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ÖNSÖZ

Envanter işlemlerinin ikinci aşaması olan değerleme, varlıkların vergi matrahının
hesaplanmasında kullanılan takdir ve tespit şekli olarak tanımlanır. Değerleme, sayılan varlıkların
hangi fiyattan veya tutardan envanter defterine yazılacağını tespit etme işlemidir.
Bu kitapta öncelikle Envanter ve Değerleme konusu ele alınmış ve ardından Hazır Değerlerin
Envanteri, Menkul Kıymetlerin Envanteri, Alacakların Envanteri, Şüpheli ve Değersiz Alacakların
Envanteri, Ticari Mallar, Stokların Envanteri, Duran Varlıkların Envanteri, Borçların Envanteri, Aktif
ve Pasif Geçici Hesaplar, Maliyet Hesapları, Temel Mali Tablolar ve Kar Dağıtım konusu detaylı bir
şekilde ele alınarak incelenmiştir. İtap toplam 14 üniteden oluşmaktadır.
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YAZAR NOTU
Muhasebe Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri isimli bu eser İstanbul Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi okuyan öğrencilerimiz için yazılmıştır.

X

1. ENVANTER VE DEĞERLEME

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Dönem Sonu İşlemlerinin Kavramı
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1.10. Muhasebe İşlemleri İçin Temel Bilgiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Envanter çalışmalarının yapılacağı zamanlar nelerdir? Kısaca yazınız.
2) Envanter nedir? Tanımlayınız.
3) Muhasebe süreci nedir? Açıklayınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Envanter ve değerleme ile Dönem
ilgili temel kavramlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
sonu

amaçları,

Envanter alıştırmalar

kavramının

ne

işletmelerde
sürecinin

işlemlerin Metinler, çözümlü sorular ve
olduğu, daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

muhasebe sağlanacaktır.
nasıl

olduğu

öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Envanter



Değerleme



Muhasebe Süreci

5

Giriş
Bu hafta; Envanter kavramı, dönem sonu işlemlerinin ne ifade ettiği, yapılacak
işlemlerle ilgili olarak vergi mevzuatının anlattıkları ele alınacaktır. Ayrıca yapılacak
işlemlerde muhasebe kayıtları ve hesapların öneminden ötürü, bu konu ile ilgili hatırlatıcı
bilgiler de verilecektir.
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1.1. Dönem Sonu İşlemlerinin Kavramı
Bir işletmenin dönem sonu muhasebe uygulamaları bu konudaki yasal düzenlemelerin
temelini oluşturan "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Vergi Usul Kanunu"nda (VUK)
"Envanter" sözcüğü ile tanımlanmıştır.
İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde ortaya çıkan parasal nitelikteki değer
hareketlerinin, faaliyet döneminin sonuçlarını ne şekilde etkilediğini saptayabilmek amacı ile,
bazı eylemlerin ve bunlara bağlı özellik arz eden işlemlerin yapılması gerekir. Dönem sonu özel
nitelik taşıyan bu eylem ve işlemler envanter faaliyetlerini oluşturur.

1.2. Dönem Sonu İşlemlerinin Amaçları
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesine göre işletme
faaliyetleri belirli dönemler itibariyle kontrol edilir ve işletmenin faaliyetleri sonucunda
sağladığı kar veya zarar bu dönemler itibariyle hesaplanır. Muhasebe kurallarına göre her hesap
dönemi sonunda hesapların kapatılıp müteakip hesap dönemi başında yeniden başlaması hem
hesapların devamlılığını hem doğruluğunu hem de dönemler itibariyle işletme faaliyetlerinin
kontrol altında tutulmasını sağlar. Her hesap dönemi sonunda düzenlenen mali tabloların
sağlıklı ve gerçeği yansıtır olabilmesi için dönem içinde yapılan kayıtların dönem sonunda elde
edilen envanter sonuçlarına göre düzeltilmesi gerekir.
Dönem içinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin kayıtlar ne kadar düzenli yapılırsa yapılsın,
dönem sonunda kayıtlardaki durum ile gerçek ekonomik ve finansal durum arasında farklılıklar
olabilir. Bu farklılıkların saptanması ve gerçek ekonomik ve mali yapı konusunda bilgilerin
elde edilmesi için, muhasebe sisteminde yer alan hesapların dönem sonunda yeniden gözden
geçirilerek düzenlemelerin yapılması gerekir.
İşletmelerin yasal zorunluluk olarak da dönem sonu işlemlerini yerine getirmeleri
sonucu;


Mali ve ekonomik yapının yeniden gözden geçirilmesi,



Genel amaçlı temel mali tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması,
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Yasal sınırlar dahilindeki şirketlerin ek mali tabloları (satışların maliyet tablosu, fon
akım ve nakit akım tablosu gibi.) hazırlanması,



İşletmenin varlık ve kaynak unsuru olarak Finansal Muhasebe sisteminde yer alan
kalemlerin izleyen hesap dönemine aktarılmasını sağlamak,

gibi çeşitli amaçları vardır.

1.3. Dönem Sonu İşlemlerinin Zamanı Ve Süresi
Kanunlar envanter zamanını, bilanço günü olarak belirtmiştir. Bu nedenle, bilançoların
çıkarılma nedenlerine göre de envanter işlemleri yapılmalıdır. Buna göre envanter
çalışmalarının yapılacağı zamanlar;
- İşe başlama tarihi
- Dönem sonu
- Ara bilanço öncesi
- Tasfiye dönemi başı ve sonu
- Birleşme dönemi
- İflas dönemi başı ve sonu
olarak gösterilebilir. Envanter süresinin kanunlarda belli bir tarih olarak açıkça belirtilmiş
olmamasına rağmen "dönem için çıkartılacak envanter ve mali tabloların gelecek hesap
döneminin ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması" ibaresi Ticaret kanununda kullanılmıştır.
Vergi kanunları ise, gerçek ve tüzel kişilerin vergi beyannamelerini verme süreleri açıkça
belirtilmiştir. Buna göre bir hesap dönemine ait vergi beyannamesi (Gücenme, 1996, s.53).
- Gelir vergisine kanununa tabi şirketlerde gelecek hesap
döneminin Mart ayı içinde,
- Kurumlar vergisine tabi şirketlerde gelecek hesap
döneminin Nisan ayı içinde,
verir. Kanunlarımız dönem sonu işlemlerinin tamamlanması için bu süreleri vermiş olsa dahi,
gerek envanter neticeleri, gerekse bilanço değerleri hesap döneminin son günü olan "Bilanço
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Günü"ne göre alınmalıdır. Bu nedenle dönem sonu işlemlerinde kullanılacak tarih aralık ayının
son günü (31.12.200X) olmalıdır.

1.4. Envanterin Tanımı
Bir işletmeye ait aktif ve pasif kalemlerin muayyen bir tarihteki ayrı ayrı miktar ve
değerlerinin tayin ve takdiri olan Envanter, TTK’ya ve VUK'ye göre envanter çıkarmak olarak
ifade edilmiştir.
TTK'ya göre "envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek sureti ile
bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kati bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit
etmektir. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder."
Şeklinde tanımlanmıştır.
V.U.K.'na göre de "envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve
borçları saymak ölçmek, tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak
tespit etmektir. Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutad
olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur" şeklinde açıklanmıştır.
Bu tanımlara göre envanter iki aşamalıdır: Tespit safhası, değerleme safhası. Tespit
safhasında, iktisadi işletmeye dahil, mevcutlar, haklar ve yükümlülükler; niteliklerine göre,
saymak, ölçmek, tartmak suretiyle ayrıntılı ve kesin bir biçimde tespit edilir. Değerleme
safhasında, ise tespit edilen unsurlar, kanunda belirtilen ölçülere göre değerlenir. Yapılış
amacına göre, dönem sonu ve açılış envanteri, iş bırakma veya tasfiye (veya iflas) envanteri vb.
Özelliklerine göre, muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter şeklinde sınıflandırılabilir
(Kızıl, 2004, s.241).
Muhasebe dışı envanter, daha öncede açıklamaya çalıştığımız envanteri kapsamaktadır.
Yani, ölçmek tartmak, saymak ve değerlendirmek, Sayım sonuçlarını envanter listesine geçirme
gibi işlemlerden oluşur. Muhasebe kayıtları dikkate alınmaksızın varlık ve borçların tek tek
sayılmasına muhasebe dışı envanter denir.
Muhasebe içi envanter, genel geçici mizan kalanları (bakiyeleri) ile muhasebe dışı
envanterle saptanan gerçek mevcut, alacak borç miktarları arasında çeşitli nedenlerle fark varsa,
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bu farkın sebebine göre gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılmasına muhasebe içi
envanter denir. Ayrıca, dönem içinde işlemlerin defterlere kaydı esnasında yevmiye defteri ve
defteri kebir de hatalı kayıtlar yapılmışsa bu hataların muhasebe kurallarına göre düzeltilmesi
de bu esnada yapılır.
Sonuç olarak envanter işlemleri, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanteri kapsamak
üzere şu aşamalardan geçer;


Genel geçici mizanın çıkarılması,



Mevcutlar,alacaklar ve borçların fiili sayımlarının yapılması,



Sayımla tespit edilen fiziksel miktarların, TTK ve VUK’deki değerleme ölçülerini
kullanarak parasal tutarların belirlenmesi,



Muhasebe dışı envanter sonuçları ile tespit edilen tutarların bilançoda yer almasını
sağlamak üzere kayıtlarda gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılması



Mal satış kârının tespit edilmesi,



Gelir ve giderlerde dönem ayarlama kayıtlarının yapılması



Unutulan işlemlerin kayıtlarının yapılması,



Gelir gider hesaplarının kâr ve zarar hesabına devir kayıtlarının yapılması



Kesin mizanın alınması,



Gelir tablosunun hazırlanması,



Bilançonun hazırlanması,



Hesapların kapatılması.

1.5. Değerleme
Yukarıda belirtilen envanter işlemler sırasında değerleme ölçüleri kavramını kullandık.
Değerleme, envanter işleminin ikinci aşamasıdır. İlk aşamasında sayılan, ölçülen ve tartılan
iktisadi kıymetlerin miktar olarak saptanır. Envanterin ikinci aşamasında miktar olarak
saptanan bu iktisadi kıymetlerin değerleri saptanır.
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Vergi Usul Kanunu, vergi matrahlarının hesaplanması ile yakından ilgili olduğu için,
envanter işlemleri sırasında işletmeye ait iktisadi kıymetlerin aşağıdaki ölçülerden biri ile
değerlendirilebileceklerini belirtmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan başlıca değerleme ölçüleri ve bu değerleme ölçüleri ile
değerlenecek başlıca iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir.
Maliyet bedeli: VUK’nun 262. maddesinde maliyet bedeli; ” …İktisadi bir kıymetin
iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderleri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Maliyet bedeli ile
değerlenecek iktisadi kıymetlere aşağıda sayılanlar örnek olarak verilebilir. İşletmeye dahil
olan aşağıda yazılı iktisadi kıymetler maliyet bedeliyle değerlenir.


Gayrimenkuller



Gemiler ve diğer taşıtlar



Emtia (Ticari mal)



Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı



Demirbaş eşya, alet edevat ve mefruşat



Tesisat ve makineler



Gayrimaddi haklar



Zirai mahsüller ve hayvanlar.
Borsa rayici: Borsa rayicine ilişkin VUK’ nun 263. maddesi hükmüne göre Borsa

