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2010 YILI 250 BÜYÜK FÝRMA ANKETÝ
BÖLÜM - I ÝÞYERÝ BÝLGÝLERÝ
Oda Sicil No‘su
Kuruluþ Yýlý

Ticaret Sicil No‘su
Ünvaný veya Adý
Faaliyet Konusu

Meslek Grubunuz

Baðlý Bulunduðu Oda / Odalar
Adres
Telefon No

Faks No

E-Mail

Web

SERMAYE DAÐILIMI

Kamu

Özel

Kamu kurum ve kuruluþlarý ile iktisadi devlet teþekkülleri payý
Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kiþilerin payý (Özel Sektör - Yabancý Hariç)
Yabancý sermaye payý

%

FÝRMA ÜST YÖNETÝMÝ

Ülkesi
Adý ve Soyadý

Yönetim Kurulu Baþkaný
Genel Müdür

BÖLÜM-II EKONOMÝK BÝLGÝLER
1- a) 2010 yýlýndaki net satýþlar tutarý(*)
(Gelir tablonuzdaki net satýþlar tutarýna eþit olmalýdýr)

b) 2010 yýlýndaki üretimden satýþlar (kendi ürettiðiniz mallardan yapýlan net satýþlar) tutarý(**)
2- 2010 yýlýnda ihracat yaptý iseniz "dolar" olarak deðeri (FOB)(***)
(Gelir tablonuzdaki yurtdýþý satýþlar ile tutarlý olmalýdýr)

3-a) 2010 yýlýnda ödenen brüt maaþ ve ücretler (maddi ve ayni)
(Ýþveren payý olarak ödenen sosyal güvenlik kuruluþ primleri dahil edilmelidir.)

b) 2010 yýlýnda 4447 sayýlý iþþizlik sigortasý kanununa göre iþveren payý olarak ödenenler
4-a) Faaliyetinizle ilgili kullandýðýnýz krediler için 2010 yýlýnda ödenen faizler
(Yabancý para ile kullandýðýnýz kredi faizleri de dahildir)

b) Yatýrým faaliyetinizle ilgili kullandýðýnýz krediler için 2010 yýlýnda ödenen faizler
(Yabancý para ile kullandýðýnýz kredi faizleri de dahildir)

5- Faaliyetinizle ilgili ödenen kiralar
6- 2010 yýlý vergi öncesi dönem karý
(Gelir tablonuzdaki vergi öncesi dönem karýna eþit olmalýdýr)

7- Var ise 2010 yýlý zararý
(Gelir tablonuzdaki dönem zararýna eþit olmalýdýr)
(*) 250 Büyük Firma sýralamasý iç ve dýþ satýþ (ciro) tutarýnýza göre yapýlmaktadýr. Ýþyeriniz tarafýndan verilen bilgilerin bilanço ve gelir tablonuz ile tutarlý olmasý gerekmektedir.
Tutarsýzlýk halinde gelir tablosu ve bilançodaki rakamlar kullanýlacaktýr.
(**) Üretimden satýþlar, üretim sürecinden geçirilmeden aynen alýndýðý gibi satýlan mallarý (ticari mallarý) KAPSAMAMAKTADIR. Üretimden satýþlar, tüm satýþ vergileri, fonlar ve
KDV hariç olarak verilmelidir.
(***) Bu kýsmýn TL olarak yazýlmasý halinde anket çalýþmasý hangi yýla ait ise ihracat deðeri o yýlýn ortalama "USD" ($) kurundan hesaplanýp anket formuna yazýlacaktýr.

