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SORU KÂĞIDINDA YER ALAN ÖNEMLİ DEĞİŞKENLERİN AÇIKLAMALARI  
 

GİRİŞİM  

 

Kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon 

birimidir. Girişimler bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya 

tüzel kişiliklerdir. 

YEREL BİRİM 

Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını 

yürüten bir birimdir. Yerel birim, girişimin büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, 

otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerde yerleşik olan 

bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya daha çok kişinin tam gün veya kısmi olarak çalışması ile kendi 

girişimi için ekonomik faaliyet yürüttüğü yerdir. Girişim merkezinin bulunduğu yer ile yardımcı faaliyet 

yürüten birimler de yerel birim olarak değerlendirilir. 

 

YASAL UNVAN  

 

Girişimi yasal olarak tanımlayan ve fatura başlıklarında yazılı olan adıdır.  Unvanda girişimin sahip 

veya sahiplerinin adı, soyadı veya hukuki durumunu belirten ifadeler yer alabilir. Girişimin yasal 

unvanının dolu olması gerekir. Hukuki duruma göre kısaltmalar yapılabilir.  

 

TABELA UNVANI  

 

Girişimi yasal olarak tanımlayan unvanın kendisi olabileceği gibi, reklam vb. amaçlar sebebiyle yasal 

adından farklı olup tabelasında belirtilen addır (Girişimin işletim adı). Birden çok yerel birime sahip 

girişimlerde girişim merkezinin bulunduğu yerel birimin tabela unvanı yazılmalıdır.  

 

GİRİŞİMİN HUKUKİ DURUMU  

 

Ferdi Mülkiyet: Bir girişimi bir unvan altında işletmek, kazanç elde etmek amacıyla tek kişi tarafından 

kurulan ve borçlarından dolayı tüm mal varlığı ile sorumlu bulunan işyeridir.  

 

Adi Ortaklık: Daha çok tecrübelerine dayanan ve emeklerini ortaya koyan kişilerin büyük sermaye 

kullanmaksızın yürüttükleri bir işletme tipidir. Adi ortaklık bir sermaye şirketi değildir. Adi ortaklıkların 

kurulması kanun formalitelerine bağlı değildir ve tüzel kişilikleri yoktur.  

 

Kolektif Şirket: Bir şirketi bir unvan altında bir tüzel kişi olarak işletmek amacıyla gerçek kişiler 

arasında kurulan, ortaklarının şirket alacaklarına karşı sorumlulukları sınırlanmamış olan şirkettir.  

 

Komandit Şirket: Bir şirketi bir unvan altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı 

ortaklardan bir veya birkaçının sorumlulukları sınırlanmamış ve diğer ortak veya ortakların 

sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış olan şirkettir.  
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Limited Şirket: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir unvan altında kurulan ve 

ortaklarının sorumlulukları korumayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı bulunan ve esas sermayesi 

belirli olan şirkettir. Limited ortaklıklar; bankacılık ve sigortacılık alanları dışında, kanunen yasak 

olmayan her türlü iktisadi faaliyetler için kurulabilir. Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.  

 

Anonim Şirket: Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından 

dolayı yalnız tüm varlığı ile sınırlı bulunan şirkettir.  Çok sayıda pay sahibinin katılmasına ve büyük 

sermayelerle çalışmaya elverişli bir şirket türüdür. Türkiye'de en az beş ortaklı anonim şirket 

kurulabilir. Kurucular gerçek veya tüzel kişi olabilir  

 

Kooperatif: Tüzel kişiliğe haiz olmak için ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp 

korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve 

dernekler tarafından kurulan değişir sermayeli kuruluşlardır.  

 

Diğer: Bir girişimin yukarıda açıklanan şirket türlerinin dışında bir hukuki duruma sahip olmasıdır. 

Örneğin: Vakıf, Dernek, Sendika, Siyasi Parti, vb.  