rayici; gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan
iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin
ortalama değerini ifade eder.
Borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetlere örnek olarak yabancı paralar ile devlet
tahvili ve hazine bonolarını verebiliriz.
Tasarruf değeri: VUK’nun 264. maddesindeki tanıma göre tasarruf değeri; bir iktisadi
kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Tasarruf değeri ölçüsü
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sadece alacak ve borç senetleri için uygulanmakta olup, bu senetlerin tasarruf değerinin
bulunmasında reeskont yöntemi kullanılmaktadır.
Mukayyet değer: VUK’nun 265. maddesinde mukayyet değer; “Bir iktisadi kıy¬metin
muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri” olarak tanımlanmıştır. Mukayyet değer
uygulamada muhasebe değeri veya defter değeri olarakta adlandırılmaktadır. Tasarruf değeri
bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetlere aşağıda sayılanlar örnek olarak verilebilir.
a- Senetsiz alacak ve borçlar
b- Reeskont uygulaması yapılmayan senetli alacak ve borçlar,
c- İlk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar,
d- Aktif ve geçici hesaplara ilişkin kıymetler,
e- Karşılıklar.
İtibari değer: VUK’nun 266. maddesinde “Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin
üzerine yazılı olan değer” olarak tanımlanmıştır. İtibari değer uygulamada nominal değer veya
yazılı değer olarakta adlandırılmaktadır. TL cinsinden kasada bulunan değerler itibari değerle
değerlenmektedir.
Vergi değeri: VUK’ nun 268. maddesindeki tanıma göre vergi değeri “Bina ve arazinin
rayiç bedeli” olarak tanımlanmıştır. Vergi değeri uygulamada bina, arsa ve arazilerin emlak
vergisine esas değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.
Rayiç bedel: VUK’nun Mükerrer 266. maddesi uyarınca rayiç bedel, bir iktisadi
kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım bedelidir. Vergi Usul Kanunu’nda işletmeye
dahil herhangi bir iktisadi kıymeti için değerleme ölçüsü olarak rayiç bedel öngörülmemiştir.
Emsal bedeli ve ücreti: VUK’ nun 267. maddesi hükmüne göre emsal bedel; “Gerçek
bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme
gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.” Emsal bedeli, gerçek değeri
belli olmayan veya bilinmeyen mallara uygulanabilir. Değeri bilinen bir iktisadi kıymetin
değerlemesinde bu ölçü kullanılamaz. İktisadi kıymetin gerçek değerinin başka bir değerleme
ölçüsü ile bulunabildiği durumlarda, emsal bedeli ile değerleme yapılamayacaktır.
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Emsal bedeli uygulaması VUK’nun 267. maddesi uyarınca aşağıdaki üç sıra takip
edilmek suretiyle yapılır (Metin ve Yalçın, 1996, s.32-33).
Birinci sıra ortalama fiyat esasıdır. “Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile
değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa,
emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafın¬dan çıkarılacak olan
ortalama satış fiyatı ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal
bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran %25′ten az olmaması şarttır” (VUK md.
267/1).
İkinci sıra maliyet bedeli esasıdır. “Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli
bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef, bu maliyet bedeline, toptan
satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli
eder” (VUK md. 267/2).
Üçüncü sıra takdir esasıdır. “Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilmeyen emsal
bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir” (VUK
md. 267/3).
Emsal bedelin, yukarıda yer alan ortalama fiyat esasına veya maliyet bedeli esasına göre
bulunmasında emsal bedel bizzat mükellefler tarafından hesaplanır. Emsal bedelinin birinci
sırada yer alan ortalama fiyat esasına veya ikinci sırada yer alan maliyet bedeli esasına göre
tespitinin mümkün olmaması halinde ise emsal bedel takdir komisyon marifetiyle tespit
edilecektir.
Alış Bedeli: Alış bedeli; bir iktisadi kıymetin iktisabı için satıcıya ödenen veya
borçlanılan meblağdır. Hisse Senetleri ile fon portföylerinin en az %51’i Türkiye’de kurulmuş
bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile
değerlenecektir.
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1.6. İşletmelerde Muhasebe Süreci
Bir işletmenin bir hesap dönemi boyunca mali olayları muhasebeye yansıtırken yapması
gerekli işlemler, belirli bir sıra dahilinde gerçekleştirilmektedir. Bir hesap dönemi içinde
yapılan işlemlerin tümüne “Muhasebe Süreci” denir. İşletmede yapılan faaliyetlerin ve bunlara
ilişkin mali nitelikli işlemlerin belirli aralıklarla belirlenmesi, ölçülmesi ve mali tablolarda
gösterilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında mali nitelikli işlemleri muhasebe yardımıyla
izlerken bir faaliyet döneminde yapılan işlemler esas alınmalıdır. Buna bağlı olarak muhasebe
işlemleri belirli bir tarihte başlar ve belli bir tarihte sona erer. Bu süre bir hesap dönemidir.
Normalde her hesap dönemi 1 Ocakta başlar 31 Aralık’ta sona erer. İzleyen her yeni dönemde
aynı işlemler tekrar eder.
Ancak yeni kurulan bir işletmede kuruluş tarihi aynı zamanda, işletmenin faaliyetlerine
başladığı tarihtir. Bir işletmenin 1 Ocak’da kurulması gereklidir gibi düşünülmemelidir. Yıl
içinde herhangi bir tarihte kurulabilir. Yeni kurulan işletmelerde bir dönem kurulduğu tarihte
başlar 31 Aralıkta sona erer. Doğal olarak bu süre normal faaliyet döneminden kısa olacaktır.
Ancak dönemin 12 aydan az olması yapılacak işlemlerin içerik ve sırasını değiştirmez.
VUK’nun 174. maddesinde “hesap dönemi normal olarak bir takvim yıl” olarak belirtilmiştir.
Muhasebe sürecinde işlemler birbirinden bağımsız değildir. İşlemlerin tamamı bir bütün
ve birbiriyle ilişkili olarak muhasebe sürecini oluşturmaktadır. Bu sürecin aşamalarını şu
şekilde verebiliriz.
Bir hesap dönemi boyunca yapılması gereken muhasebe işlemlerini sırasıyla kapsayan
muhasebe sürecini üç aşama olarak gösterebiliriz. Bunlardan ilki dönem başında yapılması
gerekli işlemler, ikincisi; dönem içinde yapılması gerekli işlemler, üçüncüsü de; Dönem
sonunda yapılması gerekli işlemlerdir.
İşletmenin kurulmasından sonra ya da faaliyetine devam etmekte olan bir işletme ise 1
Ocak tarihinden itibaren işletmenin faaliyetlerinden oluşan mali olayların muhasebeye
yansıtılması için gerekli işlemleri yukarıda da belirtildiği üzere şöyle sıralayabiliriz.
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1.7. Dönem Başı İşlemleri
Kuruluş Bilançosu veya Dönem Başı Bilançosu.
Faaliyetine devam etmekte olan bir işletmenin 1 Ocak tarihinde yapması gereken
işlemlerden ilki, işletmenin döneme başlarken sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların
kaynaklarını ayrıntılı olarak gösteren bir bilançonun hazırlanmasıdır. Bu bilançoya “Dönem
başı Bilançosu” adı verilirken, yeni kurulan bir işletmenin kurulduğu tarihte düzenlemiş olduğu
bilançoya ise “Kuruluş Bilançosu” adı verilmektedir.
Bir dönem boyunca yapılan işlemler işletmenin varlıklarını, sermaye ve borçlarını
etkilemektedir. Bu değişimi fark edebilmek için bu kalemlerin dönem başındaki durumunun
belirlenmesi gerekir. Bunun için de işe başlama tarihinde ve bunu takiben muhasebe dönemi
sonunda envanter çıkarmak ve envanter sonuçlarını bilançoda göstermek gerekmektedir. Bu
tarihe bilanço günü denir(VUK, md.185). Faaliyetine devam eden bir işletme için dönem başı
bilançosu, bir önceki dönemin dönem sonu bilançosunun aynısıdır.
İşletmelerin hukuki yapısı ne olursa olsun işe yeni başlayan bir işletmenin, kuruluşta
sahip olduğu varlıklar ve kaynakların envanteri yapılarak belirlendikten sonra özellikle birinci
sınıf tacirlerin envanter defterine kaydedilir. Aynı veriler kullanılarak kuruluş bilançosunda da
gösterilir. Envanter defteri; ciltli sayfaları sıra numaralı ve tasdiki zorunlu defterlerden biridir
(işletmelerin faaliyet konusunu oluşturan malların çeşit ve kalem sayısı fazla ise yasalar
çerçevesinde, söz konusu işletmeler envanterlerini listeler halinde hazırlayabilirler). Ancak bu
listeleri de envanter defteri ile birlikte muhafaza etmeleri gerekir. Buradaki verilere göre
envanter defterine açılış bilançosu ve açılıştaki envanter bilgileri girilir.
Yine bu verilere göre düzenlenen bilançoya göre yevmiye defterine (günlük deftere) açılış kaydı
yapılır. Yevmiye defter verilerinden de defteri kebire (büyük deftere) aktarmalar yapılır. Adı
geçen defterlere ilk yapılan kayıt, işletmenin dönem başı bilançosu esas alınarak yapılan açılış
kaydıdır

1.8. Dönem İçi İşlemler
Dönem başı bilançosunun açılış kaydı gerçekleştikten sonra artık yeni faaliyet dönemi
başlamıştır. Bundan sonra ise işletmenin faaliyetlerinden oluşan mali nitelikli olaylar ve
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işlemler meydana geliş sırasıyla muhasebe kayıtlarına geçirilecektir. Kayıtların mutlaka ispat
edici bir belgeye dayandırılması gerekir. (fatura, makbuz, perakende satış fişi, bordro, çek senet
vb.). Bu kayıtların önce yevmiye defterine (günlük deftere) sonra da defteri kebire (büyük
deftere) yapılması gerekir. VUK’nun 219.maddesine göre muameleler defterlere zamanında
kaydedileceği bildirilmiştir.

1.9. Dönem Sonu İşlemler
Genel Geçici Mizanın Hazırlanması
Muhasebe süreci içersinde işletmenin dönem sonu işlemlerine genel geçici mizanla
başlanır. Genel geçici mizana geçmeden önce genel olarak mizan konusuna değinilecektir.
Mizan, hesap planındaki bütün hesapları, o dönem sonundaki borç toplamları, alacak
toplamları ve hesap kalanları ile birlikte gösteren bir cetveldir. Diğer bir deyişle, yevmiye
defterinden, defteri kebire aktarılan borçlu ve alacaklı tüm hesapların toplamlarını kontrol
etmek amacı ile düzenlenen çizelgelere “mizan” ya da “kontrol çizelgeleri” denir. Mizanların
şekil yönünden farklı düzenlenmesinin nedeni, düzenlenmesinde kanuni bir zorunluluk
olmamasından kaynaklanabilir (Çanakçıoğlu, 2014, s.127).
Hesapların borç ve alacak kısımlarının toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik
olanı çıkararak hesapların kalan tutarlarını (bakiye) bulmaktır. Eğer hesabın borç yanı fazla
ise hesap borç kalanı, alacak yanı fazla ise hesap alacak kalanı veriyor demektir. Burada
dikkat edilmesi gereken hesapların işleyiş karakterlerine göre bakiye vermelidir. Yani aktif
karakterli hesapların ilk açılışları hesabın borç tarafından olduğuna göre, bu hesapların borç
bakiye vermeleri gerekir. Örneğin, aktif karakterli bir kasa hesabının alacak tarafının fazla
olması yani alacak bakiyesi vermesi kasamızda olmayan bir paranın çıktığını gösterir ki bu
yanlıştır. Aynı olay pasif karakterli hesaplar içinde geçerlidir.
Burada unutulmaması gereken bilgi ise, defteri kebire rakamlar yevmiye defterinden
geldiğidir. Bu yüzden yevmiye defterinde hesapların parasal tutarlarının yazıldığı borçlu ve
alacaklı sütunlardaki paraların toplamı ile, defteri kebir hesaplarının borç ve alacak tarafında
yer alan paraların toplamı birbirine eşittir. Bulunan bu toplamlar ve bakiyeler mizan adı verilen
cetvellerde bir araya getirilir. Bir liste görünümünde olan mizan aşağıdaki şekilde çizilebilir:
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……………..İşletmesinin ……..Tarihli ……….Mizanı
Defteri Kebir

Hesabın

Sayfa No.

Kodu

Hesabın Adı

TOPLAMLAR

Borç

Alacak

Borç

Alacak

Toplamı

Toplamı

Bakiyesi

Bakiyesi

XXX

XXX

XX

XX

Yukarıdaki çizelgede hesabın kodunun ve isminin yazılacağı sütundan başka, bu
hesabın defteri kebirdeki hangi sayfada olduğu belirten bir sütunda olabilir. Bu mizanın hangi
işletmeye ait olduğunun yanı sıra, alınan mizanın tarihi ve mizanın çeşidi de belirtilmelidir.
Çift taraflı kayıt yöntemine göre yapılan kayıtlar önce yevmiye defterine oradan da
defteri kebire aktarıldığından; defteri kebirdeki hesapların parasal tutarları da mizana
aktarıldığından, mizanlardaki borç ve alacak tutarları ile yevmiye defterindeki borç ve alacak
tutarları birbirine eşit olmak zorundadır.
Mizanın en büyük özelliği, borç toplamı ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların
toplamı birbirine eşit olmasının yanı sıra, borç bakiye ve alacak bakiyesi toplamlarının da
birbirine eşit olması zorunluluğudur. Bu zorunluluk çift taraflı kayıt yönteminden
kaynaklanmaktadır. Mizanın ikinci en büyük özelliği ise, hiçbir hesabın ters bakiye
vermemesidir.
Yevmiye defteri sayfa toplamı ile mizan toplamının birbirine eşit olmaması durumunda,
yevmiye kayıtlarından bazılarının defteri kebire geçirilmemiş olması, yanlış geçirilmiş olması
veya defteri kebirden mizana hatalı aktarılmış olması söz konusu olabilir. Mizanın borç toplamı
ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların toplamı birbirine eşit olmaması da, yevmiye
defterinde hatalı kayıt olduğunu, yevmiye defterindeki bir kaydın defteri kebire geçirilmediğini
veya defteri kebirden mizana hatalı aktarıldığını ifade eder.
Buna rağmen, toplamlar eşit dahi olsa bütün muhasebe işlemlerinin doğru olduğunu
göstermez. Ters kayıt şeklinde veya yanlış seçilmiş bir başka hesabın aynı tarafına yapılan
hatalı kayıtlar mizananın toplam eşitliğini bozmazlar.
17

Yıl içinde herhangi bir zamanda düzenlenen mizanlara geçici mizan denir. Örneğin bir
işletme, günlük, haftalık, aylık ve herhangi iki tarih arası mizan düzenliyorsa bu mizanlar geçici
mizan olarak kabul edilir. Bir hesap döneminin son ayının son günü diğer bir deyişle, 31 Aralık
mesai bitiminden sonra ve envanter işlemlerine başlamadan önce düzenlenen ve bir hesap
döneminde oluşan tüm defteri kebir hesaplarının, parasal tutarlarının tamamını kapsayan ve 31
Aralıkta hazırlanan mizana, genel geçici mizan denir.
Envanter İşlemleri
Dönem sonu işlemleri yani, envanter aslında ikiye ayrılır Bunlar muhasebe dışı envanter
ve muhasebe içi envanter işlemleridir. Muhasebe dışı envanter, daha öncede açıklamaya
çalıştığımız envanteri kapsamaktadır. Yani, ölçmek tartmak, saymak ve değerlendirmek gibi
işlemlerden oluşur. Muhasebe içi envanter aşağıdaki işlemlerden oluşabilir.
Muhasebe içi envanter, muhasebe dışı envanterle saptanan mevcut durumun, genel
geçici mizan kalanları (bakiyeleri) ile arasında çeşitli nedenlerle fark varsa, bu farkın sebebine
göre gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılmasından oluşur. Ayrıca, dönem içinde
işlemlerin defterlere kaydı esnasında yevmiye defteri ve defteri kebirde hatalı kayıtlar
yapılmışsa bu hataların muhasebe kurallarına göre düzeltilmesi de bu esnada yapılır. Kısaca
dönem sonunda hem muhasebe hem de kanunlar çerçevesinde belirtilen ilgili kayıtların
yapılmasını, muhasebe içi envanter olarak adlandırabiliriz.
Yedili Hesapların Kapatılması ve Gelir Tablosunun Alınması
Dönem içinde ve sonunda açılıp kullanılan ve 7 ile başlayan gider hesapları, gelir
tablosu hazırlamak için yansıtma hesapları aracılığı ile 6 ile başlayan gider hesaplarına
yansıtılmalıdır.Bu yansıtma işleminden sonra, Dönem içinde ve sonunda kullanılan ve 7 ile
başlayan gider hesaplarıyla onların yansıtma hesapları karşılıklı olarak kapatılmalıdır. Ayrıca
dönem içi ve dönem sonunda çalışan bütün gelir tablosu hesapları ve yansıtma işlemden gelen
gelir tablosu hesapları ile gelir tablosu alınır.
Gelir tablosu hesapları gelir ve gider hesaplarından oluşur. Yapılacak iki yevmiye kaydı
ile gelir hesapları ve gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılır. 690 no’lu
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hesabın bakiyesine göre de işletmenin ticari kârı veya zararı belirlenir. Belirlenen bu kâr veya
zarar göre de yapılacak ilgili muhasebe kayıtları ile, 690 no’lu hesaptan bilanço hesaplarına
gelinir.
Kesin Mizanın Hazırlanması.
Dönem sonu envanter işlemleri bittikten sonra, gelir tablosu hesaplarının da (sonuç
hesapları) dönem kârı veya zararı hesabına aktarılıp buradan da bilanço hesaplarına dönem kârı
veya zararının işlenmesinden sonra alınan mizana, kesin mizan adı verilir.
Kesin mizan alındığı zaman bu mizanda sadece bilanço hesaplarının toplamları ve
bakiyeleri olur. Bu mizanda asla yedinci maliyet sınıfına ait ve altıncı gelir tablosuna ait hiçbir
hesabın bakiyesi olamaz. Çünkü, bu mizanın alındığı an söz konusu maliyet ve gelir
hesaplarının hepsi kapanmış durumdadır.
Dönem Sonu Bilançosu ve Diğer Mali Tabloların Düzenlenmesi.
Alınan kesin mizandaki hesapların bakiyelerine göre hesap döneminin kapanış
bilançosu hazırlanır. Daha sonrada işletmenin bünyesine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kâr
dağıtım tablosu, nakit akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu, kaynak kullanım tablosu gibi
tablolar düzenlenir.
Hesapların Kapatılması
Dönem sonu işlemleri tüm hesapların kapatılması kaydıyla son bulur. Bu işlem dönem
sonu bilançosunun, açılış kaydındaki işlemin tersi bir işlemdir. Bu işlem yevmiye (günlük) ve
defteri kebire (büyük deftere) ayrı ayrı yapılır. Açılış bilançosunun açılış kaydında aktif
hesaplar, borçlandırılır; Pasif hesaplar ise alacaklandırılır. Oysa kapanış bilançosunun kapanış
kaydında ise,

pasif hesapların kalanları borçlandırılır, aktif hesapların kalanları da

alacaklandırılır. Yani açılışa göre zıt kayıt yapılır. Sonuçta tüm hesapların borç taraflarının
toplamları ile alacak taraflarının toplamları eşit hale getirilmiş, hesaplar kapatılmış olur.
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1.10. Muhasebe İşlemleri İçin Temel Bilgiler
İlgili işlemlere geçmeden önce; yevmiye kaydının, defteri kebirin şekil şartlarının, çift
taraflı kayıt yönteminin, hesapların karakterlerinin, hatırlatılmasında fayda vardır.
Yevmiye Kaydı
Daha önceki kısımlarda da anlatıldığı üzere her muhasebe işleminden sonra bilanço
düzenlenemeyeceğinden işlemler ilgili hesaplarda takip edilmektedir. Bu hesaplar yardımıyla
yapılan yevmiye kayıtları sonucu varlık kaynak eşitliği dolayısı ile bilanço eşitliği
bozulmamaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye kayıtlarına yapılacağından bu aşamada kaydın
şekil şartlarının bilinmesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre en azından bulunması zorunlu
bilgilere göre hazırlanmış olan yevmiye maddesinin çizelgesi aşağıda verilmiştir.
İşlemin Tarihi

