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 Konu: Tek Düzen Muhasebe Sisteminde hazırlanan bilançolarla ilgili dipnotlar hk. 

 

 Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler (ticari esaslara göre faaliyet 

gösteren işletmeler) M.M.63 no’lu genelgeyle yürürlüğe konan muhasebe usul ve esaslara 

uymak zorundadırlar. KKTC’de ticari esaslara göre faaliyet gösteren işletmelerin yapısı ve 

kapasiteleri de dikkate alınarak M.M.63 no’lu genelge ile yürürlüğe konan Tek Düzen 

Muhasebe Sistemi uygulandığı süre içerisinde bazı mali tabloların öngörülen amaca 

yeterince hizmet etmediği, bilanço dipnotlarının mükerrer talep edildiği müşahade 

edilmiştir. 

 Bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ve zaman kaybının önlenmesi bakımından Tek 

Düzen Hesap Planı çerçevesinde; 

a) Mali Kurumlar ile halka açık şirketler haricindeki işletmeler bilanço, gelir tablosu, 

satışların maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynakların değişim tablosu, 

b) Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulan hesaplara ekli olarak sunulması M.M. 70 no’lu 

genelge ile zorunlu kılınan belge ve biglilere ek olarak Tek Düzen Hesap 

Planı’na göre hazırlanan bilanço dipnotlarında belirtilen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 ve 30 kalemleri de zorunlu olarak hazırlanıp, 

c) Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde temel mali tablo olan gelir tablosu dipnotları 

belirtilmeden, 



Yasal süreler içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulması uygun mütalaa 

edilmiştir. 

2004 Vergilendirme Döneminden itibaren uygulanacak olan konu değişiklikler, Mali 

Kurumlar ile halka açık şirket statüsünde olan işletmeler haricindeki işletmelere matuftur. 

Ayrıca, 39/2004 sayılı Türk Lirası’nın Yeni Türk Lirası’na Dönüştürülmesi Yasası 

hakkında yayınlanan 85 no’lu Muhasip Murakıp genelgesinde belirtilen ve 2004 

vergilendirme yılı ile ilgili olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulacak, 

1- a) Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri Yeni Türk Lirası olarak, 

b) Gelir ve Kurumlar Beyannamelerine ekli olarak sunulacak hesaplar ile mali 

tablolar TL (Türk Lirası) olarak, 

   c) 2004 vergilendirme dönemi ile ilgili Hesaplardaki matrah hesaplamaları YTL (Yeni    

Türk Lirası) olarak, 

d) 2004 vergilendirme dönemi ile ilgili kapanış bilançosu Yeni Türk Lirası’na 

dönüştürülerek 1/11/2005 yılı açılış bilançosu, 

hazırlanıp Gelir ve Vergi Dairesi’ne yasal süre zarfında sunulacaktır. 

2- a) Bir önceki dönem ile mukayeseli olarak sunulacak 2005 vergilendirme dönemi  

hesapları ile mali tablolar Yeni Türk Lirası (Mukayese yılı dahil) olarak, hazırlanıp 

yasal süre içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulacaktır. 

Konu hakkında hassasiyet gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

          Taney Aşçıoğulları 

          Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 
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