Yıl Karları Hs.   5.076.125 

      

.......2014 Tms 11'e göre Muhasebeleştirmeden Doğan Kar'ın 

2015 Yılında Taşınması........  

    

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

2 

.......................01.01.2015-31.12.2015..........................     

      

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hs. 9.348.275   

350 07 Karayolu Projesi, Tripoli, Libya 9.348.275   

      

601 Yurt Dışı Satışlar Hs.   9.348.275 

601 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   9.348.275 

      

.......Satışların Tms 11'e göre muhasebeleşmesi 2015 Yılı........      
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Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

3 

.......................01.01.2015-31.12.2015..........................     

      

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hs.(-) 8.772.422   

622 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya 8.772.422   

      

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal. Hs.   8.772.422 

170 07 Karayolu Projesi, Tripoli,Libya   8.772.422 

      

..Maliyetlerin Tms 11'e göre muhasebeleştirilmesi 2015 Yılı..     

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

4 

.......................01.01.2015-31.12.2015..........................     

      

570 Geçmiş Yıl Karları Hs. 1.015.225   

      

801 Ertelenmiş Vergi Gideri Hs.   900.054 

482 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Hs.   115.171 

      

.....................Ertelenmiş Vergi Kaydı 2015 Yılı.........................     

 

2015 Yılı Kar Tablosu 

    

Yasal Kar 2.223.790 

"Tms 11" Karı 575.854 

Yasal Kar İle "Tms 11" Kar Farkı 1.647.936 
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ÖZGEÇMİŞ 

Celil UYUMAZ, 1988 yılında Kastamonu‟da doğmuĢtur. 1994-2002 yılları arasında Ġlk ve orta 

öğrenimini Ġstanbul-Beyoğlu KaptanpaĢa Ġlk Öğretimini, 2002-2006 yılları arasında Ġstanbul-Beyoğlu 

Anadolu Ticaret ve Meslek Lisesi‟nde DıĢ Ticaret bölümünü okuyarak lise öğremini tamamladıktan 

sonra, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Denetim 

bölümünü tamamlamıĢtır. Daha sonra 2010 yılında Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme 

bölümünde lisans eğitimini tamamlamıĢtır. Mayıs 2012‟ de girdiği Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik 

Staj BaĢlatma Sınavı‟ nda baĢarılı olarak Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Stajyerliği ünvanını 

almıĢtır. Muhasebe ve denetim alanındaki mesleğine 2008 Özel bir Yeminli Mali MüĢavirlik ofisinde 

baĢlamıĢ olup, birleĢme sonucu kurulan Bağımsız denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik ġirketinde çeĢitli 

pozisyonlarda denetçi olarak görevinin baĢındadır. 

 