BORÇLU HESAP
Borçlu Hesabın İlgili Alt Hesabı
ALACAKLI HESAP

Borçlu
Yardımcı

Hesap

(Alt)

Tutarı

Alacaklı

Alacaklı Hesabın İlgili

Hesap

Hesap

Alt hesabı

Tutarları

Tutarı

Açıklama satırı
İşlemin Tarihi

BİR SONRAKİ İŞLEM

Yukarıdaki çizelgede ilk sütuna yevmiye madde numarası yazılır. İkinci sütuna ise,
yevmiye maddesinde yer alan hesapların defteri kebirdeki sayfa numaraları yazılır. Kayıt
yapılan işleme ait hesapların adlarının, tutarlarının ve diğer bilgilerin yazıldığı, işlemin ve bir
sonraki işlemin tarihinin yazıldığı iki paralel çizgi arasında kalan alana “yevmiye maddesi” adı
verilir. Bir madde içinde yer alan borçlu ve alacaklı hesap veya hesapların tutar toplamlarının
birbirine eşit olması gereklidir.
Yevmiye maddesinin sol tarafına o işlemde borçlanacak hesabın kodu ve ismi yazılır.
Borçlu hesabın alt hesabı varsa yine sol taraftan ana hesabın altındaki satıra kodu ve ismi yazılır.
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Borçlu hesapların bittiği satırın altından ve işlem tarihinin hemen hemen sütun
hizasından da, o işlemde alacaklı konumdaki hesabın kodu ve ismi yazılır. Yine varsa bu
hesabın alt hesabı da, sağ taraftan alacaklı ana hesabın altındaki satıra yazılır.
Hem borçlu hem de alacaklı hesapların alt hesaplarının (muavin veya yardımcı) parasal
tutarları bu hesaplardan sonraki ilk sütuna yazılır. Borçlu hesabın parasal tutarı, borçlu hesabın
parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın isminin bittiği satırın karşısına yazılır. Alacaklı
hesabın da parasal tutarı, alacaklı hesabın parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın isminin
bittiği satırın karşısına yazılır.
Yevmiye defterinde, bu amaçla hazırlanmış özel çizgiler vardır. Ancak, muhasebesi
bilgisayarda tutulan işletmeler için yevmiye kayıtları bilgisayar kâğıtlarına alınır. Bir yevmiye
maddesi üç biçimde olabilir:
1) Basit madde: Tek hesabın borçlu, tek hesabın alacaklı olduğu madde türüdür.
2) Bileşik madde: Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu, ya da
tek hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı madde türüdür.
3) Karma madde: Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu
madde türüdür.

Defteri Kebir
Muhasebe işlemleri sonucunda hesaplar çalışır. Hesapların çalışması sonucu bu
hesaplara para girişi ve para çıkışı olur. Hesabı artıran veya azaltan bu mâli olayların parasal
giriş ve çıkışlarını takip ederek sınıflama, özetleme, kontrol ve raporlamayı yapabilmek için,
hesap adı verilen çizelgenin iki tarafı olmak zorundadır. Böylece, çizelgede para ile ilgili artış
ve azalışların ayrı sütunlarda izlenmesi sonucu bu sütunların toplamlarının farkı herhangi bir
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andaki kalanı yani o anda düzenlenecek bir bilançoda yer alacak tutarı gösterecektir. Hesap adı
verilen diğer bir deyişle defteri kebirin şekil görüntüsü aşağıda verilmiştir.
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Borç

……………Hesabı

Alacak

Defteri kebire giren ve çıkan bu paraların, hesabın hangi tarafına yazılacağını hesabın
karakteri belirler. Bilançoda bulundukları tarafa göre açılan aktif ve pasif hesapların çalışma
biçimleri aşağıda verilmiştir.
B

Aktif Hesaplar

+

A

-

B

Pasif Hesaplar

-

A

+

( + ) işaretler hesaplara para girişlerini,
( - ) işaretler hesaplardan para çıkışlarını gösterir.

Çift Taraflı Kayıt Yöntemi
Muhasebe işlemleri tek yönlü olamayacağı için her işlem en az iki hesaba yazılır. Bu
hesaplardan biri borçlanırken diğeri alacaklanır. Borçlanan hesap ya da hesapların tutarı ile
alacaklanan hesap veya hesapların tutarı birbirine eşittir. Tüm hesapların borçlu taraflarının
toplamı ile alacaklı taraflarının toplamı eşittir. Bütün bu eşitliğin sağlanabilmesi içinde gerekli
olan temel kurallar şunlardır (Küçüksavaş, 1995, s.69).

1) Parasal olarak aktif hesaplardan birinin artması, diğerinin eşit tutarda azalması,
2) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olması,
3) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında azalış olması,
4) Parasal olarak pasif hesaplardan birinin artması, diğerinin de eşit tutarda azalması.
Bu kuralların doğru çalışmasındaki ilk adım olan yevmiye kaydında da durum aynıdır.
Bu yevmiye kaydına biri borçlu biri alacaklı olmak üzere en az birer hesap yazılır.
Bir aktif hesaba para girişi olduğu zaman hesap yevmiye kaydının borç tarafına yazılır.
Bir aktif hesaptan para çıkışı olduğu zaman hesap yevmiye kaydının alacak tarafına yazılır.
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Bir pasif hesaba para girişi olduğu zaman hesap yevmiye kaydının alacak tarafına
yazılır. Bir pasif hesaptan para çıkışı olduğu zaman da hesap yevmiye kaydının borç tarafına
yazılır.
Bilanço eşitliği, bilançonun varlık ve kaynakların (aktif toplam ile pasif toplamının)
birbirine eşit olması durumudur. Fakat Tek Düzen Hesap Planı içinde aktif pasif hesaplardan
başka hesaplarda bulunmaktadır. Bunlar; gelir, gider, aktif düzenleyici ve pasif düzenleyici
hesaplarıdır. Muhasebe işlemleri sonunca çalışan bu hesaplar bu bilanço eşitliğini
bozmamaktadır. Düzenleyici hesaplar ilgili hesap gruplarının altında parasal tutar olarak
eksiltme yaparken; gelirler sermayeyi arttırıp, gider hesapları da sermayeyi azaltan bir etki
yapmaktadır. Bunun sonucu olarak Temel muhasebe eşitliğini aşağıdaki gibi de yazabiliriz:
A k t i f l e r = P a s i f l e r + Gelirler - Giderler 
Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynak + Gelirler - Giderler 
Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar + Gelirler - Giderler 

Hesaplara para girişi (+) ve para çıkışı (-) sonucu, defteri kebirde hangi hesapların hangi
taraftan artacağını azaltacağını gösteren hesap cetvelleri ise aşağıda verilmiştir. Diğer bir
deyişle, bu bilanço eşitliğe göre tüm hesapların çalışma biçimleri aşağıda verilmiştir.

B

Aktif Hesaplar

+
B

-

Pasif Hesaplar

A

B

-

Pasif Düzenleyici hs.

+

B

Gider Hesapları

+
B

A

B

+
Gelir Hesapları

A

A

A

+

Pasif Düzenleyici hs.

-

A

+

Bir hesabın çalışması için hesaba para girişi (+) veya para çıkışı (-) olmalıdır.
Yukarıdaki defteri kebirlerden de (Hesap cetveli) anlaşılacağı üzere hesapların çalışması
açısından, diğer bir deyişle hesapların çalışma karakterleri açısında bir benzerlikler vardır.
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Sadece para girişi (+) ve para çıkışı (-) açısından aktif hesaplar, gider hesapları ve pasif
düzenleyici hesaplar aynı yönde çalışmaktadırlar. Yani bu hesaplara para girişi daima borç
tarafından, para çıkışları ise daima alacak tarafından yapılmaktadır. Bu nedenden ötürü, bu
hesapların hepsine aktif karakterli ya da aktif gibi çalışan hesaplar diyebiliriz.
Yine aynı şekilde, sadece para girişi (+) ve para çıkışı (-) açısından pasif hesaplar, gelir
hesapları ve aktif düzenleyici hesaplar aynı yönde çalışmaktadırlar. Yani bu hesaplara para
girişi daima alacak tarafından, para çıkışları ise daima borç tarafından yapılmaktadır. Bu
nedenden ötürü bu hesapların hepsine pasif karakterli ya da pasif gibi çalışan hesaplar
diyebiliriz.
Anlatılan olay, hesapların sadece para girişi ve çıkışı sonucu çalışma karakterleri
açısından yapılan bir yorumdur. Bilindiği üzere aktif ve pasif hesaplar bilanço, gelir ve gider
hesapları da gelir tablosuna aittir. Yani hesapların kavramları açısından kesin bir farklılık
vardır.
Muhasebe Fişleri
Bir muhasebe işleminin ortaya çıkabilmesi için bu olaya ait bir belgenin mevcut olması
şarttır. Bu belgedeki olaya göre işletmeler önce ilgili muhasebe fişini oluştururlar. Bu fişten
sonra önce yevmiye kaydı yapılır ve bu yevmiye kaydındaki hesapların defteri kebirlerine ilgili
parasal tutarlar işlenir.
Muhasebe fişlerinin yazılması ortamlar ise, iş hayatında bilgisayarlar vasıtası ile
gerçekleşmektedir. Piyasada gelen belgeye göre önce ilgili muhasebe fişi seçilir. Bu fişe,
belgedeki muhasebe olayına ait hesaplar belirlenerek bu hesapların en alt seviye kodundan (Alt
hesap bazında) kayıt yapılır. Kayıt yapılan bu fişler kabul edilince muhasebe programları bu
fişteki hesaplardan oluşan yevmiye kaydını ve hesapların defteri kebirlerine parasal tutarları
otomatik olarak aktarır. Defteri kebirlerden hazırlanan mizanlar bile, bu aşamada hazırdır.
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Ancak muhasebe öğreniminde bu fişler kullanılmaz ve direkt olarak önce yevmiye kaydı
sonra da yevmiye kaydındaki hesapların parasal tutarları ilgili defteri kebirlere aktarılır. Defteri
kebirlere yazılan bu tutarlardan da mizanlar çıkartılır.
Muhasebe fişleri Kasa Tahsil, Kasa Tediye (ödeme) ve Mahsup olmak üzere üçe
ayrılmıştır.
a) Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın
karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belgedir.
Tahsil fişinde kasa hesabı otomatik olarak borçlu hesap olduğundan, bu fişte borçlu
hesap sütunu yer almayıp, sadece alacaklandırılacak olan hesaplar için alacaklı hesap sütunu
bulunur.
b) Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu
ödemeler karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belgedir.
Tediye fişinde kasa hesabı otomatik olarak alacaklı hesap olduğundan, bu fişte alacaklı
hesap sütunu yer almayıp, sadece borçlandırılacak olan hesaplar için borçlu hesap sütunu
bulunur.
c) Mahsup Fişi: Kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait belgelerin muhasebeleştirilmesinde
kullanılır.
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Uygulamalar
1) Envanter çalışmalarının yapılacağı zamanlar nelerdir? Kısaca yazınız.
Çözüm: Envanter çalışmalarının yapılacağı zamanlar;
- İşe başlama tarihi
- Dönem sonu
- Ara bilanço öncesi
- Tasfiye dönemi başı ve sonu
- Birleşme dönemi
- İflas dönemi başı ve sonu
2) Envanter nedir? Tanımlayınız.
Çözüm: Envanter; bir işletmeye ait aktif ve pasif kalemlerin muayyen bir tarihteki ayrı ayrı
miktar ve değerlerinin tayin ve takdiridir.
3) Muhasebe süreci nedir? Açıklayınız.
Çözüm: Bir işletmenin, bir hesap dönemi boyunca mâli olayları muhasebeye yansıtırken
yapması gerekli işlemler, belirli bir sıra dahilinde gerçekleştirilmektedir. Bir hesap dönemi
içinde yapılan işlemlerin tümüne “Muhasebe Süreci” denir.
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Uygulama Soruları
1) Alış bedeli, Rayiç bedel, Itibari değer nedir? Bilgi veriniz.
2) Genel geçici mizanın hazırlanması hakkında bilgi veriniz.
3) Kesin mizan nedir? Açıklayınız.
4) Yevmiye kaydı nedir? Bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İşletmenin süresiz olarak kabul edilen ömrünün, faaliyet sonuçlarının tespiti yönünden
belli faaliyet dönemlerine bölünmesi, işletme yöneticileri ve işletmeyle ilişkide bulunan kişi ve
kurumlar kadar devlet açısından da önem taşımaktadır. Zira devletin de işletmelerin faaliyet
sonuçlarına göre alacağı vergi için süresiz olarak beklemesi mümkün değildir. Bu nedenle
muhasebedeki dönemsellik ilkesine paralel olarak vergi kanunlarında da faaliyet dönemleri
belirlenmiştir.
Dönemsellik ilkesi; aynı dönemin hasılat, gelir ve kârlarının, aynı dönemin gider ve
maliyetleriyle karşılaştırılmasını gerektirir.
Dönem sonu işlemleri; dönemsellik ilkesi gereği, içinde bulunulan faaliyet dönemi
sonucunun diğer faaliyet dönemlerinden bağımsız olarak tespiti amacıyla yapılır. Bu işlemlerin
başında envanter çıkarmak gelir.
Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun ’da envanter çıkarmak “bilanço
günündeki mevcutları alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle,
kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir’’ denilmektedir. Bunun içinde yapılması
gereken envanter işlemleri ikiye ayrılır. Muhasebe kayıtları dikkate alınmaksızın varlık ve
borçların tek tek sayılmasına muhasebe dışı envanter denir. Muhasebe dışı envanter
sonuçlarına göre hesaplardaki tutarlar ile gerçek rakamlar birbirini tutmuyorsa, yapılması
gereken ayarlama ve düzeltme kayıtlarına muhasebe içi envanter denir.
Değerleme; vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve
tespitidir. Değerlemede iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda
haiz oldukları kıymetler esas tutulur.
VUK’nun 261.md’sine göre değerleme ölçüleri; Maliyet bedeli, iktisadî bir kıymetin
iktisap edilmesindeki giderlerin toplamını ifade eder. Borsa rayici, son muamele günündeki,
borsadaki muamelelerinin ortalama değerlerini ifade eder. Tasarruf değeri, bir iktisadî
kıymetin değerleme gününde arz ettiği gerçek değerdir. Mukayyet değer, bir iktisadî kıymetin
muhasebe kayıtlarındaki değeridir. İtibarî değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin
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üzerinde yazılı olan değerlerdir. Rayiç bedel, bir iktisadî kıymetin değerleme günündeki
normal alım satım değeridir. Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan bir malın, değerleme
gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Vergi değeri, bina ve
arazinin emlak vergisi’ne göre tespit edilen değeridir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemidir?
a) Ticari malların sayılması
b) Sayılan ticari malların adet cins ve birim fiyat olarak listelenmesi
c) Amortisman yönteminin belirlenmesi
d) Kasa hesabının sayılması
e) Kasa fazlalıklarının ilgili hesaba yazılması
2) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter işlemi değildir?
a) Alıcı ve satıcılar hesapları ile mutabakat sağlanması
b) Maddi duran varlıkların tespiti
c) Ticari malların sayılması
d) Şüpheli Ticari alacakların kayıt altına alınması
e) Hiçbiri
3) Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtibari değer
b) Tasarruf değeri
c) Rayiç bedel
d) Mukayyet değer
e) Maliyet bedeli
4) Aşağıdaki işlemlerden hangisi, envanter işlemlerinin konusu değildir?
a) Reeskont hesaplanması
b) Duran varlıkların amortisman giderlerinin kayda alınması
c) Dövizle ilgili kur değerlemesinin yapılması
d) Aralıksız envanter yönteminde “satılan malın maliyeti”nin kaydedilmesi
e) Hisse senetlerindeki, değer düşüklüğünün kayda alınması
5) Aşağıdakilerden hangisi aktif hesapların özelliklerinden biri değildir ?
a) Hesap kalanlarının bilançonun aktifinde yer alması
b) Varlıkların izlendiği hesaplardan biri olması
c) Borç kalanı vermeleri
d) Azalışları için alacak kaydı yapılması
e) Kapanış kaydında bakiyesinin borçlandırılması
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6) Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu, ya da tek hesabın
borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı madde türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bileşik madde
b) Karmaşık madde
c) Karma madde
d) Basit madde
e) Karışık madde

