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Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi
sonucunda düzenlenen kamu idaresi raporlarında ve diğer denetim raporlarında, bu idarelerce
istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı
tespitinde bulunulmuş ve bu durumun bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarının hatalı sonuç
üretmesine neden olduğundan bahsedilmiştir.
Bilindiği üzere, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Temel kavramlar” başlıklı
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında
muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır.
Faaliyet sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden fazla karşılık
ayrılamaz.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinde, 372-Kıdem Tazminatı
Karşılığı Hesabının, ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve
faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için
kullanılacağı, 228 inci maddesinde ise 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının, ilgili
mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları
karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.
Ayrıca, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 291, 292, 342 ve 343 üncü
maddelerinde, 372/472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının niteliği ile hesabın işleyişine
ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından işçi statüsünde istihdam edilen personel için
ayrılan kıdem tazminatları karşılıklarının izlenebilmesi amacıyla, genel bütçeli idareler ile
özel bütçeli idarelerin kullandıkları detaylı hesap planlarında;
372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı,
372.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
372.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
372.09 - Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı,
472.01 - Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
472.02 - Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
372.03 - Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
472.09 – Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları,
yardımcı hesapları açılmıştır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (q2cUOP-mqrbfF-0rjrkg-eHrkAK-sZJrUo8Z) kodunu yazınız.
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Kıdem tazminatı ile ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla söz konusu
işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar ve ekte yer alan örnek muhasebe kayıtlarına göre
yapılması uygun görülmüştür.
Buna göre;
1- Kamu idarelerinde işçi statüsünde istihdam edilen personelin, 2015 ve daha önceki
yıllarda ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarları, hizmet yılı ile yıllık kıdem tazminatı
tutarının çarpılması suretiyle kamu idarelerinin ilgili birimlerince hesaplanarak liste halinde
en geç 30.06.2016 tarihi itibarıyla muhasebe birimlerine gönderilecektir. Muhasebe birimleri
de yapılan bildirimler üzerine listede yer alan toplam tutarlar üzerinden 500-Net Değer
Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
2- 2016 yılı ve sonraki yılların dönem sonlarında, kamu idarelerinden alınan kıdem
tazminatı hesaplama listesinin toplam tutarı muhasebe birimlerince 630-Giderler Hesabına
borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
3- 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında kayıtlı önceki dönemlere ait tutarların, o
yıl için belirlenen kıdem tazminatı tutarı üzerinden güncellenmesini teminen, kamu
idarelerinin ilgili birimlerinden alınan kıdem tazminatı güncelleme listesinde yer alan toplam
tutar, 630-Giderler Hesabına borç, 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
4- Daha önceki yıllarda hesaplanarak 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına
kaydedilmiş tutarlardan, izleyen dönemde ödeneceği kamu idarelerince muhasebe birimlerine
bildirilen tutarlar dönem sonlarında 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç, 372Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak,
5- Ödenen kıdem tazminatı tutarlarının bir taraftan karşılık ayrılmış kısmı 372-Kıdem
Tazminatı Karşılığı Hesabına, karşılık ayrılmamış kısmı ise 630-Giderler Hesabına borç,
ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve
Tahsisleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan toplam tutar 830-Bütçe
Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak,
kaydedilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
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Genel Müdür
EK: Örnek Muhasebe Kayıtları (2 sayfa)
DAĞITIM :
5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
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