 

SÜBVANSİYON  

 

Devletin, yerleşik üreticilere, üretim düzeylerini, fiyatlarını yâda üretim faktörlerinin haklarını 

etkilemek amacıyla yaptığı karşılıksız ödemelerdir. Ürün ve Hizmet İçin Alınan Sübvansiyon: Üretilen 

ürün ya da sunulan hizmetin birimi başına ödenen sübvansiyonlardır. 

 

Faaliyetlerini Yürütmek İçin Alınan Sübvansiyonlar:  Üretici birimlerin üretimle uğraşmalarının bir 

sonucu olarak alabilecekleri ve ürünlere uygulanan sübvansiyonların haricinde kalan sübvansiyonlardır. 

 

CİRO  

 

Ciro, referans dönemi sırasında gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmetlerin toplam 

değerini kapsar ve bu üçüncü kişilere sunulan hizmet ve mal piyasa satışlarına karşılık gelir. 

Ciro birim tarafından müşteriye fatura edilmiş (Katma değer vergisi ve ciroya bağlı çıkarılabilir vergiler 

hariç) diğer tüm vergileri ve resimleri içerir.  Müşteriye yüklenmiş (ulaşım, paketleme vb. Gibi) tüm 

diğer masraflar faturadan ayrı olarak gösterilmiş olsa bile ciroda kapsanır. 

Fiyatlardaki azalma, indirimler ve ıskontolar, geri dönüşümlü ambalaj değerleri ciroya dâhil değildir. 

Şirket hesaplarında diğer işletme geliri, mali gelir ve olağan dışı gelir olarak sınıflandırılmış gelir cirodan 

hariç tutulur. Devletten elde edilen işletme sübvansiyonları da hariçtir. 

 

  



4 
Datasoft TUIK Kılavuz Versiyon 1.1 

TUIK Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Formunun 

Hazırlanması 
 

Tanımlar: 
1. Datasoft Yazılım Muhasebe Programı, Muhasebe Raporları Menüsü, Yıllık TUIK Raporu 

bölümüne girilir. 

Bölüm 1: Girişimin Unvanı, Adres Bilgileri ve Niteliği: 
1. İşyeri Kayıt No: TUIK e-VT (Elektronik Veri Transferi) sayfasında Firma Bilgileri sekmesinde 

İşyeri Kayıt No (Kurum Key) alanında yazan değerdir. 

2. Firma Parametrelerinden Al işlemi yapılır. 

3. Muhasebe Firma Parametrelerinden kayıtlı veriler bu bölüme aktarılır. 

a. Girişimin Tabela Unvanı Tabela Unvanı bölüme yazılır. 

b. Girişim Özel Hesap Dönemine tabi ise 5.soru şıkkındaki seçenek işaretlenerek hesap 

dönemi başlangıcı ve bitiş tarihleri girilir. 

4. Kaydet butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. 

Bölüm 1 Butonların İşlevleri: 
Soru Formunu Göster: TUIK Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Araştırma Formunun PDF dokümanını 

gösterir 

Kılavuz Göster:  TUIK Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Araştırma Formunun Datasoft Yazılım 

Muhasebe Programında tanımlanmasını, verilerin alınmasını ve yapılacak işlemleri anlatan 

kılavuzu gösterir. 

TUIK Web Sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr/EdUygulamaDis/zul/giris.zul?lang=tr bağlantısını 

açar. 

XML: Tamamlanan veri girişindeki değerleri kullanarak TUIK e-VT sayfasına yüklenmeye hazır XML 

dosyasını oluşturur. Dosya adı (VKN_YIL_Tuik_YillikHizmet.xml) formatında oluşur. 

Excel:  Anket formundaki değerlerin Excel tabloya aktarılmasını sağlar. 