7) Dönem sonunda Türk Lirası hangi değer üzerinden değerlenir?Bileşik madde
a) Tasarruf Değeri
b) İtibari Değer
c) Maliyet Bedeli
d) Mukayyet Değeri
e) Borsa Rayici

8) İktisadi bir varlığın elde edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olarak yapılan
ödemelerle bunlara bağlı her türlü giderlerin toplamına ne ad verilir?

a) Emsal Bedeli
b) Borsa Rayici
c) Maliyet Bedeli
d) Mukayyet Değeri
e) Tasarruf Değeri

9) Aşağıdakilerden hangisi, “değerleme ölçüleri”nden biri değildir?
a) Maliyet Bedeli
b) Emsal Bedeli
c) Vergi Değeri
d) Tasarruf Değeri
e) Defter Değeri
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10). Genel Geçici Mizan neye dayanarak düzenlenir?

a) Defteri Kebir kayıtlarına
b) Yevmiye defteri kayıtlarına
c) Envanter defterine
d) Kasa defterine
e) Muhasebe içi envanter kayıtlarına

Cevaplar
1)E , 2)D, 3)D, 4)D, 5)E, 6)A, 7)B, 8)C, 9)E, 10)A

33

2. HAZIR DEĞERLERİN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. Kasa Hesabı
2.2. Dönem Sonu İşlemleri
2.3. Kasa Sayım Fazlalığı
2.4. Kasa Sayım Noksanlığı
2.5. Yabancı Paraların Değerlemesi
2.6. Çek İşlemleri
2.7. Alınan Çekler Hesabı
2.8. Alınan Çeklerin Envanter İşlemleri
2.9. Bankalar Hesabı
2.10. Banka Hesabı Sayım Noksanı
2.11. Banka Hesabı Sayım Fazlası
2.12. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri
2.13. 108 Diğer Hazır Değerler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kasa hesabı nedir? Kısaca açıklayınız.
2) Bankalar hesabı nedir? Kısaca açıklayınız.
3) Çek işlemleri nedir? Kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hazır değerlerin envanteri ile Hazır
ilgili temel kavramlar.

değerler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
envanteri Metinler, çözümlü sorular ve

kavramının ne olduğu, kasa, alıştırmalar
alınan çekler ve bankalar daha
hesapları öğrenilecektir.

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kasa hesabı



Çek işlemleri



Bankalar hesabı
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Giriş
Bu hafta; hazır değerlerden kasa, alınan çekler ve bankalar hesaplarının Türk Lirası ve
döviz hesapları olarak değerlemesi ve envanter işlemleri ele alınacaktır.
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2.1. Kasa Hesabı
İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde yer
aldığı için aktif karakterli bir hesaptır.
Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları
hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Tekdüzen Hesap Planı yabancı
paraların da bu hesapta izlenmesini öngördüğünden, burada belirtilen nakit giriş ve çıkışlar,
Türk Lirası paralarını ve yabancı paraların Türk Lirası karşılığındaki değerlerini kapsamaktadır.
Kasa hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir.
Borç

100

KASA HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

(+)

(-)

Hesap borç bakiyesi vermek zorundadır. Hesabın alacak bakiyesi vermesi demek,
olmayan bir paranın işletmeden çıkışı anlamına gelir ki; bu yanlış bir işlemdir. Bu yüzden hesap
asla alacak bakiyesi veremez. Kasa hesabının borç bakiyesi, o andaki kasa mevcudunu gösterir.
Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşit olabilir. Bunun anlamı ise, o an için kasada
paranın olmadığıdır.

2.2. Dönem Sonu İşlemleri
İşletmenin kasa hesabının bakiyesi ile kasa envanteri neticesinin aynı olması gerekir.
Eşitlik söz konusu olduğunda herhangi bir düzeltme kaydına gerek yoktur. Eşitliğin bozulduğu
durumlarda yani: Sayım sonucunda, defterle (kaydi) kasadaki (fiili) mevcut arasında bir fark
çıkarsa bu iki yönlüdür: Ya bir fazlalık ki buna “kasa sayım fazlalığı”, ya da bir noksanlık ki
buna da “kasa sayım noksanlığı” denir.
İşletme nakitlerinin dönem sonu değerlemesinde öncelikle fiili envanter yapılır. Fiili
envanter kaydi envanterle farklılık gösterirse gerekli düzeltme kaydı yapılarak kaydi envanter
sonuçları fiili envanter seviyesine getirilir. Düzeltme esnasında; farklılığın nedeni tespit
edilmişse ilgili hesaplara kayıt yapılır, farklılığın nedeni henüz tespit edilememişse sayım ve
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tesellüm fazlaları hesabı (397) veya sayım ve tesellüm noksanlıkları (197) hesabı kullanılır.
Nakit paraların değerlemesinde iki ayırım yapılır. Türk Lirası paralar itibari kıymetle
değerlenir. Döviz bedelli paralar ise Maliye Bakanlığınca yayımlanmış (ilgili yabancı paraya
ilişkin) efektif alış kuru ile değerlenir (VUK md. 280, 284). Yabancı para değerlemesinde döviz
alış kuru yerine efektif alış kuru dikkate alınır. Yabancı paraların kur değerlemesi sonucu ortaya
çıkacak olumlu fark ilgili aktif değerine eklenecek karşılığında 646 no’lu hesaba gelir kaydı
yapılacaktır. Değerleme sonucunda oluşan olumsuz farklar ise, ilgili aktif değerden düşülmesi,
karşılığında da 656 no’lu hesaba gider kaydı yapılması gerekir.

2.3. Kasa Sayım Fazlalığı
Kasa mevcudu, yani kasadaki para, kasa defterindeki mevcuttan veya mizandaki borç
bakiyesinden fazla ise, kasa sayım fazlalığından söz edilebilir.
Kasadaki paraların sayımı bir “Muhasebe Dışı Envanter” işlemidir. Kasa hesabının
defteri kebiri aşağıda verilmiştir.
Borç

100

KASA HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

(+)

(-)

Tutarlar

Tutarlar

------------------------------

------------------------------

Borç Toplamı

Alacak Toplamı

Kasa hesabının defteri kebirinin borç toplamından alacak toplamını çıkarttığımız
zaman, kasa hesabının borç bakiyesini buluruz. Bu işlemde bir “Muhasebe İçi Envanter”
işlemidir. Fiili kasa sayımı ile kasa defterinin veya hesabının genel geçici mizandaki borç
bakiyesi aynı ise, kasa hesabı denktir.
Diğer bir deyişle, muhasebe dışı envanter (sayım) ile muhasebe içi envanter (kaydi)
sonuçları birbirine eşitse kasa hesabının envanter işlemi bitmiştir. Fiili olarak kasa sayımı
sonucundaki tutar, kasa hesabının borç bakiyesinden büyükse kasa sayım fazlalığı söz
konusudur. Bu durumda yazılacak yevmiye maddesine bir örnekle açıklayalım;
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Borç

100 KASA HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

Tutarlar

Tutarlar

------------------------------

------------------------------

22.000

12.000

Borç Toplamı - Alacak Toplamı = Kasa Borç Bakiyesi
22.000 - 12.000

= 10.000 TL

Kasa Sayımı = 13.000 TL olduğunu kabul edelim.
Fark = Kasa Sayımı - Kasa Borç Bakiyesi, sonucu bulunan 3.000 TL, yani kasanın
fiilen sayımı sonucu ortaya çıkan 13.000 TL Kasa Defterindeki borç bakiye olan 10.000 TL’den
fazla olduğu için 3.000 TL’lik bir kasa sayım fazlalığı söz konusudur. Arada oluşan bu fark
kayıt altına alınacak olan tutardır.

1

/
100 KASA

3.000

100.01 TL Kasası
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI

3.000

397.01 Kasa Sayım Fazlalıkları
Kasa sayım fazlalığın kaydı
/

Çıkan fazlalık açılan 397 no'lu geçici pasif hesabın alacağına kaydedilir. Fazlalığın
nedeni bulunduğunda bu geçici hesap kapatılır ve tutar ilgili hesaplara devredilir.
397 no’lu hesap; kasa, stok ve maddi duran varlıklarla ilgili ortaya çıkan sayım
fazlalıklarının izlendiği geçici bir hesaptır. Kasa sayım fazlasının tespitinde kasa hesabının
borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydolunur.
Bu fazlalığın sebebi araştırılmalıdır. Bulunan sebebe göre de ilgili yevmiye maddeleri
yazılmalıdır. Aşağıda verilen örneklerde 1.nolu yevmiye maddesinden sonra ortaya çıkan
sebebe göre ilgili yevmiye kayıtları verilmiştir.
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Sebebin, ANG isimli alıcıdan yapılan tahsilatın, kayıtlara işlenmediğinden
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda yazılacak kayıt şu şekildedir.

2

/
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

3.000

397.01 Kasa Sayım Fazlalıkları
120 ALICILAR

3.000

120.01 ANG Firması
Kasa sayım fazlalığın kapatılması
/

1 no’lu yevmiye maddesinde açılan geçici pasif karakterli sayım ve tesellüm fazlaları
hesabını borçlandırarak bu hesap kapatılır. Aktif karakterli bir hesap olan Alıcılar hesabını
(hesabın ilgili alt hesabını da) alacaklandırarak, yapılan tahsilat alıcı firmanın hesabından
düşülür.

2.4. Kasa Sayım Noksanlığı
Kasa mevcudu, (kasadaki para) kasa defterindeki mevcuttan veya mizandaki kasanın
borç bakiyesinden az ise, kasa sayım noksanlığından söz edilebilir. Her ne kadar bu konu bir
envanter işlemiymiş gibi de anlatılsa, aslında kasanın sayımı her gün yapılabilecek bir işlemdir.
Bu yüzden burada anlatılanlar dönem içinde de yapılabilecek kayıtlardır. Kasadaki paraların
sayımı bir Muhasebe Dışı Envanter işlemidir. Kasa hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir.
Borç

100 KASA HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

(+)

(-)

Tutarlar

Tutarlar

------------------------------

------------------------------

Borç Toplamı

Alacak Toplamı

Kasa hesabının defteri kebirinin borç toplamından, alacak toplamını çıkarttığımız
zaman, Kasa hesabının borç bakiyesini buluruz. Bu işlemde bir Muhasebe İçi Envanter
işlemidir. Fiili kasa sayımı ile kasa defterinin veya hesabın genel geçici mizandaki borç bakiyesi
aynı ise, Kasa hesabı denktir. Fiili olarak kasa sayımı sonucundaki tutar Kasa hesabının borç
bakiyesinden küçükse kasa sayım noksanlığı söz konusudur. Bu durumda yazılacak yevmiye
maddesini bir örnekle açıklayalım;
43

Borç

100 KASA HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

Tutarlar

Tutarlar

------------------------------

------------------------------

40.000

38.000

Borç Toplamı - Alacak Toplamı = Kasa Borç Bakiyesi
40.000 – 38.000

= 2.000 TL

Kasa Sayımı = 1.800 TL olduğunu kabul edelim.
Kasa Sayımı - Kasa Borç Bakiyesi = 200 TL, yani kasanın fiilen sayımı sonucu ortaya
çıkan 1.800 TL Kasa Defterindeki borç bakiye olan 2.000 TL’nden az olduğu için bir kasa
sayım noksanlığı söz konusudur.

1

/
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

200

197.01 Kasa Sayım Noksanlıkları
100 KASA

200

100.01 TL Kasası
Kasa sayım noksanlığının kaydı
/

Çıkan az tutar, açılan sayım noksanlıklarının izlendiği 197 no'lu geçici aktif hesabın
borcuna kaydedilir. Kasa noksanlılığın nedeni bulunduğunda bu geçici hesap kapatılır ve ilgili
hesaplara devredilir.
Kasa hesabının alacak toplamının 38.000 TL yerine 38.200 TL olması gerekmektedir.
Ancak bu şekilde kasa hesabının borç bakiyesi 1.800 TL olmaktadır. Bu bakiyeyi elde
edebilmek için, kasa hesabının alacağına 200 TL ilave etmemiz gerekmektedir. Çünkü, fiilen
sayılan kasa esas olduğuna göre, aradaki fark zaten bir şekilde kasadan çıkmıştır. Bunun için
Kasa hesabını alacaklandırıp, geçici aktif karakterli sayım ve tesellüm noksanları hesabını
borçlandırıyoruz.