LÜTFEN ONAYLI "BÝLANÇO ve GELÝR TABLOSU" ANKET ÝLE BÝRLÝKTE GÖNDERÝLMELÝDÝR
Bilgi için telefon : (0 224) 275 16 25 - 275 16 26 Fax : (0 224) 275 17 69
E-Posta: zter@btso.org.tr

USD
($)

8- Faaliyetiniz ile ilgili olmayan diðer net gelirler
(Gelir Tablonuzdaki diðer faaliyetlerden elde edilen olaðan gelirler ve karlar ile diðer faaliyetlerden elde edilen
olaðan giderler ve zararlar arasýndaki farka eþit olmalýdýr)

9- Her türlü sübvansiyon
10- a) 2010 yýlýnda ayrýlan amortisman tutarý
b) Birikmiþ amortisman tutarý
11- 2010 yýlýnda ödenen dolaylý vergiler toplamý
(Uluslararasý ticaret ve muamelelerden alýnan vergiler hariç)

a) Ýþyerinizin 2010 yýlýnda vergi dairesine ödediði "KDV" toplamý
(Satýþlar üzerindeki KDV- Alýþlar üzerindeki KDV)
b) Ýþyerinizin 2010 yýlýnda vergi dairesine ödediði ÖTV toplamý
c) 2010 yýlýnda KDV+ÖTV dýþýnda iþyerinizin ödediði diðer dolaylý vergiler
(Gelir ve Kurumlar vergileri ve stopajlarý hariç, bina vergisi, damga vergisi, diðer tüketim ve satýþ vergileri, resim, harç ve diðerleri dahildir.)

12- Aktif (Varlýk) Toplamý
(Bilançonuzdaki aktif toplamýna (dönen varlýklar+duran varlýklar) eþit olmalýdýr.)

a) Dönen Varlýklar
(Bilançonuzdaki dönen varlýklar toplamýna eþit olmalýdýr)

b) Duran Varlýklar
(Bilançonuzdaki duran varlýklar toplamýna (maddi duran varlýklar(net)+diðer duran varlýklar) eþit olmalýdýr.)

1) Maddi Duran Varlýklar (Net)
2) Diðer Duran Varlýklar (Ýþtirakler ve baðlý ortaklýklar dahil)
13- Borçlar Toplamý
(Bilançonuzdaki kýsa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar toplamýna eþit olmalýdýr.)

a) Kýsa Vadeli Borçlar
(Bilançonuzdaki kýsa vadeli mali borçlar ve kýsa vadeli diðer borçlar toplamýna eþit olmalýdýr.)

1) Kýsa Vadeli Mali Borçlar
2) Kýsa Vadeli Diðer Borçlar
b) Uzun Vadeli Borçlar
(Bilançonuzdaki uzun vadeli mali borçlar ve uzun vadeli diðer borçlar toplamýna eþit olmalýdýr.)

1) Uzun Vadeli Mali Borçlar
2) Uzun Vadeli Diðer Borçlar
14- Özkaynaklar
(Bilançonuzdaki özkaynaklar toplamýna eþit olmalýdýr.)

a) Ödenmiþ Sermaye
b) Sermaye Yedekleri
c) Kar Yedekleri
(Kar yedekleri, geçmiþ dönem daðýtýlmamýþ karlarýný da kapsamaktadýr)

d) Dönem Net Karý
e) Dönem Zararý ve Geçmiþ Dönem Zararlarý Toplamý (-)
15- 2010 Yýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri
(Gelir tablonuzdaki araþtýrma ve geliþtirme giderleri ile tutarlý olmalýdýr.)

16- 2010 Yýlýnda Ayrýlan Karþýlýklar
(Kardan indirilen serbest karþýlýklar, özel fonlar gibi yedek akçe benzeri karþýlýklar ve gider yazýlan kýdem tazminatý karþýlýklarýný kapsamaktadýr.)

17- 2010 Yýlýnda Maaþ ve Ücretle Çalýþanlarýn Ortalama Sayýsý
18- Ýþyerinize ait verdiðiniz bilgilerden yayýmlanmasýný istemedikleriniz varsa belirtiniz
Not : Firmanýz ünvan deðiþikliðine gitmiþ ise eski firma ünvaný ............................................................................................................................
Anket formunu dolduran kiþinin adý ve telefon numarasý ve e-mail adresinin
özellikle yazýlmasýný saðlayýnýz. Soru kaðýdýnda meydana gelecek tereddütlerin
giderilmesi ve deðerlendirmenin çabuklaþtýrýlmasý için buna ihtiyacýmýzýn olduðu
unutulmamalýdýr.

