
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE  

 

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ 

DAĞILIMI  

 

TABLOSUNUN OTOMATİK OLARAK DOLDURULMASI 

 

GMS.NET Yazılımında hem Bilanço türü defterlerde hem de İşletme ve Serbest Meslek 

Defterlerinde Geçici Vergi Beyannamelerinin hesaplatılması sırasında bu beyannamelere yeni 

eklenmiş olan GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT 

KAZANÇ DAĞILIMI tablosunun otomatik olarak doldurulması imkanı sağlanmıştır. 

Hesaplatma işlemi, Bilanço türü defterlerde gelir hesaplarına faaliyet kodu tanımlanması ile 

yapılmaktadır. Bu nedenle, Hesap Planı İşlemleri formuna Faaliyet Kodu sütunu eklenmiştir. 

İşletme ve Serbest Meslek türü defterlerde ise gelir bilgilerinin girildiği formda faaliyet kodunun da 

girilebileceği bir sütun açılmıştır. 

Aşağıda, otomatik hesaplatma imkanından yararlanabilmek için yapılması gerekenler ve pratik 

kullanım önerileri anlatılmıştır. 

Tüm defter tiplerinde yapılması gerekenler : 

Firma Bilgileri formunda “Mükellef” sekmesinde bulunan Faaliyet Kodu doldurulmalıdır.  

 

 



İşletmenin birden fazla faaliyet kodu var ise yine aynı formda “VUK 413-2” sekmesinde bulunan 

6 adet faaliyet kodu kullanılarak diğer faaliyet kodları da girilmelidir.  

 

  
 

Faaliyet kodlarının bu şekilde tanımlanması sayesinde, Bilanço türü defterlerde Hesap Planındaki 

ilgili hesaplara Faaliyet Kodu tanımlanırken, diğer defterlerde ise gelir satırlarında Faaliyet Kodu 

girilirken binlerce kalemden oluşan bir liste yerine sadece önceden tanımlanmış faaliyet 

kodlarından oluşan çok daha küçük bir listeden seçim yapabilme imkanı sağlanmıştır. 

 

Bilanço Tipi Defterlerde Yapılması Gerekenler : 

Hesap planına eklenen Faaliyet Kodu sütunu görünür halde değil ise “Sütun Ayarları” 

uygulaması ile görünür hale getirilmelidir. 

 

Brüt kazanç tutarlarının kaydedildiği hesaplarda (600, 601, 602 vb) Faaliyet Kodu sütununa 

gerekli bilgi girilmelidir. Bu bilgi girilirken F6 tuşu ile ekrana getirilecek listede tüm faaliyet kodları 

değil sadece Firma Bilgileri uygulamasında tanımlanan faaliyet kodları görülebilecektir. 

Faaliyet kodları detay hesaplar bazında tanımlanabileceği gibi ara ve ana hesaplar 

seviyesinde de tanımlanabilir. Bu durumda, bir ara veya ana hesap seviyesinde tanımlanan 

faaliyet kodu, o hesabın altında yer alan ve faaliyet kodu tanımlanmamış tüm diğer detay 

hesaplar için geçerli olacaktır. 

 

 

 

 



Aşağıdaki örnekte, faaliyet kodu 600.T kodlu hesap için tanımlanmıştır. Yapılan bu tanımlama 

kodu 600.T ile başlayan tüm hesaplar için geçerli olacaktır. Bu nedenle, 600.T ile başlayan tüm 

hesaplara ayrı ayrı faaliyet kodu tanımlanmasına gerek yoktur. 

 

Yukarıda verilen örnekten devamla; 

600.T ile başlayan hesaplardan 600.T.BN kodu ile başlayan hesapların başka bir faaliyet 

kodunda sınıflandırılması gerektiğini varsayarsak ve 600.T.BN kodlu hesaba ilgili faaliyet kodunu 

(631201) girersek kodu 600.T.BN ile başlayan hesaplar (600.T.BN.A.BYM, 600.T.BN.A.DTM, 

600.T.BN.K.BYM, 600.T.BN.A.DTM) 600.T.BN kodlu hesaba girdiğimiz faaliyet kodunda 

(631201) sınıflandırılacak, 600.T ile başlayan diğer tüm hesaplar ise 600.T kodlu hesaba 

girdiğimiz 620902 faaliyet kodunda sınıflandırılacaktır. 

 



Yukarıda açıkladığımız uygulama ana hesap seviyesinde de geçerlidir. 

Örneğin, sadece tek bir faaliyet alanı olan bir firmanın gelir hesaplarında (600, 601, 602 gibi) 

binlerce detay hesap yer alıyor olabilir. Bu durumda, bu hesapların tamamına faaliyet kodu 

tanımlaması yapmak yerine sadece ana hesaplara tanım yapmak yeterli olacaktır. 

 

Diğer Defter Tiplerinde Yapılması Gerekenler : 

İşletme ve Serbest Meslek Defter tiplerinde faaliyet kodu Hesap Planına eklenen yeni sütuna 

veya Gelir Bilgileri Giriş formuna eklenen yeni sütuna girilmelidir.   

 

 

 

Bu bilgi girilirken F6 tuşu ile ekrana getirilecek listede tüm faaliyet kodları değil sadece Firma 

Bilgileri uygulamasında tanımlanan faaliyet kodları görülebilecektir. Bu listede, ayrıca, 888888 

kodlu bir satır daha görülecektir. Bu kod belirli bir işlemin hesaplamaya dahil edilmemesi 

istendiğinde kullanılmalıdır. (Örneğin, gelir olarak kaydedilen SGK teşviklerinde veya gelir 

vergisine tabi olmayan tel’if hakkı gelirlerinde.) 

Gelir Bilgileri Giriş formunda herhangi bir satırda Faaliyet Kodu bilgisinin boş bırakılması halinde 

o satırda kullanılan hesap için tanımlanmış Faaliyet Kodu esas alınır. Bu işlem yapılırken, aynı 

Bilanço türü defterlerde olduğu gibi, ilgili hesabın üst hesapları da bir faaliyet kodu bulununcaya 

kadar taranır. Örneğin, satırda 100.02 hesap kodu kullanılmış ise ve bu hesaba tanımlanmış bir 

faaliyet kodu varsa o kod esas alınır. 100.02 kodlu hesap için tanımlanmış bir faaliyet kodu yoksa 

bu defa 100 kodlu hesaba bakılır ve varsa o kod esas alınır. 



Girilen Gelir satırında hesap kodu kullanılmamış ise veya kullanılan hesap ve üst hesapları için 

herhangi bir faaliyet kodu tanımlanmamış ise  bu satır için Firma Bilgileri formunda “Mükellef” 

sekmesinde tanımlanmış olan Faaliyet Kodu esas alınacaktır.  

Pratikte, işletmenin sadece bir faaliyet kodu varsa bu bilginin herhangi bir hesapta veya gelir 

satırlarında girilmesine gerek yoktur. Bu faaliyet kodunun sadece Firma Bilgileri formunda 

“Mükellef” sekmesinde tanımlanması yeterli olacaktır. 

İşletmenin birden fazla faaliyet kodu olması halinde ise en sık kullanılan faaliyet kodu Firma 

Bilgileri formunda “Mükellef” sekmesinde tanımlanıp hesaplarda ve Gelir Bilgileri Giriş formunda 

boş bırakılabilir. 

 

  