44

Bu noksanlığın sebebi araştırılmalıdır. Bulunan sebebe göre de ilgili yevmiye maddeleri
yazılmalıdır. Aşağıda verilen örneklerde 1.nolu yevmiye maddesinden sonra ortaya çıkan
sebebe göre ilgili yevmiye kayıtları verilmiştir.
Farkın kayıtlara geçmeyen bir borç senedinin ödenmesinden

kaynaklandığı

anlaşılmıştır.
2

/
321 BORÇ SENETLERİ

200

197 SAYIM VE TESELLÜM

200

NOKSANLARI
197.01 Kasa Sayım Noksanlığı
Kasa sayım noksanlığının kapatılması
/

1 no'lu yevmiye kaydında açılmış bulunan geçici aktif karakterli sayım ve tesellüm
noksanları hesabı noksanlığın nedeni bulunduğu için alacaklandırılarak kapatılır. Daha önce
satıcıya verilen ve ödendiği halde kaydı unutulan 200 TL’lik borç senedi de ödendiği için hesap
alacaklandırılır.

2.5. Yabancı Paraların Değerlemesi
Yabancı paraların envanter işlemleri, Türk parası envanter işlemlerinde olduğu gibi
işletmenin elinde bulunan nakit halindeki yabancı para mevcutlarının sayılması ve dönem
sonunda ilan edilen kurlarla değerlendirilerek Türk Lirası karşılıklarının belirlenmesinden
ibarettir. Daha sonra bulunan tutarlar kasa hesabının kalanı ile karşılaştırılarak kur
değerlemesinden kaynaklanan kambiyo kar veya zararları tespit edilip, ilgili hesaplara
kaydedilir.
Yabancı paraların değerleme ölçüsü ise borsa rayicidir. Ancak ülkemizde resmi bir döviz
borsası

bulunmadığından

yabancı

paraların

değerlemesinde

borsa

rayici

ölçüsü

kullanılamamaktadır. Yabancı paranın borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye
Bakanlığınca

tespit

edilir.
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Maliye Bakanlığı yabancı paraların ve bu paralarla olan alacak ve borçların yıl sonu
değerlemelerinde esas alınacak kurları belirleyip hesap dönemi sonlarında yayınladığı
tebliğlerle ilan etmektedir. 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye
Bakanlığınca kur tespiti yapılmadığı sürece T.C Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış
kurlarının esas alınması öngörülmüştür.
Dönem sonu değerlemelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen
yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde esas
alınacak kurlar Maliye Bakanlığı tarafından her yıl dönem sonlarında ilan edilmektedir. Bu
şekilde yapılacak değerlemede T.C Merkez Bankasınca Resmi Gazetede döneminin kapandığı
tarih itibariyle yayınlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.
Yabancı paraların kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan olumlu farklar 646 Kambiyo
Kârları Hesabına olumsuz farklar ise 656 Kambiyo Zararları Hesabına kaydedilir.
Maliye Bakanlığının ilan ettiği kurlardan birisi efektif, diğeri döviz alış kurlarını
göstermektedir. Bu ayırım ülkemizdeki bankacılık uygulamasında nakit yabancı paranın
efektif, bunun dışındaki yabancı para cinsinden ödeme araçlarının (çek, poliçe, hazine bonosu,
tahvil vs.) ise döviz olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır.

2.6. Çek İşlemleri
Türk Ticaret Kanunu'na göre bir kambiyo senedi olarak belirtilen çekte, üçlü bir ilişki
vardır. Çeki düzenleyen kişiye keşideci, çek bedelini ödeyecek olana muhatap (kanunen bu bir
bankadır), çeki elinde bulunduran kişiye de lehdar denir.
Çekte, keşide günü ve yeri, çeki düzenleyenin imzası ile ödenecek tutarın belirtilmesi
gerekir. Bankaya lehdar tarafından verildiği an ödenmesi gereken kıymetli bir evrak olan çekte
vade yoktur. Ancak, uygulamada keşide gününe ileri bir tarih yazılmakta ve ticari geleneklere
göre de bu tarihten önce tahsil edilmeyip çeklerin vadeli olarak kullanıldığı görülmektedir.
Çek, belirli bir kişinin emrine yazılırsa "nama" yazılı çek adını alır. Bu durumda çekin
lehdarı bellidir. Lehdarı belli olmayan, yani belirli bir kişinin emrine yazılmamış ise "hamiline"
yazılı çek olur.
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İşletmelerde giderler, elde edilen varlıklar ya da borçlar çekle ödenebildiği gibi,
gelirlerin ya da varlıkların karşılığı olarak da çekte alınabilir. İşletme; çek aldığı zaman 101
no'lu Alınan Çekler hesabını, çek verdiği zaman da 103 no'lu Verilen Çek ve Ödeme Emirleri
hesabı kullanılır.

2.7. Alınan Çekler Hesabı
Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi yapılır.
Borç

101 ALINAN ÇEKLER HESABI
ÇEK GİRİŞLERİ

ÇEK ÇIKIŞLARI

(+)

(-)

Alacak

Çeklerin bu hesaba girişi gerçek ve tüzel kişilerden alınan çeklerden oluşur ve bu
hesabın bir alt hesabı olan çek portföyü hesabında gösterilir. Hesap aktif karakterli olduğundan
bu giriş sonucu hesap borçlandırılır.
Çek portföyü hesabı, henüz tahsil edilmemiş, tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro
edilmemiş olan çeklerin izlendiği bir hesaptır. Bu hesaptaki çeklerin tahsil edilmesi durumu,
hesaptan çek çıkışı anlamına gelir. Bu çek çıkışı, hesapta bir azalış yaratacağından hesap
alacaklandırılır.
Çekler, bu hesabın bir alt hesabı olan çek portföyü hesabında iken çekin borçlusu
tarafından bizzat ödenebileceği gibi, işletme çekin tahsili işlemini banka aracılığı ile de
yapabilir. Çeklerin bankaya gönderilmesi tahsil işleminin yanı sıra teminat içinde olabilir. Bu
nedenle hesabın alt hesapları şu şekilde olabilir.
101 Alınan Çekler
101.01 Çek Portföyü
101.02 Tahsile Verilen Çekler
101.02.01 T. İş Bankası
101.02.01.01 Beyazıt Şubesi
101.02.01.02 Taksim Şubesi
101.02.02 Akbank
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101.03 Teminata Verilen Çekler
101.03.01 T. İş Bankası
101.03.01.01 Beyazıt Şubesi
101.03.01.02 Taksim Şubesi
101.04 Karşılıksız Çekler Hesabı

Bu şekilde bir alt hesap kullanmadaki sebep çeklerin ödenme süreleri ile ilgilidir.
Çeklerde vade olmadığından çekin verildiği tarihden itibaren; aynı şehirde ödenecekse 10 gün,
başka bir şehirde ödenecekse 1 ay, aynı kıta fakat farklı bir ülkede ödenecekse 1 ay, başka bir
kıtada ödenecekse 3 ay, içinde, lehdar tarafından bankaya ibraz edilmek zorundadır. Çeklerin
vadelerinde ödenmemeleri durumunda ödenmeyen çekler karşılıksız çekler hesabında takip
edilebilir. Aşağıda çek olayı ile ilgili örnekler verilmiştir.

2.8. Alınan Çeklerin Envanter İşlemleri
Alınan çeklerin envanter işlemleri kasada yada işletme içinde başka bir yerde muhafaza
ediliyorsa bunların sayılması ve tutanağa geçirilmesi yoluyla yapılır. Daha sonra tespit edilen
fiili tutarlar kaydi tutarlarla yani alınan çekler hesabının kalanıyla karşılaştırılarak farklılık olup
olmadığı tespit edilir. Eğer bir farklılık varsa nedenleri araştırılarak gerekli düzeltme kayıtları
yapılır. Alınan çeklerin envanteri sırasında, işletme portföyünde bulunmamakla birlikte
mülkiyeti işletmeye ait olup tahsile ya da teminata verilen çeklerde belge incelemesi yoluyla
tespit edilerek sayım tutanağına geçirilir.
Mülkiyeti işletmeye ait olup ta envanter sırasında tahsile veya teminata verilme gibi
nedenlerle işletme portföyünde bulunmayan çeklerin, bulundukları yerin muhasebe kayıtları
üzerinden izlenebilmesi için yardımcı hesaplardan (alt hesap, muavin hesap) veya nazım
hesaplardan yararlanılır.
Türk parası üzerinden düzenlenen çekler itibari değerleriyle değerlenirler. Dolayısıyla
dönem sonunda bu çeklerle ilgili olarak başkaca bir değerleme işlemine gerek olmaz.
Yabancı para üzerinden düzenlenen ve dönem sonu itibariyle işletmenin elinde bulunan
çekler ise Maliye Bakanlığınca yayımlanan döviz alış kuru ile değerlendirilerek bilanço
günündeki Türk Lirası karşılıkları tespit edilir ve bu tutarlar alınan çekler hesabının kalanıyla
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yani kayıtlı değerlerle karşılaştırılarak ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz kur farkları yabancı
paralarda olduğu gibi kambiyo kârı veya kambiyo zararı olarak sonuç hesaplarına aktarılırlar.
Alınan çeklerin envanteri sırasında işletmenin portföyünde bulunan ileri tarihli çeklerde
tespit edilerek, işletme yönetiminin politikası eğer çekleri vadelerine kadar bekletip vadeleri
geldiğinde tahsil etmek yönünde ise bu takdirde özün önceliği kavramı gereği bunların hazır
değerler grubu içinde değil ticari alacaklar grubunda, eğer ileri tarihli çekler işletmenin esas
faaliyet konusuyla ilgili işlemler dışında alınmışlarsa bunlarında diğer alacaklar grubunda
raporlanmasını sağlamak üzere gerekli kayıtlar yapılır.
Bir sonraki hesap dönemine vadeleri itibarıyla sarkan bu çeklerin geçici olarak bu
hesaplardan alınması gerekmektedir. İşletmenin alıcılarından aldığı çeklerin kaydedildiği hesap
olan 101 Alınan Çekler hesabındaki bir sonraki döneme ait çekler bu hesaptan çıkartılıp, 121
Alacak Senetleri hesabının altında bir yardımcı hesap açılarak devri yapılmalıdır.
31.12.2009
121 ALACAK SENETLERİ

XXX

121 06 Alınan Çekler
101 ALINAN ÇEKLER

XXX

Vadeli çeklerin 121 nolu hesaba aktarılması
/

Bir sonraki dönem ise bu kayıtlarla ilgili yapılması gereken işlemler, işletmenin dönem
açılış işlemlerini bitirdikten sonra bu kayıtların ters yevmiye kaydını yaparak ilgili hesaplara
ilgili tutarların aktarılmasını sağlamaktır. Alınan Çekler hesabı ile ilgili olarak şu kayıt
yapılmalıdır.
01.01.2010
101 ALINAN ÇEKLER

XXX

121 ALACAK SENETLERİ

XXX

121.06 Alınan Çekler
Vadeli çeklerin 101 nolu hesaba aktarılması
/

Ayrıca alınan çekler mevcudu içinde mal veya hizmet satışından ya da bir alacak
karşılığı olmayıp sadece karşı taraftan teminat için alınan çeklerin olup olmadığı belirlenerek
bunların hazır değerler içinde değil nazım hesaplarda gösterilmesi sağlanmalıdır. İşletmenin
elinde karşılıksız çekler var ise bunların şüpheli alacaklar hesabına aktarılması sağlanmalıdır.
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Karşılıksız çıkan ve işleme konulmadan düzenleyicisine veya cirantasına iade edilen
çekler alınan çekler hesabından çıkartılarak ilgili cari hesabına kaydedilir. Karşılıksız çıkan
çekler için yasal takibe geçildiğinde ise eğer çekler esas faaliyet konusu ile ilgili olarak
alınmışsa 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına, esas faaliyet konusu dışındaki işlemler için
alınmışsa 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabına aktarılır. Bu hesaplara alınan tutarların tahsil
edilememe olasılığına göre ihtiyatlılık kavramı gereği uygun karşılıklar ayrılır. Ayrılan
karşılıkların mali karın tespiti aşamasında gider olarak dikkate alınabilmesi için Vergi Usul
Kanunu’nun 323. maddesindeki (VUK Madde 323, “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1.dava veya icra safhasında bulunan alacaklar,
2.yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak
sayılır. Yukarıda sayılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte
karşılık ayrılabilir….”) şartları da ayrıca taşıması gerekir.
Yabancı para üzerinden düzenlenen ileri vadeli çekler özün önceliği kavramı gereği hazır
değer olarak değil de vadeli bir alacak olarak değerlendirilip reeskont işlemine tabi tutulacaksa
reeskonta tabi tutulacak değer dönem sonu kur değerlemesi yapıldıktan sonraki değer olmalıdır.
Başka bir anlatımla yabancı para üzerinden düzenlenen ileri tarihli çekler önce kur
değerlemesine tabi tutulacak sonra değerlenmiş bu tutarlar üzerinden reeskont hesaplanacaktır.
Ancak, vergi kanunları açısından ise alınan ileri tarihli çeklerin reeskonta tabi tutularak
reeskont faiz giderlerinin gider olarak dönem kazancından indirilmesi mümkün değildir.
Dolayısıyla gerek Türk parası gerekse yabancı para üzerinden düzenlenen ileri tarihli çekler
için hesaplanan reeskont tutarları ticari kar veya zararın tespiti aşamasında gider olarak dikkate
alınıp, mali kar veya zararının tespiti aşamasında ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak
değerlendirilip vergi matrahının belirlenmesi aşamasında matraha ilave edilmelidir.
Aynı şekilde izleyen yılın dönem başında reeskont faiz giderlerinin iptal edilerek
reeskont faiz geliri olarak kaydedilmelerinde de bu durum göz önünde bulundurulmalı, mali
kâr veya zararın hesaplanması sırasında reeskont faiz geliri vergi matrahının tespiti aşamasında
matrahtan

indirilmelidir.
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2.9. Bankalar Hesabı
İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere yurt içi ve yurt dışı
banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği
hesaptır. Bankalar hesabı banka adına, hesabın vade yapısına, Türk Lirası veya yabancı para
oluşuna göre veya ülkeler ve bölgesel bazda yardımcı hesaplara ayrılabilir. İşletmelerin
bankalarla olan ilişkileri iki şekilde olabilir.
1. İşletme bankaya para yatırmışsa, bankadaki mevduat hesabı nedeni ile bankadan
alacaklıdır. Bu işlemlerin kaydı için aktif bir hesap olan 102 Bankalar hesabı kullanılır. İşletme
bu hesap ile, faiz geliri elde eder.
2. İşletme bankadan borç para almış ise; bankadaki kredi hesabı nedeni ile bankaya
borçludur. Bu tür işlemlerin kaydı için pasif bir hesap olan banka kredileri hesabı kullanılır.
İşletmenin bu hesap nedeni ile faiz giderine ortaya çıkar. Aktif bir hesap olan bankalar
hesabının defteri kebiri şu şekildedir.
Borç