Bilgi için telefon : (0 224) 275 16 25 - 275 16 26 Fax : (0 224) 275 17 69
E-Posta: zter@btso.org.tr

Anket formunu dolduranýn:
Adý ve Soyadý
:
Kuruluþtaki Görevi :
Telefon No
:
Faks No
:
E-mail
:
Ýmza ve Firma Kaþesi :

2010 YILI 250 BÜYÜK FÝRMA ANKET FORMUNUN
DOLDURULMASINA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR
250 Büyük Firma Anketinde, anket birimi iþyeridir.
Anketin Kapsamý:
Coðrafi açýdan kapsam: Anket bütün Bursa ilini kapsamaktadýr.
Ýþ yeri: Tek bir mahalde, tek bir mülkiyet altýnda, bir veya daha fazla kiþinin sýnai ve ticari faaliyette bulunduðu veya hizmet gördüðü yerdir. Ýþ yerine ait depo,
antrepo, enerji santrali gibi yardýmcý birimler, baðlý bulunduklarý iþyerlerinin bir parçasý olarak alýnmýþlardýr. Ýþyeri, iktisadi faaliyet icra eden ve soru kaðýdýný
doldurabilecek müstakil muhasebe kayýt ve kaynaklarýna sahip olan yerdir.

ÝÞ YERLERÝ BÜYÜKTEN KÜÇÜÐE DOÐRU SIRALANIRKEN, KRÝTER OLARAK, SINAÝ VE TÝCARÝ BÝR FAALÝYET SONUCU ÝÇ VE DIÞ SATIÞ (CÝRO) TUTARI (TÜM
SATIÞ VERGÝLERÝ, FONLAR, KDV VE ÖTV HARÝÇ) DÝKKATE ALINMAKTADIR.

250 Büyük firma çalýþmasý kapsamýnda iþ yerlerinin ülke ekonomisine yaptýklarý katkýlarý hesaplayabilmek için, anket formunda faktör gelirleri ile ilgili sorular da
yer almaktadýr. Maaþ ve ücretler (tam istihkak) + ödenen faizler + milli gelir anlamýndaki kar toplamý net katma deðeri oluþturmaktadýr. Milli gelir anlamýndaki
kar = Vergi öncesi dönem karý + ayrýlan karþýlýklar (kardan indirilen serbest karþýlýklar, özel fonlar gibi yedek akçe benzeri karþýlýklar ve gider yazýlan kýdem
tazminatý karþýlýklarý) - diðer faaliyetlerden doðan net gelirleri kapsar. Net katma deðer + yýl için ayrýlan amortismanlar + dolaylý vergiler - sübvansiyonlar = brüt
katma deðer'i oluþturmaktadýr.
SORULARLA ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
Bölüm I. Ýþyeri Bilgileri
Ýþyerinin ticaret sicil numarasý: Ýþyerinin ticaret siciline kaydolup almýþ olduðu numaradýr.
Ýþyerinin ünvaný: Ýþyerini yasal olarak tanýmlayan, vergi tabelasýnda, ya da fatura baþlýklarýnda yazýlý olan isim ve ünvandýr.
Ýþyerinin faaliyet konusu: Ýþyerinde aðýrlýklý olarak yapýlan faaliyetin türü yazýlmalýdýr. Ýþyerinde birden fazla faaliyet söz konusu ise iþgücü aðýrlýklý faaliyet
konusu esas alýnmalýdýr.
Ýþyerinin adresi: Ýþyerinin yazýþma için kullandýðý adrestir.
Ýþyerinin baðlý olduðu Oda: Ýþyeri birden fazla odaya kayýtlý ise odalarýn adlarý ayrý ayrý belirtilmelidir.
Sermaye daðýlýmý: Ýþyerinin kamu veya özel sektöre ait sermaye paylarý belirtilmelidir. Ayrýca yabancý ortak varsa iþyerinin sermaye daðýlýmý kamu, özel veya
yabancý sermaye paylarý ve ülkeleri olarak verilmelidir. Bu oranlarýn toplamý % 100'e eþit olmalýdýr.