Tanım Al: Tanımların başka bir firmadan veya farklı bir yıldaki firmadan alınmasını sağlar. Ayrıca 

Standart Tanımdan Al seçeneği ile tekdüzen hesap planına uygun tanım yapılır. 

https://biruni.tuik.gov.tr/EdUygulamaDis/zul/giris.zul?lang=tr
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Bölüm 2: Girişimin Ana Faaliyeti ve Diğer Faaliyet Konuları: 
 

1. Girişimin Ana Faaliyet ve Diğer Faaliyet konularından uygun olanlar işaretlenir. 

2. Birden fazla seçin yapılabilir. 

3. NACE Rev 2 Kodu alanında Ana Faaliyet konusuyla ilgili dörtlü grup NACE kodunun seçimi 

yapılır. Seçim yapmak için (…) butonuna basılar. Açılan altılı grup NACE Kodu seçin 

penceresinden ilgili kod bulunarak SEÇ butonuna basılır. 
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Bölüm 3.1: Çalışan Ücretliler ile İş Sahibi ve Ortaklar 

Personel Bordrosu Programındaki tek bir firmadan verileri alma 
1. Ücretlilere ait çalışan kişi sayıları Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programından otomatik 

aktarılabilir. 

a. Personel Bordrosundan Al butonuna basılır 

i. Personel Bordrosu Firma No satırında (…) butonuna basılır. 

ii. Açılan seçim penceresinden Personel Bordrosu Programında tanımlı Firma 

Numarası seçilir. 

iii. Personel Bordrosu Programında işyeri için sadece bir tane firma tanımlı ise, 

(Sadece bu firma) seçeneği işaretlenir. 

iv. Tamam, butonuna basılır. Personel Bordrosu firmasındaki veriler çalışma 

sayfasına aktarılır. 

Personel Bordrosu Programındaki birden fazla firmadan verileri alma 
1. Ücretlilere ait çalışan kişi sayıları Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programından otomatik 

aktarılabilir. 

a. Personel Bordrosundan Al butonuna basılır 

i. Personel Bordrosu Firma No satırında (…) butonuna basılır. 

ii. Açılan seçim penceresinden Personel Bordrosu Programında tanımlı ilk Firma 

Numarası seçilir. 

iii. Zincir seçeneği işaretlenir. 

iv. Butona basılarak TUIK için tanımlı Zincir numarası seçilir. 

Bilgi Notu: Personel Bordrosun programında zincir tanımlama ve Zincirde tanımlı firmalardan veri 

alma işlemi için Personel Bordrosu dokümanlarına başvurunuz. 

Önemli: Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenen (ücret alan) ortak sayıları Ücretliler kolonuna aktarılır.  
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Fiili Çalışan Ortakların kişi sayılarının alınması 
1. Ortaklar Kişi formu dolduran tarafından girilmelidir. 

2. 16, 17, 18a, 18b sorularının cevapları formu dolduran tarafından girilir. 

3. Bilgi girişi tamamlandığında KAYDET, butonuna basılır. 

Çalışan Ücretliler Verilerinin Alınmasındaki Yöntem: 
   

1. Aylara göre Ücretliler ve Ortaklar bölümündeki kişi sayıları hesaplanması:  Datasoft Yazılım 

Personel Bordrosu Programında tanımlı tüm personel sayıları Ücretliler alanına eklenir. Bu 

değerlere göre Ortalama, Toplam, Yıllık Ortalama Kadın Çalışan Sayısı ve Yıllık Ortalama Erkek 

Çalışan Sayısı bulunur.   

2. Niteliklere Göre Yıllık Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı: Araştırma-Geliştirme Personel Sayısı, 

personel kartında “Departman No” alanı “750” olan kişilerden hesaplanır.  Ücretli çalışan çırak 

ve stajyer sayısı, personel kartında “Sigorta Grubu” alanı “Çırak” olan kişilerden hesaplanır.  

Kısmi çalışan personel sayısı, personel kartında “Kısmi Zamanlı” çalışan kişilerden hesaplanır.   

3. Ücretli Haftalık Çalışılan Saat: Ücretli bir kişinin ortalama haftalık çalışma süresi, Datasoft 

Yazılım Personel Bordrosu Programı, Firma Parametrelerinde tanımlı günlük çalışma saati 

satırında yazılı olan değerin Hafta çalışma gün sayısı (6 Gün) ile çarpımı ile hesaplanır. 