102 BANKALAR HESABI

Alacak

NAKİT GİRİŞLERİ

NAKİT ÇIKIŞLARI

(+)

(-)

Defteri kebir hesabından da anlaşılacağı üzere, işletmenin kasasındaki parasını bankaya
yatırması ya da üçüncü kişilerin (alıcılar) bankadaki mevduat hesabına (cari hesap) çeşitli
yollarla (havale) para yatırmaları neticesinde bu hesaba bir nakit girişi olur ve hesapta artış
meydana gelir.
İşletmenin bankadan para çekmesi ya da işletmenin emri ile üçüncü kişilere hesaptan
ödeme yapması durumda bu hesaptan bir nakit çıkışı olur ve hesaptaki bu azalış sonucu hesap
alacaklanır.
Banka hesabında TL ve döviz cinsinden paralar tutulduğu için TL cinsinden vadesiz
hesaplar mukayyet değerle, döviz cinsinden vadesiz hesaplar ise Maliye Bakanlığı’nca
yayınlanan ilgili efektif alış kuru ile değerlenirler. Dönem sonunda muhasebe kayıtlarının
banka ekstreleri ile uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle farklılık olduğu takdirde
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bankalar hesabı ile ilgili yanlış ve eksik muhasebe kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

2.10. Banka Hesabı Sayım Noksanı
Ekstredeki banka mevcudunun banka hesabı defter bakiyesinden az olması durumunda;
ödenen çeklerin işletme kayıtlarına geçmemesinden, işletmeye gönderilen banka havalelerinin
henüz banka kayıtlarına girmemesinden bankanın işletme aleyhine tahakkuk ettirdiği faiz,
komisyon, masraf ve vergilerden kaynaklanabilir. Şüphesiz bunların dışında, ekstredeki veya
işletmenin kayıtlarındaki hatalar sebebiyle de farklılık ortaya çıkmış olabilir.
Ekstredeki banka mevcudu azlığının sebebi bulunamazsa 197 no’lu hesabın altında
"Sebebi Bilinmeyen Çekilişler" hesabı adı altında geçici aktif bir alt hesap açılabilir. Bu
durumda yevmiye kaydı şu şekilde olacaktır.
/
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

XXX

197.02 Sebebi Bilinmeyen Çekilişler
102 BANKALAR

XXX

Banka hesabındaki eksiklik
/

Sebebi bulununcaya kadar bu geçici hesap açık kalarak bilançoda yer alır. Sebebi
bulununca ilgili hesaba devredilerek kapatılır. Ekstredeki banka mevcudu azlığının sebebi
bulunursa ilgili hesap borçlu, bankalar hesabı alacaklı olarak kaydedilir. Eğer fark ekstra
hatasından doğmuş ise bankanın düzeltme işlemini yapması sağlanır. Bu durumda, işletmenin
defter kayıtlarında herhangi bir işlem yapılmaz.
Noksanlığın sebebi ödenen çeklerin kayıtlara geçmemesinden ileri gelmiş olabilir.
İşletme tarafından kesilen çeklerin bankadan çekildiği halde işletme kayıtlarından düşülmemesi
bu farklılığı doğurmuş olabilir. Bu durumda düzeltme kaydı şu şekilde olacaktır:
/
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

XXX

197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI

XXX
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197.02 Sebebi Bilinmeyen Çekilişler
Banka hesabındaki eksiklik bulunması
/

2.11. Banka Hesabı Sayım Fazlası
Ekstredeki banka mevcudunun banka hesabı bakiyesinden fazla olması durumunda;
banka hesabına kaydedilmiş çeklerin henüz bankadan çekilmemesinden, işletmenin kayıtlarına
girmemiş banka havalelerinden, işletme lehine tahakkuk eden faizlerden kaynaklanabilir. Daha
önce de belirtildiği gibi, gerek banka gerekse işletme tarafından yapılmış hatalı kayıtlarla da
fark ortaya çıkmış olabilir.
Ekstredeki banka mevcudu fazlalığının sebebi bulunamazsa 391 no’lu hesabın altında
"Sebebi Bilinmeyen Yatırılanlar" hesabı adı altında bir hesap açılır. Bu hesap fazlalığın sebebi
bulununcaya kadar açık kalır ve bilançoda yer alır. Sebebi bulununca ilgili hesaba devredilerek
kapatılır.
/
102 BANKALAR

XXX

397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI

XXX

397.02 Sebebi Bilinmeyen Yatırılanlar
Banka hesabındaki fazlalık
/

Ekstre fazlalığının sebebinin bulunması durumunda bulunan sebebe göre Bankalar
hesabı borçlandırılır, ilgili hesap alacaklandırılır. Eğer farklılık ekstre hatasından kaynaklanıyor
ise banka ikaz edilerek kayıtlarının düzeltilmesi istenir. Banka hesabına yattığı halde işletmenin
kayıtlarına girmeyen havaleler sebebiyle fazlalığın meydana gelmesi tespit edilince aşağıdaki
kayıt yapılır.
/
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

XXX

397.02 Sebebi Bilinmeyen Yatırılanlar
120 ALICILAR

XXX

Banka hesabındaki fazlalığın bulunması
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/

Bankalarda bulunan yabancı para mevcutlarının dönem sonunda mutlaka Maliye
Bakanlığı’nca yayınlanan ilgili efektif alış kuru ile değerleme işleminin yapılarak oluşan kur
farklarının olumlu ise kambiyo kârı olarak, olumsuz ise kambiyo zararı olarak dönem
matrahının tespitinde dikkate alınması gerekir.
Örnek: Dönem içinde kur 1.65 iken işletme 10.000 Dolar satın almıştır. Değerleme
günü kur. 1.80 dolardır.

/
102 BANKALAR

1.500

646 KAMBİYO KÂRLARI

1.500

Dönem sonu kur değerlemesi
/

Örnek: Dönem içinde kur 1.65 iken işletme 10.000 Dolar satın almıştır. Değerleme
günü kur. 1.45 dolardır.

/
646 KAMBİYO ZARARLARI
102 BANKALAR

2.000
2.000

Dönem sonu kur değerlemesi
/

5228 sayılı Kanun’un 59. maddesinin 1/b bent hükmü ile VUK’un 281. maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir.” ibaresi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit
alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.”
Yapılan düzenleme ile ticari işletmelerinin aktifine kayıtlı mevduat hesapları bulunan
mükellefler, bu hesapların vadesinde elde edecekleri faiz gelirinden değerleme gününe kadar
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oluşan kıst döneme ait kısmı ilgili oldukları dönemde gelir yazmak suretiyle kurum kazançlarına
dahil edeceklerdir.
Örneğin; ABC limitet şirketi’nin, 01.10.2009 tarihinde açtırmış olduğu 1 yıl vadeli
mevduat hesabı dolayısıyla vade tarihi olan 31.09.2010 tarihinde 12.000 TL faiz geliri elde
ettiği bir toplam faiz gelirinin; 01.10.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında kalan 3 aylık kıst
döneme isabet eden kısmı olan 3.000 TL 2009 yılı kurum kazancının hesabında, 01.01.201031.09.20107 tarihleri arasında kalan 9 aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan 9.000 TL 2010
yılı kurum kazancının hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

2.12. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri
Alınan çekler başlığında anlatılan çek ile ilgili bilgiler bu hesap içinde geçerlidir.
İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emirleri ile yapacakları ödemeler bu
hesapta izlenir. Pasif karakterli olan bu hesap bilançonun aktifinde eksi değerle yer alır. Hesabın
işleyişi şu şekildedir.
Borç

103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI Alacak
ÇEKİN ÖDENMESİ

ÇEK ÇIKIŞLARI

(-)

(+)

SATICI FİRMANIN İŞLETME

İŞLETMENİN SATICI FİRMAYA

ÇEKİNİ TAHSİL ETMESİ

VERDİĞİ KENDİ ÇEKLER

İşletmenin borcuna karşılık verdiği kendi çeki bu hesapta bir artış meydana
getirdiğinden hesabın alacağına yazılır. Çekin banka tarafından ödenmesi durumunda ilgili
çekin bu hesaptan çıkarılması gerekir. Tahsil için verilen çekin tutarı kadar hesap borçlandırılır.
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı, 1.dönen varlıklar sınıfını 10. Hazır
değerler grubunun 102 Bankalar defteri kebir hesabının altında eksi değerle yer alır. Bunun
nedeni, bankalardaki mevduat hesaplarının bakiyelerinden daha fazla çek verilemeyeceği ve bu
iki hesabın arasındaki farkın da bankalardaki gerçek mevcutların durumunu göstermesinden
kaynaklanmaktadır. Aşağıda çek olayı ile ilgili örnekler verilmiştir.
İşletmenin kendisine ait olan ve satıcılarına verdiği çeklerin kaydedildiği hesap olan 103
Verilen Çek ve Ödeme Emirleri hesabındaki bir sonraki hesap dönemine ait çeklerin de bu
hesaptan alınıp, 321 Borç Senetleri hesabına devri yapılmalıdır.
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31.12.2009
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ

XXX

321 BORÇ SENETLERİ

XXX

321.02 Verilen Çekler
Vadeli çeklerin 321 nolu hesaba aktarılması

/

Bir sonraki dönem ise bu kayıtlarla ilgili yapılması gereken işlemler, işletmenin dönem
açılış işlemlerini bitirdikten sonra bu kayıtların ters yevmiye kaydını yaparak ilgili hesaplara
ilgili tutarların aktarılmasını sağlamaktır. Verilen Çek ve Ödeme Emirleri hesabı ile ilgili olarak
da aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.
01.01.2010
321 BORÇ SENETLERİ

XXX

321 02 Verilen Çekler
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ

XXX

Vadeli çeklerin 103 nolu hesaba aktarılması
/

2.13. 108 Diğer Hazır Değerler
Diğer hazır değerler içinde nakit para, çekler ve bankadaki paralar dışında hazır değerler
yer alır. Bu hazır değerlerin en önemlileri;
- Henüz bedeli tahsil edilmemiş kredi kartı slipleri,
- Henüz bedeli tahsil edilmemiş menkul kıymet kuponları,
- Henüz işletmeye ulaşmamış yoldaki paralar,
- Posta ve damga pulları.
Diğer hazır kıymet kalemleri mukayyet bedelle değerlenir. Dövizli kıymetlerde
mukayyet bedel efektif alış kuru ile yapılacak kur değerlemesi sonuçlarına göre düzeltilir.
Posta ve damga pulları üzerlerinde yazılı olan itibari değer üzerinden değerlemeye tabi
tutulur. Posta ve damga pulları, aynen kasa envanterinde olduğu gibi, envanter listelerine
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cinsleri, miktarları, itibari değerleri ve tutarları ile bir sıra numarası dahilinde sıralanarak
kaydedilirler. Yıpranmış ve geçersiz pullara rastlanırsa gerekli notlar alınır. Fiili envanter
neticesi ile posta ve damga pulları hesabının borç bakiyesi aynı olması gerekir.
Fiili envanter neticesi ile posta ve damga pulları hesabının defter bakiyesi arasındaki
fark önemsiz ise ilgili Kâr veya Zararı hesaplarına devredilerek kapatılır. Eğer, fark önemli
miktarda ise sebebi araştırılarak ilgili hesaba devri yapılır.
108 Diğer Hazır Değerler ana hesabının alt hesabı olan posta ve damga pulları hesabında
yer alan pullar neticede, masrafa dönüşmekle beraber, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
göre henüz harcanmamış olan posta ve damga pullarının aktifte yer alması lâzımdır. Fiili
envanter sayımında posta ve damga pullarının defter bakiyesine göre önemsiz bir noksanlık
bulunduğunda:
/
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

XXX

770.47 Posta ve Damga Pulu Giderleri
108 DİĞER HAZIR DEPERLER

XXX

108.10 Posta ve Damga Pulları
Damga pulu noksanlığının gidere kaydı
/

şeklinde bir yevmiye kaydı ile fark bir gelir gider hesabına aktarılabilir.
Posta ve damga pullarının gidere kaydedilebilmesi için GVK'nun 40. maddesi
çerçevesinde kullanılmış olması gerekir. Mesela, ticari kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi işlemleri dışında; işletme sahibi veya sahiplerinin kendi özel işlerinde veya işletme
tarafından düzenlenmesi gerekmeyen belgeler ve evraklar üzerinde kullanılması durumunda
masraf olarak kabul edilmez.
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Uygulamalar
1) Kasa hesabı nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği hesaptır.
2) Bankalar hesabı nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere, yurt içi ve yurt
dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların
izlendiği hesaptır.
3) Çek işlemleri nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Türk Ticaret Kanunu'na göre bir kambiyo senedi olarak belirtilen çekte, üçlü bir
ilişki vardır. Çeki düzenleyen kişiye keşideci, çek bedelini ödeyecek olana muhatap (kanunen
bu bir bankadır), çeki elinde bulunduran kişiye de lehdar denir.
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Uygulama Soruları
1) Kasa sayım fazlılığı nedir? Kısaca bilgi veriniz.
2) Yabancı paraların envanter işlemleri hakkında bilgi veriniz.
3) Alınan çekler hesabı nedir? Kısaca açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kasa hesabı, daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi
vermemesi gerekir. Kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi; muhasebe işlemlerinde hata
olduğunu gösterir.
Dönem sonunda kasa fiilen sayılarak her ayrı para birimi bazında mevcutlar ayrı ayrı
tespit edilir. Kasa sayımı sonucu kasa fazlası çıkması halinde, bu fark vergi uygulaması
açısından matraha ilave edilmekte, kasa sayım noksanlığının çıkması halinde ise, bu farklılık
mali kârın tespiti açısından gider kabul edilmemektedir. Bu nedenle kasa sayım farklılığının
nedeni bulunana kadar ilgili cari hesapta bekletilmesi, ancak dönem sonuna kadar farklılığın
nedeni bulunmazsa olağandışı gelir ve gider olarak kayıtlara alınması gerekir.
Türk Lirası cinsinden olan nakit paralar itibari değerle değerlenir. Kasada mevcut
yabancı paralar Bakanlığın her yıl yayımlamış olduğu efektif alış kuru ile değerlenir. Döviz
cinsinden değerleme farkları olumlu ise, kambiyo karı olarak, olumsuz farklar ise kambiyo
zararı olarak dönem matrahının tespitinde dikkate alınır.
Alınan ve verilen çekler itibari değerle (üzerinde yazılı olan) değerlenir. Türk Ticaret
Kanunu’nda vadeli çek olmamakla birlikte uygulamada vadeli çek kullanılmaktadır. Vadeli
çekler reeskont işlemine tabi tutulabilir, ancak vergi matrahının tespitinde gelir veya gider
olarak dikkate alınmaz. İşletmenin elinde yabancı para üzerinden düzenlenmiş vadeli çeklerin
bulunması halinde bunların dönem sonu kur değerlemelerinin yapılarak ortaya çıkan olumlu ya
da olumsuz kur farklarının ilgili sonuç hesaplarına aktarılması gerekir.
Banka hesabında TL ve döviz cinsinden paralar tutulduğu için TL cinsinden kıymetler
mukayyet değerle, döviz cinsinden değerler ise, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ilgili efektif
alış kuru ile değerlenirler. Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesine göre; ticari işletmelerin
mevduat ve kredi sözleşmelerine dayanan alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak
faizleriyle birlikte dikkate alınır.
Diğer hazır kıymet kalemleri mukayyet bedelle değerlenir. Dövizli kıymetlerde
mukayyet bedel, efektif alış kuru ile yapılacak kur değerlemesi sonuçlarına göre düzeltilir.
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Bölüm Soruları
1) İşletmelerin bankadaki bir hesabına dönem sonunda vadesi biten bir faiz işlemsi sonucunda
yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
-------------------------------/-------------------------------BANKALAR