Bölüm II. Ekonomik Bilgiler
Bu bölümde iþyerinin ekonomik bilgileri ile ilgili sorulara iliþkin açýklamalar yer almaktadýr.
1- 2010 yýlýndaki net satýþlar ve üretimden satýþlar:
a) Net satýþlar, kendi ürettiðiniz + malzemesini vererek dýþarýya yaptýrdýðýnýz (fason) + üretim sürecinden geçirilmeden aynen alýndýðý gibi satýlan mallarýn satýþý
ile bunlara ilaveten varsa, baþkalarýnýn malzemelerini kullanarak onlar için yapýlan imalat karþýlýðý elde edilen fason gelirlerden oluþmaktadýr. Net satýþlar, iç ve dýþ
satýþlarý kapsamaktadýr. Satýþ iade ve indirimleri, net satýþlar içinde yer almamalýdýr. Net satýþlar, tüm satýþ vergileri, fonlar, KDV ve ÖTV hariç verilmelidir. Net
satýþlar tutarý, gelir tablonuzdaki net satýþlara eþit olmalýdýr. Birinci sorunun (a) þýkkýna vereceðiniz cevap firmanýzýn 250 Büyük Firma sýralamasýndaki yerini
belirleyecektir.
b) Birinci sorunun (b) þýkkýnda, 2010 yýlýnda kendi üretiminizden yapmýþ olduðunuz iç ve dýþ satýþlar tutarý sorulmaktadýr. Üretimden satýþlar, kendi ürettiðiniz
mallardan yapýlan satýþlar + malzemesini vererek dýþarý yaptýrdýðýnýz (fason) mallardan satýþlar + baþkalarýnýn malzemelerini kullanarak onlar için yapýlan üretim
karþýlýðý elde edilen gelirleri kapsamaktadýr. Net satýþlarda olduðu gibi, üretimden satýþlar tutarý da net olarak verilmelidir. Yani tüm satýþ vergileri, fonlar, KDV ve
ÖTV hariçtir. Yine satýþ iade ve indirimleri, satýþ tutarý içinde yer almamalýdýr. Üretim sürecinden geçirilmeden aynen alýndýðý gibi satýlan mallar, üretimden
satýþlar tutarýna dahil edilmemelidir.
Satýþ fiyatý: Ürünün iþ yeri çýkýþ fiyatýdýr. Satýþ fiyatý müþteri adýna yapýlan tüm indirimler ile müþteri adýna yapýlan ulaþým ve teslim giderleri düþüldükten sonra
bulunan fiyattýr. Mallarýn taþýnmasý bizzat iþ yeri tarafýndan kendi taþýtlarý ile yapýlýrsa, bu malýn satýþ fiyatý malýn alýcýya teslim edildiði andaki fiyatýdýr. Satýþ fiyatý
tüm satýþ vergilerini, fonlarý, KDV ve ÖTV'yi kapsamamaktadýr.
2- 2010 yýlýndaki ihracatýnýz: 2010 yýlýnda iþ yerinizin yaptýðý ihracatýn dolar deðeri (FOB) belirtilmelidir. Ýhracat tutarlarý, herhangi bir þekilde devletten
alýnan mali yardýmlarý (sübvansiyonlarý) kapsamamalýdýr. KKTC'ye yapýlan ihracatýn da dolar deðeri verilmelidir.
3- 2010 yýlýnda (nakit ve ayni olarak) ödenen maaþ ve ücretler toplamý:
a) 2010 yýlýnda iþyerinizde maaþ, ücret ve gündelikle çalýþanlara yapýlan her türlü ödemeler brüt olarak, maaþ, ücret, fazla mesai, ikramiye, tazminat, sosyal
yardým, ayni yardýmlar toplamý olarak verilmelidir. Ayrýca bu ödentilere iþveren payý olarak ödenen sosyal güvenlik kuruluþ primleri de dahil edilmelidir.
b) 4447 sayýlý iþsizlik sigortasý iþveren payý verilmelidir.