4. Ücretli Çalışanlara Yapılan Brüt Ödemeler:  Personele yapılan brüt ödemeler, sigortalı 

personellere ait (kıdem ve ihbar tazminatı hariç) Yıllık brüt kazançların toplamıdır.(normal 

kazanç + izin kazanç)  

5. İşverenin Sosyal Güvenlik Ödemeleri: İşverenin sosyal güvenlik ödemeleri (sadece işveren 

payı), sigortalı personellere ait sigorta işveren katkısı ile işsizlik işveren katkısı toplamıdır.   

6. İhbar Tazminatı: Personellere ait varsa ihbar tazminatları toplamıdır.   

7. Kıdem Tazminatı: Personellere ait varsa kıdem tazminatları toplamıdır.   

8. Toplam Personel Giderleri: Personele yapılan brüt ödemeler, İşverenin sosyal güvenlik 

ödemeleri, İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı hepsinin toplamıdır.   

9. SGK tavan ücretinden yüksek ödemesi var mı? Alanı için her bir personele ait brüt ödemelerin 

sigorta tavanından yüksek olup olmadığına bakılır. Eğer bu şarta uyan personel varsa “Evet”, 

hiç yoksa “Hayır” olarak hesaplanır.   

10. SGK Teşviklerinden yararlanıyor mu? Alanı için personellerin kartlarında “Teşvik Kanun No” 

alanı “00000” olmayan herhangi bir Teşvik Kanun No seçilen personel var ise “Evet”, hiç yok 

ise “Hayır” olarak hesaplanır.   

11. Prime esas gün sayısı, personellerin çalıştığı gün sayılarının toplamıdır.   
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Bölüm 3.2: Niteliklere Göre Sayı, Saat ve Ödemeler 
 

1. Nitelikler: Bu bölümdeki verilerin bir kısmı personel bordrosu programından (tanımlı ise) bir 

kısmı da kullanıcı tarafından girilir. 

2. Ücretlilerin Haftalık Çalışılan Saat: Formu dolduran tarafından girilir. 

3. Ücretli Çalışanlara Yapılan Brüt Ödemeler: Personel Bordrosundan Al butonuna basıldığında, 

Personel Bordrosu Programında tanımlı Firmadan hesaplanarak getirilir. 

4. 6. Ve 7. Soruların cevabı formu dolduran tarafından işaretlenir. 

5. Kaydet, butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. 
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Bölüm 4: Girişimin Harcamaları: 
 

Girişimin Harcama tutarlarının Muhasebe Programında Kayıtlı Hesaplardan Alınması 
Tanımlar: 

1. Mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere dönem içinde satın alınanlar: 150 ve 740 

Hesaplar (150 ve 740 hesaplar arasındaki virmanları dikkate almayınız.) Açılış Fişi hariç olmak 

üzere bu hesapların BORÇ toplamlarıdır. 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Borç seçeneği seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla/çıkar 

seçeneklerinden uygun olan seçilir. 

 Seçin Penceresi altındaki (Açılış Fişi Hariç) seçeneği işaretlenir. 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

 Hesapla Butonuna basılarak ilgili satır tanımın değeri hesaplanabilir. 

2. Tüm satırlar yukarıdaki kurala uygun olarak tanımlanabilir. 

3. Sayfayı Hesapla butonuna basılarak tüm sayfadaki değerler tanıma uygun olarak hesaplanır. 
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Bölüm 5: Girişimin Hasılatı: 
 

Girişimin Hasılat tutarlarının Muhasebe Programında Kayıtlı Hesaplardan Alınması 
Tanımlar: 

1. … Faaliyetinden elde edilen gelirler: 600 ve 601 hesapların Alacak toplamlarından 610, 611, 

612 hesapların Bor. Toplamı çıkarılarak bulunur. 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Alacak/Borç seçeneğinden uygun olan seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla/çıkar 

seçeneklerinden uygun olan seçilir. 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

 Hesapla Butonuna basılarak ilgili satır tanımın değeri hesaplanabilir. 

2. Tüm satırlar yukarıdaki kurala uygun olarak tanımlanabilir. 

3. Sayfayı Hesapla butonuna basılarak tüm sayfadaki değerler tanıma uygun olarak hesaplanır. 

17a Satırının tanımında iktisadi Kıymet Satış hesabı olmamalıdır. 