XXX
FİNANSMAN GİDERLERİ

XXX

PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR

XXX

-------------------------------/--------------------------------

b)
-------------------------------/-------------------------------BANKALAR

XXX
FAİZ GELİRLERİ
PEŞİN ÖDENEN

XXX
VERGİ

FONLAR

VE
XXX

------------------------------/---------------------------------
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c)
-------------------------------/-------------------------------FAİZ GELİRLERİ

XXX

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

XXX

BANKALAR

XXX

------------------------------/---------------------------------

d)
-------------------------------/-------------------------------BANKALAR

XXX

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

XXX

FAİZ GELİRLERİ

XXX

------------------------------/---------------------------------

e)
-------------------------------/-------------------------------FAİZ GELİRLERİ

XXX
BANKALAR
PEŞİN ÖDENEN

XXX
VE RGİ VE

FONLAR

XXX

------------------------------/---------------------------------
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2)
-------------------------------/-------------------------------BANKALAR

10.00.000
KAMBİYO KARLARI

10.00.000

-------------------------------/--------------------------------

Dönem sonunda yapılan yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
a) Yabancı paranın alınması
b) Yabancı paranın satılması
c) Yabancı paranın değer artışı
d) Yabancı paranın değer azalışı
e) Yabancı para sayım noksanlığı
3) Kasa hesabının borç bakiyesi 13.000 TL‘dır. Kasanın sayımı sonucu bulunan tutar ise 9.000
TL‘dır. Bu durumda yapılacak kayıt sonucu aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kasa 4.000 TL borçlu
b) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4.000 TL borçlu
c) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4.000 TL alacaklı
d) Sayım ve Tesellüm Noksanları 4.000 TL borçlu
e) Sayım ve Tesellüm Noksanları 4.000 TL alacaklı
4) Dönem sonu itibariyle Türk Lirası mevcudu hangi değer üzerinden değerlenir ?
a) Tasarruf değeri
b) Borsa rayici
c) Mukayyet değer
d) Maliyet bedeli
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e) İtibari değer

5) Kredi kartı slipleri, hangi hesapta takip edilip kayıt altına alınır?
a) Bankalar
b) Diğer hazır değerler
c) Kasa
d)Verilen çekler ve ödeme emirleri
e) Menkul kıymetler

6) Maliye Bakanlığı’nca Banka hesabındaki döviz cinsinden vadesiz hesapların değerlemesi
neye göre yapılır.
a) Efektif alış kuru ile
b) Mukayyet değerle
c) İtibari değerle
d) Döviz alış kuru
e) Döviz satış kuru
7) İşletmenin 1000 Avro mevcuttur. Bu dolarların alış kuru 1 Avro 4,00 TL’dir. 31.12’deki
Avro kuru 4,60 TL’dir. Bu işlemle ilgili olarak yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap doğru
kullanılmıştır?

A) Kambiyo Kârları 4.600 alacaklı
B) Kambiyo Kârları 600 TL alacaklı
C) Kasa 4.600 TL borçlu
D) Bankalar 600 TL alacaklı
E) Olağan Gelir ve Kârlar 600 TL alacaklı
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8) Vadeleri bir sonraki yıla ait oldukları için envanter işlemleri sırasında alınan çeklerin alacak
senetlerine ve verilen çek ve ödeme emirlerinin borç senetleri hesaplarına devredilmesi
aşağıdaki hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

A) Dönemsellik
B) Tutarlılık
C) Parayla Ölçülme
D) Sosyal Sorumluluk
E) Özün Önceliği

9) Aşağıdakilerden hangisi 108 Diğer hazır değerler hesabında izlenmez?
A) Henüz bedeli tahsil edilmemiş menkul kıymet kuponları
B) Henüz işletmeye ulaşmamış yoldaki paralar,
C) Posta ve damga pulları
D Bedeli otuz gün sonra tahsil edilecek kredi kartı slipleri
E) Hiçbiri

10) Yabancı paraların kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan olumlu farklar aşağıdakilerden
hangi hesaba kaydedilir.

A) Faiz Gelirleri
B) Reeskont Faiz Gelirleri
C) Kambiyo Kârları
D) Menkul Kıymet Satış Kârları
E) Komisyon Gelirleri
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Cevaplar
1)D , 2)C, 3)B, 4)E, 5) B, 6)A, 7)B, 8)E, 9)D, 10)C
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3. MENKUL KIYMETLERİN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Menkul Kıymetler
3.2. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
3.3. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Menkul kıymet nedir? Kısaca açıklayınız.
2) Menkul kıymet çeşitlerine göre değerleme işlemi kaç aşamada olur? Yazınız.
3) Tahvil nedir? Kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Menkul

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
kıymetlerin Menkul kıymetlerin anlamı Metinler, çözümlü sorular ve

envanteri ile ilgili temel ve hisse senedi, tahvil ve alıştırmalar
kavramlar.

diğer kıymetlerin envanter daha
işlemleri öğrenilecektir.

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Menkul kıymetler



Hisse senedi



Tahvil

71

Giriş
Bu hafta; işletmenin yatırım amaçlı kullandığı menkul kıymetlerden hisse senedi,
tahvil ve diğer kıymetlerin değerlemesi ve envanter işlemleri ele alınacaktır.
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3.1. Menkul Kıymetler
Menkul kıymet; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım
aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri
aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kıymetli evraktır.
Tek Düzen Muhasebe sistemi genel tebliğinde 11 no’lu Menkul kıymetler hesap grubu
için yapılan açıklama ise şu şeklidedir. Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat
değişmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere
alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kârzarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma
karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.
Bir menkul kıymet, belirlenen dönem içinde faiz veya kâr payı geliri sağlayabilmesinin
yanı sıra elden çıkarılması durumunda da fiyat değişmelerindeki yöne bağlı olarak kazanç
olanağı verebilmek veya başka şirketlerin yönetiminin ele geçirilmesi, geleceğe dönük uzun
vadeli iştirak şeklinde yatırım yapılmasını da yardımcı olabilmektedir.
TTK'na göre hisse senetleri anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin sermaye payları üzerindeki
tasarruf hakkını temsil eden değerli evraklardır. Tahviller ise anonim şirketlerle kamu
kurumlarının çıkarmış oldukları uzun vadeli borç senetleridir. Hisse senetleri ve tahviller
işletmede bulunuş amaçlarına göre bilançoda farklı yerlerde ve farklı isimler altında yer
almaktadır (Gücenme, 1996, s.263).

Tamamen likit bir değer olarak tutulduğunda Menkul Kıymetler grubu içinde "Hisse
Senetleri", “Tahviller" gibi hesaplar kullanılmaktadır. Bu hesaplar amaçlarına uygun olarak
kısa vadeli aktifler içinde gösterilmektedir. Yönetimi ele geçirme, uzun vadeli bir yatırım
yapma amacıyla bulundurulan hisse senetleri ve tahviller ise, "Bağlı Menkul Kıymetler",
"İştirakler" veya "Bağlı Ortaklıklar" hesabı ile Mali Duran Varlıklar içinde yer almaktadır.
Uygulamada karşılaşılan menkul kıymet türleri şunlardır:
 Hisse Senetleri,
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 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri,
 Devlet Tahvilleri,
 Özel Sektör Tahvilleri,
 Hisse Senedi ve Tahvil Kuponları,
 Hazine Bonoları,
 Gelir Ortaklığı Senetleri,
 Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi'nce Çıkarılan

Tahviller :
 Finansman Bonoları,
 Banka Bonoları,
 Banka Garantili Bonolar,
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler,
 Kâr-Zarar Ortaklığı Belgeleri.
Fiili envanter neticeleri ile defter kayıtları mutabakatının sağlanması gerekir. Envanter
neticelerinin gerek miktar, gerekse. değer olarak kontrolü neticesinde bulunacak farkların
sebepleri araştırılır ve düzeltme kayıtları yapılır.
Farkların sebepleri bulunamazsa farklarla ilgili olarak 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları ve 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesaplarının altında açılacak olan "Hisse Senetleri Sayım Noksanlığı", "Hisse Senetleri Sayım Fazlalığı" veya "Tahviller Sayım
Noksanlığı", 'Tahviller Sayım Fazlalığı" adı altındaki geçici hesaplarda ilgili tutarlar takip
edilir.

3.2. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
Menkul kıymetlerin değerlemesi ile ilgili düzenleme Vergi Usul Kanununun 279’ncu
maddesinde yapılmıştır. Söz konusu madde metni şu şekildedir:
“Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan
şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar
dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa
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rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin
alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme
gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa
rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü
itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.”
Bu hükümle, iktisadi işletmelere dahil menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin olarak
şu esaslar öngörülmüştür (Erkal, 2014, s.135-144).
 İktisadi işletmelere dahil olan hisse senetleri alış bedeli ile değerlenecektir.
 İktisadi işletmelere dahil olan ve fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş
bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış
bedeliyle değerlenecektir.
 Yukarıda yer alan menkul kıymetler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici
ile değerlenecektir.
 Menkul kıymetin borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu
anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde
edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen
süreye isabet eden kısmının (kıst getirinin) eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır.
 Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve
değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli
ile değerlenecektir.
Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesine göre iktisadi işletmelerin aktifine kayıtlı
bulunan menkul kıymetlerin türüne göre üç ayrı değerleme ölçüsü vardır.
Alış Bedeli Ölçüsü: Vergi Usul Kanunu'nda alış bedelinin tanımı yapılmamıştır. Ancak
uygulamada alış bedelinin, bir iktisadi kıymetin iktisabı için satıcıya ödenen veya borçlanılan
meblağ olduğu yönündeki görüş genel kabul görmüştür.
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Borsa Rayici Ölçüsü: Borsa rayici Vergi Usul Kanunu’nun 263. maddesinde
tanımlanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse
ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde
borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder. Normal dalgalanmalar dışında
fiyatlarda bariz karasızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerleme gününden
önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kıst Getiri Ölçüsü: Borsa rayicine göre değerlenmesi gereken menkul kıymetlerin,
borsa rayicinin olmaması veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğunun anlaşılması
halinde, değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin
(kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden
kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır.
Menkul Kıymet Çeşitlerine Göre Değerleme İşlemi:

a. Hisse Senetleri:
Hisse Senedi, anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit
bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanununda
gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belgedir.
Hisse senetleri VUK’un 279’ncu madde hükmü gereği alış bedeli ile değerlenecektir.
Bu bakımdan, söz konusu hisse senedinin, halka açık bir anonim şirkete veya halka açık
olmayan bir anonim şirket veya bir komandit şirkete ait olmasının bir önemi yoktur.
b. Yatırım Ortaklıkları Belgeleri:
Yatırım ortaklıkları; sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli
madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklar şeklinde tanımlanır.
Anonim ortaklık olarak belirtilen bu şirketlerin ihraç ettikleri belgeler hisse senedi niteliğinde
olacağından alış bedeli ile değerlemeye tabi tutulurlar.
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c. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri:
Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına,
riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları,
gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığına
yatırım fonu adı verilir.
Bu fonların tüzel kişiliği yoktur. Bir malvarlığı olarak nitelendirilen fona, katılma
belgesi karşılığı dahil olunmaktadır. Fonun kurucusu, fonu, katılma belgesi sahiplerinin
haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir veya yönetimi denetler. Yine kurucu, fon
varlığının korunması ve saklanmasından da sorumludur.
Yukarıdaki bölümlerde yeri geldikçe değinildiği üzere, yatırım fonları katılma
belgelerinin değerlenmesinde ikili bir ayrıma gidilmiştir. Buna göre, fon portföyünün %51’i
Türkiye’de kurulmuş olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
alış bedeli ile değerlenecektir. Bu durum dışındaki tüm olasılıklarla oluşan yatırım fonu katılma
belgeleri borsa rayici ile değerlenir.
Ülkemizde yatırım fonu katılma belgeleri borsada işlem görmemektedir. Bu tür
kıymetlerin değeri, bunları ihraç eden kurumlar tarafından ilan edilmekte ve kıymetler
istenildiğinde paraya çevrilebilir niteliktedir. Eğer kıymetin getirisi sabit ve belirlenebilir ise
kıst getiri ölçüsüne göre, değilse alış bedeli ölçüsüne göre değerlemeye tabi tutulacaklardır.
d. Kâr-Zarar Ortaklığı Belgeleri:
Kâr zarar ortaklığı belgeleri, anonim şirketler tarafından kar ve zararlarına ortak
olunmak üzere ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. Bu kıymetlerin sahipleri, belgeyi ihraç eden
şirketin sadece kar veya zararına ortak olmakta, bunun dışındaki haklardan, örneğin, oy
kullanma hakkından yoksun kalmaktadırlar.
VUK’un menkul kıymetlerin değerlemesi ile ilgili getirdiği genel esaslar çerçevesinde,
kar zarar ortaklığı belgelerinin borsa rayici ile değerlemesi gerekmektedir. Ancak, bu belgeler
borsada işlem görmemekte ve dolayısıyla borsa rayici oluşmamaktadır.
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Şirketin

kar

veya

zararının

tespiti,

belirlenen

dönemlerin

sonlarında

hesaplanabildiğinden, kâr zarar ortaklığı belgelerinin getirisinin sabit olamayacağı da
malumdur. Bu nedenle değerleme işlemi kıst getiri ölçüsü ile değil, alış bedeli ölçüsü ile
yapılacaktır.
e. Hazine Bonoları:
Genellikle bütçe gelirleri ile giderleri arasında zaman yönünden uyuşmazlık olduğu
zamanlarda devletin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Bütçe Kanununa dayanılarak
çıkarılan ve vadesi bir yılın altında olan kamu iç borçlanma senetlerine hazine bonosu veya
plasman bonosu adı verilmektedir. Bu menkul kıymet çeşidi İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında
işlem görmektedir. Dolayısıyla bu kıymetlerin sahiplerince yapılacak değerleme işleminde
borsa rayici ölçüsü kullanılacak ve oluşan olumlu veya olumsuz farklar sonuç hesaplarına
yansıtılacaktır.
f. Finansman Bonoları:
Finansman bonoları, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip ihraç ederek sattıkları emre
veya hamile yazılı menkul kıymetlerdir. Bu kıymetlerde borsa rayici ile değerlenecek kıymetler
arasında yer almakta ve İMKB tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği’nin 2’nci maddesine göre,
İMKB’ de işlem görmesi gerekmektedir. Ancak, bu menkul kıymetler İMKB’de fiilen işlem
görmemekte ve dolayısıyla borsa rayici oluşmamaktadır. Getirisinin sabit olması özelliğiyle de
beraber düşünüldüğünde finansman bonolarının değerlemesinde kıst getiri ölçüsü kullanılması
gereklidir.