4- Faiz Giderleri:
a) Ýþyerinin faaliyetini sürdürebilmek için kullandýðý krediler ve çýkardýðý menkul kýymetler için ödediði faizler burada yer almalýdýr. Yabancý para cinsinden
kullanýlan kredi faizleri de dahildir. Ödenen faizler verilirken banka komisyon ve hizmet giderlerinin faiz ödemelerine katýlmamasý esastýr. Faiz giderleri, doðrudan
finansman gideri yazýlanlar, duran varlýk maliyetine eklenenler, üretim maliyetine eklenenler dahil olarak verilmelidir.
b) Ýþyerinin yatýrým faaliyeti ile ilgili 2010 yýlýnda ödediði faizlere, yabancý para cinsinden kullanýlan kredi faizleri de dahil edilmelidir.
5- Ödenen kiralar: Ýþ yerinin faaliyeti ile ilgili bina, büro, fabrika, yazýhane, depo, arsa, arazi ve makinelere ödenen bedelleri kapsar.
6- 2010 yýlý dönem kârý, vergi öncesi dönem kârýdýr. Gelir tablosundaki vergi öncesi dönem karýna eþit olmalýdýr.
7- Varsa 2010 yýlýndaki dönem zararýnýz sorulmaktadýr. Gelir tablosundaki dönem zararýna eþit olmalýdýr.
8- Dönem karýnýz içinde olan, iþletmenin esas faaliyeti dýþýndaki iþtiraklerden ve baðlý ortaklýklardan elde edilen temettü gelirleri, temerrüt faizleri, lehte kur
farklarý, kira gelirleri, menkul kýymet ve duran varlýk satýþ karlarý gibi diðer faaliyetlerden elde edilen olaðan gelir ve karlar ile diðer faaliyetlerden elde edilen
olaðan giderler ve zararlar arasýndaki fark yazýlmalýdýr.
9- Ýþyerinin almýþ olduðu her türlü sübvansiyon miktarý belirtilmelidir.
10- a) 2010 yýlýnda ayrýlan amortisman tutarý: 2010 yýlýnda duran varlýklar için kar ve zarar hesabýndan ayrýlan amortisman tutarý verilmelidir. Amortisman
tutarýnýn yalnýz 2010 yýlý için ayrýlmýþ olmasýna dikkat edilmelidir.
b) Birikmiþ amortisman tutarý: 2010 yýlý için ayrýlan amortisman karþýlýklarý da dahil birikmiþ amortisman tutarýný kapsamaktadýr.
11- 2010 yýlýnda ödediðiniz dolaylý vergiler, uluslararasý ticaret ve muamelelerden alýnan vergiler hariç olarak belirtilmelidir.
a) 2010 yýlýnda iþyerinizin vergi dairesine ödediði KDV toplamý belirtilmelidir (Satýþlar üzerindeki KDV-alýþlar üzerindeki KDV=iþyerinin vergi dairesine ödediði
KDV).
b) 2010 yýlýnda iþyerinizin vergi dairesine ödediði ÖTV toplamý verilmelidir. Net ödeme tutarý belirtilmelidir.
c) 2010 yýlýnda iþyerinizin ödediði diðer dolaylý vergiler: Üretimin maliyetine giren diðer dolaylý vergiler kapsamýna KDV, ÖTV, ücretlerden stopaj, kurumlar vergisi
ödemeleri girmemektedir. Diðer dolaylý vergiler kapsamýna bina vergisi, trafik harcý, damga resmi, diðer tüketim ve satýþ vergileri vb. dahildir.
12- 2010 yýlý aktif (varlýk) toplamý: Bilançodaki aktif (varlýk) toplamýna (dönen varlýklar+duran varlýklar) eþit olmalýdýr.
a) Dönen Varlýklar: Bilançodaki dönen varlýklar toplamýna eþit olmalýdýr. Kasa, banka, menkul kýymetler, kýsa vadeli senetli ve senetsiz alacaklar, mal stoklarý ve
akreditifler ile diðer dönen varlýklarý kapsamaktadýr.
b) Duran Varlýklar: Bilançodaki duran varlýklar toplamýna eþit olmalýdýr. Ayrýca
1) Maddi Duran Varlýklar (Net)
2) Diðer Duran Varlýklar (iþtirakler ve baðlý ortaklýklar dahil)
toplamý bilançodaki duran varlýklar toplamýna eþit olmalýdýr.