17b Satırının tanımında Faturalandırmadan elde edilen gelir hesapları olmalıdır. 
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Bölüm 6:Girişimin Stokları: 
 

Girişimin Dönem Başı Stok tutarlarının Muhasebe Programında Kayıtlı Hesaplardan 

Alınması 
Stoklar:       

1. Hammadde, Yardımcı Malzeme, işletme ve ambalaj malzemesi stok değeri 150 Hesap Dönem 

Başı (Yılbaşı değeri) 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. (150 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından son hesap seçilir. (150 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Borç seçeneği seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği 

seçilir. 

 Uygulama tanımlı hesapların Yılbaşı kolonu tutarını Açılış Fişindeki değerden hesaplar 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

 Hesapla Butonuna basılarak ilgili satır tanımın değeri hesaplanabilir. 

2. Tüm satırlar yukarıdaki kurala uygun olarak tanımlanabilir. 
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Girişimin Dönem Sonu Stok tutarlarının Muhasebe Programında Kayıtlı Hesaplardan 

Alınması 
Stoklar:       

1. Hammadde, Yardımcı Malzeme, işletme ve ambalaj malzemesi stok değeri 150 Hesap Dönem 

Sonu (Yılsonu değeri) 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. (150 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından son hesap seçilir. (150 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Borç Bakiye seçeneği seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği 

seçilir. 

 Uygulama Yılsonu değerini Açılış fişi dâhil, Kapanış fişi hariç tüm fişler hareket 

toplamının bakiyesinden hesaplar 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

 Hesapla Butonuna basılarak ilgili satır tanımın değeri hesaplanabilir. 

2. Tüm satırlar yukarıdaki kurala uygun olarak tanımlanabilir. 
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Bölüm 7:Girişimin Yurtdışı Bağlantılı Yapmış Olduğu Faaliyetler: 
İhracat:       

1. Mal Değeri (601 Hesap) 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. (601 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından son hesap seçilir. (601 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Alacak seçeneği seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği 

seçilir. 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

2. Hizmet ihraç edilmiş ise aynı tanım Hizmet ihracı için de yapılır. 

İthalat:       

1. Mal Değeri (159 Hesap) İthalatı tamamlanmış stok hesaplarına alınanlar. 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından ilk hesap seçilir. (159 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. 

Firmaya ait Muhasebe Programında tanımlı hesap 

planından son hesap seçilir. (159 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren 

Borç seçeneği seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği 

seçilir. 

2. Açılış Fişi Hariç seçeneği işaretlenir. Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. Hizmet 

ithalatı yapılmış ise aynı tanım hizmet ithalatı için de yapılır. 
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Bölüm 8:Girişimde Yapılan Gayri Safi Yatırım ve Satış: 

1. Maddi mallara yatırımlar:       
1.1. Arsa ve Arazi, Arsa ve Arazi Islahı: 250, 258 Hesaplar 

1. Satıl Alma Değeri (250, 258 Hesap) 

 (Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından ilk hesap seçilir. (250 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından son hesap seçilir. (250 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren Alacak seçeneği 

seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği seçilir. 

o İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından ilk hesap seçilir. (258 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından son hesap seçilir. (258 YYY) 

 Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

2. Finansal Kiralama yoluyla yapılan yatırımlar kolonu ile kendi personeline yaptırdığı yeni sabit 

kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri kolonları da yukarıdaki örneğe uygun olarak 

tanımlanır. 

 

Sabit Kıymet Satış Değeri (Örnek: 602 XXX İktisadi Kıymet Satış gelir) hesabından tanımlanır. 
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Bölüm 9: Girişimde Yılsonu İtibariyle Sermaye Dağılımı: 
 

1. Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin payı: Dağılım yüzdesi kolonuna % değeri 

girilir. 

2. Kamu kurum ve kuruluşların payı: Dağılım yüzdesi kolonuna % değeri girilir. 

3. Yabancı sermaye payı: Dağılım yüzdesi kolonuna % değeri girilir. (Bu kolona değer 

girilmediğinde 3.1 Girişimin sermayesinde payı olan yabancı girişimin ülkesi ve payı oranları 

kolonu aktif olmaz.) 

4. Oranların toplamı 100 değerini geçemez. 

5. 3.1 ve 3.2 Bölümlerindeki seçeneklerde ülkeler butona basılarak seçilir. Pay oranları formu 

dolduran tarafından girilir. 

6. Girişimin yurtdışında sahip olduğu iştiraki, ortaklığı veya şubesi var mı? Sorsunun cevabı 

formu dolduran tarafından tercih edilir. 

7. Kaydet butonuna basılar bilgiler kaydedilir. 
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Bölüm 10: Girişimin Araştırma-Geliştirme ile ilgili Giderleri: 
1. AR-GE personelinin maliyeti (Brüt maaş, sigorta vb. tüm ödemeler (630 Hesap) 

2. Aktifleştirilen AR-GE yatırım harcamaları (263 Hesap) 

3. Kurum İçi AR-GE giderleri (personel maliyeti hariç) (630 Hesap) 

4. Kurum Dışı AR-GE giderleri (630 hesap) 

(Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı örneklere uygun olarak tanımlama yapılır.) 

Bölüm 11: Girişimin Araştırma-Geliştirme ile ilgili Giderleri: 
1. Vergilendirme Usulü (seçin yapılır) 

2. Mal ve Hizmet Alışlarına ödediği toplam KDV tutarı (191 Hesap) 

3. Mal ve Hizmet Satışları için aldığı toplam KDV Tutarı (391 Hesap) 

4. Üretim, mal ve hizmete bağlı olarak gider yazılan dolaylı vergiler (730, 740, 750,760, 770 

Hesaplarda uygun hesaplar) 

(Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı örneklere uygun olarak tanımlama yapılır.) 
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Bölüm 12: Girişimin Kar/Zarar Durumu: 

Vergi Öncesi Kâr: 
1. Satıl Alma Değeri (250, 258 Hesap) 

(Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından ilk hesap seçilir. (692 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından son hesap seçilir. (692 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren Alacak seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği seçilir. 

o İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından ilk hesap seçilir. (691 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından son hesap seçilir. (691 YYY) 

o Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren Borç seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Çıkar seçeneği seçilir. 

2. Vergi Sonrası Kâr: Yukarıdaki örneğe uygun olarak tanımlanır. 

3. Zararı: Yukarıdaki tanıma uygun olarak yapılır.  
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Bölüm 13: Girişimin Vergi Kimlik Numarası ve Bağlı Olduğu Vergi Dairesi: 
 

Firma Parametrelerinden Al butonuna basılır. Firma parametrelerinde kayıtlı bilgiler çalışma sayfasına 

aktarılır. 

Kaydet butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. 

 

Bölüm 14: Girişimin Yerel Birimlerine Ait Bilgiler: 
1. Merkez, şube, mağaza, şantiye, maden ocağı, vb. tüm birimler ile ilgili bilgiler bu bölümde 

girilir. 

a. Personel Bordrosundan Al butonuna basılır 

i. Personel Bordrosu Firma No satırında (…) butonuna basılır. 

ii. Açılan seçim penceresinden Personel Bordrosu Programında tanımlı Firma 

Numarası seçilir. 

iii. Personel Bordrosu Programında işyeri için sadece bir tane firma tanımlı ise, 

(Sadece bu firma) seçeneği işaretlenir. 

b. Gridi Kaydet butonuna basılarak sayfa bilgileri kaydedilir. 

c. Personel çalıştırmayan mağaza veya Depo var ise kullanıcı bilgileri kendisi girebilir. 

 



19 
Datasoft TUIK Kılavuz Versiyon 1.1 

Bölüm 15: Yıllara Yaygın inşaat ve Hak Ediş Maliyetleri: 

Hak Edişler: 
(Tnm) butonuna basılır. 