13- Borçlar Toplamý: Ýþyerinizin özkaynaklar dýþýnda kalan kaynaklarý (borçlarý) burada gösterilmelidir. Bilançodaki kýsa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar
toplamýna eþit olmalýdýr.
a) Kýsa vadeli borçlar: Bilançodaki kýsa vadeli borçlar toplamýna eþit olmalýdýr. Ayrýca kýsa vadeli borçlar, kýsa vadeli mali borçlar ve kýsa vadeli diðer borçlar
toplamýna eþit olmalýdýr.
1) Kýsa Vadeli Mali Borçlar: Finans kuruluþlarýna (banka, finansal kiralama þirketleri, faktoring kurumlarý, katýlým bankalarý) olan kýsa vadeli borçlarla,
para piyasasý araçlarý ile saðlanan kaynaklarý kapsamaktadýr.
2) Kýsa Vadeli Diðer Borçlar: Kýsa vadeli mali borçlar dýþýndaki kýsa vadeli diðer borçlarý kapsamaktadýr.
b) Uzun Vadeli Borçlar: Bilançodaki uzun vadeli borçlar toplamýna eþit olmalýdýr. Ayrýca uzun vadeli borçlar, uzun vadeli mali borçlar ve uzun vadeli diðer borçlar
toplamýna eþit olmalýdýr.
1) Uzun Vadeli Mali Borçlar: Finans kuruluþlarýna (banka, finansal kiralama þirketleri, faktoring kurumlarý, katýlým bankalarý) olan bilanço tarihinden
itibaren bir yýldan daha uzun borçlarla, tahvil ve benzeri menkul kýymet çýkarmak yoluyla saðlanan kaynaklarý kapsamaktadýr.
2) Uzun Vadeli Diðer Borçlar: Uzun vadeli mali borçlar dýþýndaki uzun vadeli diðer borçlarý kapsamaktadýr.
14-Özkaynaklar: Ödenmiþ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiþ yýllar karlarý ile dönem net kar toplamýndan, dönem zararý ile birikmiþ zararlarýn
indirilmesi yoluyla hesaplanmaktadýr.
Aktif (varlýk) toplamý, borçlar ve özkaynak sorularý cevaplandýrýlýrken, Aktif Toplamý = Pasif Toplamý eþitliðine dikkat edilmelidir.
Aktif (Varlýk) Toplamý = Özkaynaklar + Borçlar sonucunu vermelidir.
15- Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri: Üretim maliyetinin düþürülmesi, satýþlarýn arttýrýlmasý ve yeni üretim biçimi ve teknolojilerinin iþletmede uygulanmasý
amacýyla yapýlan giderlerden aktifleþtirilmeyen araþtýrma ve geliþtirme giderleri ile aktifleþtirilmiþ olanlardan bu döneme isabet eden itfa paylarý bu hesapta yer
almaktadýr.
16- Ayrýlmýþ karþýlýklar: 2010 yýlýnda ayrýlmýþ kardan indirilen serbest karþýlýklar, özel fonlar gibi yedek akçe benzeri karþýlýklar ve gider yazýlan kýdem tazminatý
karþýlýklarýný kapsamaktadýr.
17- 2010 yýlýnda maaþ ve ücretle çalýþanlarýn ortalama sayýsý bildirilmelidir. Tüm maaþ ve ücretle çalýþanlar kapsama dahildir.
18- Ýþ yerinize ait bilgilerden yayýmlanmasýný istemedikleriniz varsa tek tek belirtiniz.
ÖNEMLÝ UYARILAR:
Anket formu ile birlikte 2010 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname yoluyla verilmiþ kurumlar vergisi beyannamesinin kabul edilebilmesi
için beyanname tahakkuk fiþi ile birlikte) veya yeminli mali müþavir onaylý kapanýþ bilançosu ve ayrýntýlý gelir tablosunun Odamýza gönderilmesi gerekmektedir.
Anket formu, firma yetkilisinin imza ve kaþesiyle gönderilmelidir.

Ýþyeriniz tarafýndan ankette verilen bilgilerin gelir tablosu ve bilanço ile tutarlý olmasý gerekmektedir. Tutarsýzlýk halinde gelir tablosu ve bilançodaki rakamlar
kullanýlacaktýr.