 Tanım penceresi açılır. 

o  İlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından ilk hesap seçilir. (350 XXX) 

o  Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basılır. Firmaya ait Muhasebe 

Programında tanımlı hesap planından son hesap seçilir. (358 YYY) 

o  Borç/Alacak kolunda F1 tuşuna basılır. Açılan penceren Alacak seçilir. 

o Topla/Çıkar kolunda F1 tuşuna basılır. Topla seçeneği seçilir. 

o Kaydet butonuna basılarak tanım kaydedilir. 

 Dönem Sonu kolonu Kapanış fişi hariç hesapların bakiyesinden, Dönem Başı Kolonu 

ise Açılış Fişindeki hesapların değerinden hesaplanır. 

Maliyetler 
Aşağıdaki örneğe uygun olarak tanımlanır. 
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Cevap Veren: 
TUIK Formunu hazırlayanın Adı, Soyadı, 

Tarih alanına günün tarihi, 

Unvan alanına Formu dolduranın görevi (Unvanı), 

Telefon alanına formu dolduranın telefon bilgisi, 

e-Posta satırına formu dolduranın e-posta adresi yazılır. 

Kaydet buşonuna basılarak bilgiler kaydedilir. 

 

TUIK Formunun hazırlanması 
1. Tanımlamalar yapıldıktan sonra  

a. Excel butonuna basılarak 

form verileri Excel tablosu 

olarak oluşur. Excel tablo 

verileri incelenerek 

tanımların ve verilerin doğru 

olduğu kontrol edilir. 

b. XML butonuna basılarak 

TUIK Raporu yüklemeye 

hazır XML olarak oluşur. 

o XML verisi 

oluşturma 

aşamasında 

Şema/Şematron 

kontrolü 

yapılmaktadır. Eksik 

ve hatalı alanlar mevcut ise XML dosyası oluşturulmaz. Eksik ve hatalı 

alanlarla ilgili bir doküman oluşturulur. 

c. Eksik alanlar tamamlandıktan sonra XML dosyası oluşturulabilir 
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Formun TUIK Sayfasına yüklenmesi 
 

1. https://biruni.tuik.gov.tr/EdUygulamaDis/zul/giris.zul?lang=tr bağlantı adresine gidilir. 

2. Kullanıcı veya SMMM seçeneklerinden uygun olan ile 

giriş yapılır. 

3. SMMM seçeneğinden giriş yapılmış ise Formun 

aktarılacağı firma seçimi yapılır. 

4. XML ve PDF Yükleme sekmesine girilir. 

5. Dolu Anket Dosyası Yükle butonuna basılır. 

Açılan penceren daha önce ilgili firma için 

oluşturulmuş XML dosyası seçilir. Yükleme 

işlemi tamamlanır. 

6. Kesin Mizan Yükle butonuna basılır ve 

Datasoft Yazılım Muhasebe Programında 

beyanname XML dosyalarının kaydedildiği 

(Örnek:ebyngm15) klasörden firma için 

hazırlanış ve Gelir İdaresine yüklenmiş kesin 

mizan XML dosyası yüklenir 

7. Beyanname Yükle butonuna basılır ve 

Datasoft Yazılım Muhasebe Programında 

beyanname XML dosyalarının kaydedildiği 

(Örnek:ebyngm15) klasörden firma için 

hazırlanış ve Gelir İdaresine yüklenmiş 

GELIR/KURUMLAR vergisi beyannamesine ait 

XML dosyası yüklenir 

 

 

 

 

 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 

1. Formu hazırlama, oluşturma ve yükleme aşamasında bir sorunla karşılaşmanız 

durumunda; 

a. Kullanıcı Numarası, Adınız, Soyadınız ile birlikte varsa hataya ait ekran görselini 

TUIK açıklaması altında datasoft@datasoft.com.tr e-posta adresine gönderebilir. 

b. http://destek.datasoft.com.tr/index.php?a=add bağlantısından TUIK formu 

açıklaması altında Destek Masası fişi oluşturabilirsiniz. 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/EdUygulamaDis/zul/giris.zul?lang=tr
mailto:datasoft@datasoft.com.tr
http://destek.datasoft.com.tr/index.php?a=add