g. Tahviller:
Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren
yazılı senetlere tahvil denilmektedir. Genel olarak tahviller borsada işlem gördükleri için borsa
rayiçleri ile değerlenirler. Getirilerinin sabit olması dolayısıyla borsa rayici tespit edilemeyen
tahviller ise kıst getiri ölçüsü kullanılarak değerlenecektir.
Tahviller ihraç eden tüzel kişiliğe bağlı olarak iki sınıfa ayrılırlar. Devletin aldığı
genellikle 1 yıldan uzun vadeli borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve sahibinin
devletten alacaklı olduğunu gösteren kıymetli kâğıt veya belgelere devlet tahvilleri adı
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verilirken anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı
olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ise özel sektör tahvilleri adı verilmektedir.
Devlet tahvilleri İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmektedirler. Özel sektör
tahvilleri ise, borsa kotunda bulunanları İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem
görmektedirler. Dolayısıyla Devlet tahvilleri borsa rayici ile değerlenirken, özel sektör
tahvillerinden borsada işlem görenleri borsa rayici ile, işlem görmeyenleri ise kıst getiri ölçüsü
ile değerlemeye tabi tutulacaklardır.
h. Gelir Ortaklığı Senetleri:
Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, sivil kullanıma yönelik deniz ve
hava limanları gibi kıymetlerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine
ortaklık hakkı veren senetlere gelir ortaklığı senetleri adı verilmektedir.
İMKB’de bu senetler için açılmış bir piyasa olmasına rağmen alım satım işlemlerine
rastlanılmamaktadır. Eğer bir gelir ortaklığı senedi borsada alım satıma konu oluyorsa bu
kıymet için değerleme ölçüsü borsa rayicidir. Ancak borsada işlem görmeyen yada fiyatın
oluşumunda muvazaa olduğu belirlenen gelir ortaklığı senetleri kıst getiri ölçüsü ile
değerlemeye tabi tutulurlar. Zira bu senetlerin getirileri, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından üçer
aylık süreyi kapsar şekilde hesaplanarak yayınlanan cetvellerle belirlenmektedir.
i. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler:
Genel finans ortaklıkları, bankalar, finansman şirketleri ve finansal kiralamaya yetkili
kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları
veya SPK mevzuatı çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karşılığında ihraç ettikleri
kıymetli evraklara varlığa dayalı menkul kıymetler denir.
Bu kıymetlerin İMKB’de işlem görebilecekleri belirtilmiş olmasına rağmen alım satıma
konu olmamaktadırlar. Getirileri genelde sabit olan bu kıymetlerin değerlemesi, borsada işlem
görmemeleri durumunda kıst getiri ölçüsü ile yapılacaktır.
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GVK’nun 79. maddesine göre yabancı para ile tahsil veya tahakkuk eden menkul
sermaye iratları tahsil edildikleri veya tahakkuk ettiği günün borsa rayici ile değerlenir. Borsa
rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tayin olunan kur üzerinden değerlenir.

3.3. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
Hisse senetlerinin değerlerinin sürekli düşmesi karşılığında bu oluşan zararı yok
edebilmek için işletmeler o dönemin sonunda bir karşılık ayırırlar. Ayrılan bu karşılık, oluşan
değer azalışının tamamını karşılayacak ölçüde olmalıdır. Bu karşılık işletme için o dönemde bir
gider oluşturur. Bir sonraki hesap dönemindeki hisse senetlerinin durumu bu ayrılan karşılık
hesabının nasıl kapatılacağını etkiler. Bu karşılıkların izlendiği 119 no'lu hesap bilançonun aktif
kısmında yer almakla birlikte eksi değerle gösterildiğinden pasif karakterlidir.
Bu konuda en dikkat edilmesi gereken bir husus da, menkul kıymet değer artışlarının
muhasebeleştirilemeyeceğidir. Bundan dolayı, sadece ayrılan karşılık tutarı ilgili hesaplarla
kapatılır
Örnek 1) Dönem sonunda işletmenin elindeki 20.000 TL alış bedeli ile aktifte kayıtlı 10
adet hisse senedinin borsa değeri 15.000 TL olmuştur. Ve işletme karşılık ayırmaya karar
vermiştir.
31.12.2009
654 KARŞILIK GİDERLERİ

5.000

654.01 Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Gideri
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

5.000

Hisse senetleri için karşılık ayrılması
/

Aynı dönemde ayrılan karşılık tutarı böylece giderleştirilmiştir. 654 Karşılık Giderleri
hesabı devir ve kapanış işlemleri sırasında diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem Kârı
veya Zararı hesabı devredilir. Ertesi yıl karşılık ayrılan menkul kıymet satılır veya hisse
senedinin fiyatı yeniden yükselir yani değer düşüklüğü gerçekleşmezse dönem içinde yapılacak
işlemler aşağıda örneklerle verilmiştir.
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Ayrılan bu karşılık VUK hükümleri göz önüne alındığında kanunen kabul edilmeyen
gider (KKEG) niteliğindedir. Çünkü, VUK 279’a göre ne nevide olursa olsunlar (borsada işlem
görseler dahi) hisse senetleri, alış bedeli ile değerlenirler. Buna göre işletme KKEG’ lerini
muhasebe sistemi içerisinde takip ediyorsa aşağıdaki gibi bir kayıt yapmalıdır:

KAYIT NAZIM HESAP
……….2010

/

Örnek 2C) 201 yılında işletmenin portföyüne kayıtlı 10 adet hisse senedi 25.000 TL’den
satılmıştır.
……….2010
100 KASA

25.000
110 HİSSE SENETLERİ

20.000

655 MENKUL KIYMET SATIŞ
KÂRI

5.000

Hisse senedi satımı
/

Hisse Senetleri hesabında bulunan 20.000 TL değerli senetlerin 25.000 TL'ye
satılmasından ötürü ortaya çıkan kar tutarı da bir gelir hesabı olan 645 Menkul Kıymet Satış
Karları hesabının alacağına yazılır.
Mevcut hisse senetlerinin hepsi satıldığından bu senetlerin değer düşüklüğü sonucu
2009 yılında ayrılmış bulunan 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü karşılığı hesabının da
kapatılması gerekecektir. Pasif karakterli bir hesap olan bu hesabın alacak tutarındaki bakiye
kadar borçlandırılarak hesap kapatılır. Ayrılan karşılık kapatıldığı ve 2010 yılı içinde bu tutarın
bir gelir kaynağı olmasından ötürü 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabının alacağına
yazılır.
……..2110
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119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

5.000

644 KONUSU KALMAYAN
KARIŞILIKLAR

5.000

Hisse senetleri için ayrılan karşılığın kapatılması
/

Dönem sonunda devir ve kapanış kayıtları sırasında bu işlemlerden ötürü açılmış
bulunan 655 Menkul Kıymet Satış Zararı ve 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı gelir
tablosu hesaplarındaki diğer gider ve gelir hesapları ile birlikte 690 Dönem Kârı veya Zararı
hesabına devredilerek kapatılır.
İşlemlere konu olan hesapların defteri kebir hesapları yıllar itibarıyla aşağıda verilmiştir.

B

119 M.K.D.D.K.Hs

(10) 5.000

B

A
5.000 (09)

644 Konusu. Kal Karş .Hs.

(10) 5.000.000

A

5.000.000 (10)

B

654 Karşılık. Giderleri. Hs.

(09) 5.000.000

B

5.000.000 (09)

690 Dönem K/Z Hs.

(99) 5.000.000

A

A

5.000.000 (10)

2009 yılı için Gider 2010 yılı için Gelir
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Uygulamalar
1) Menkul kıymet nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak
kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan
ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kıymetli evraktır.
2) Menkul kıymet çeşitlerine göre değerleme işlemi kaç aşamada olur? Yazınız.
Çözüm: 9 aşamada olur. Bunlar; Hisse senetleri, Yatırım ortaklıkları belgeleri, Yatırım fonu
katılma belgeleri, Kar-zarar ortaklığı belgeleri, Hazine bonoları, Finansman bonoları,
Tahviller, Gelir ortaklığı senetleri, Varlığa dayalı menkul kıymetler.
3) Tahvil nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren
yazılı senetlere tahvil denilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Gelir ortaklığı senetleri hakkında bilgi veriniz.
2) Varlığa dayalı menkul kıymetler hakkında bilgi veriniz.
3) Hazine bonoları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Menkul kıymetler; faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden
yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi,
tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı
belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi finansal araçlardır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279’ncu maddesinde hüküm altına alınan menkul
kıymetlerin değerlemesi konusu irdelendiğinde,

i.

Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan
şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış
bedeliyle değerlemeye tabi tutulacağı,

ii.

Bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin borsa rayici ile
değerleneceği,

iii.

Ancak, borsa rayicini bulunmaması veya muvazaalı olarak belirlendiğinin
tespiti halinde, söz konusu menkul kıymetin getirisinin sabit olması şartıyla,
kıst getiri ölçüsü kullanılarak değerleme işlemi yapılacağı,

iv.

Borsa rayicini bulunmayan veya muvazaalı olarak belirlendiğinin tespit edilen
menkul kıymetlerden getirisi değişken olanlarının ise alış bedeli ölçüsü ile
değerleneceği,

Sonuçlarına ulaşmak mümkündür.
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Bölüm Soruları
1) Hisse senetlerinin alış bedellerinde meydana gelen değer düşmeleri için yıl sonunda
yapılan yevmiye kaydının bir tarafı için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Karşılık giderleri hesabı alacaklandırılır
b) Hisse senetleri hesabı borçlandırılır
c) Hisse senetleri hesabı alacaklandırılır
d) Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı borçlandırılır.
e) Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklandırılır

2)Aşağıdakilerden hangisi, uygulamada karşılaşılan tahvil çeşitlerinden biri değildir?
a) Banka bonoları
b) Finansman bonoları
c) Varlığa dayalı menkul kıymetler
d) Kâr-Zarar ortaklığı belgeleri
e) Yatırım fonu katılma belgeleri
3) İktisadi işletmelerin aktifine kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin türüne göre kullanılan
değerleme ölçüsü, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alış bedeli ölçüsü
b) Maliyet bedeli ölçüsü
c) İtibari değer ölçüsü
d) Tasarruf değeri ölçüsü
e) Mukayyet değer ölçüsü
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4) Dönem sonunda, işletmenin elinde bulunan hisse senetlerinin değeri düşüp karşılık
ayırıldığında yazılacak yevmiye kaydı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı borçludur
b) Karşılık giderleri hesabı borçludur
c) Hisse senetleri hesabı borçludur
d) Menkul kıymet satış karları hesabı alacaklıdır
e) Kasa hesabı borçludur
5) Hisse senetlerinin satılması durumunda yazılacak yevmiye kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kasa hesabı alacaklıdır
b) Hisse senetleri hesabı borçludur
c) Menkul kıymet satış karları alacaklıdır
d) Karşılık giderleri alacaklıdır
e) Konusu kalmayan karşılıklar alacaklıdır
6) “Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan
şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin dışında kalan her türlü
menkul kıymetlerin değerleme ölçüsü, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alış bedeli ölçüsü
b) Maliyet bedeli ölçüsü
c) İtibari değer ölçüsü
d) Tasarruf değeri ölçüsü
e) Borsa rayici ölçüsü
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7) Şirket ortaklarının şirkete ait hisse senetlerinden elde ettikleri gelire ne ad verilir?
a) Menkul kıymetler geliri
b) Faiz geliri
c) Reeskont geliri
d) Temettü geliri
e) Hiçbiri
8) Tahvillerden elde edileni gelire ne ad verilir?
a) Kupon geliri
b) Faiz geliri
c) Reeskont geliri
d) Temettü geliri
e) Hiçbiri
9) Menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin) iktisap tarihinden değerleme
gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanmasına ne ad
verilir?
a) Menkul kıymetler geliri
b) Borsa ölçüsü
c) Reeskont geliri
d) Kıst getiri ölçüsü
e) Hiçbiri
10) Değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra peşin olarak kârlı satışı yapılan bu hisseler için
yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi doğrudur.
a) Kasa hesabı alacaklıdır
b) Hisse senetleri hesabı borçludur
c) Menkul kıymet satış karları hesabı borçludur.
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d) Karşılık giderleri borçludur
e) Konusu kalmayan karşılıklar alacaklıdır

Cevaplar
1)E, 2)E, 3)A, 4)B, 5)C, 6)E, 7)D, 8)B, 9)D, 10)E
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4. ALACAKLARIN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Alacakların Envanter İşlemleri
4.2. Senetsiz Alacakların Değerlemesi
4.3. Senetli Alacakların Değerlemesi
4.4. Alacak Senetlerinin Envanteri
4.5. Alacak Senetlerinde Reeskont
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Reeskont uygulamasının VUK ve VUK tebliğleri ile düzenlenmiş birtakım şartları mevcuttur.
Bu şartlar nelerdir?
2) Reeskont hangi formülle hesaplanır? Yazınız.
3) Reeskont nedir? Kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Alacakların

envanteri

ilgili temel kavramlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ile Duan ve dönen varlıklar Metinler, çözümlü sorular ve
içinde yer alan alacaklar alıştırmalar
incelenecek, Reeskont işlemi daha
öğrenilecektir.

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Alacakların envanteri



Senetsiz alacaklar



Senetli alacaklar
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Giriş
Bu hafta; duran ve dönen varlıklar içinde yer alan alacaklar, hem ticari hem de ticari
olmayan hesaplar çerçevesinde incelenecektir. Senetli ve senetsiz alacakların değerlemesi ve
envanter işlemleri ele alınacak ve alacak senetlerinin reeskontu işlemi üzerinde ayrıca
durulacaktır.

95

4.1. Alacakların Envanter İşlemleri
Alacaklar, bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi ya da bunların dışında kalan çeşitli
nedenlerle ortaya çıkan ve üçüncü şahıslardan olan talep haklarını ifade eder. Diğer bir ifade
ile hak şeklinde ortaya çıkan değerlerdir. İşletmenin üçüncü kişilerden olan bu talep hakları
senetsiz veya senetle temsil edilmiş olabilir.
Alacak hakkı çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır: Bu nedenlere bağlı olarak
alacaklar sınıflandırılabilmektedir. Ayrıca alacak hakkının özelliğine sahip olduğu niteliklere
göre de sınıflandırma yapılmaktadır. Esas olarak, alacaklar, işletmenin ana faaliyet konusunu
teşkil eden mal ve hizmetlerin satışından doğan alacakları ifade eden ticari alacaklar ve
işletmenin asıl faaliyeti dışındaki işlemlerden doğan diğer alacaklar olarak ikiye ayrılır.
Ticari alacaklar, müşterilerden olan alacaklardır. Mal alış avansları dolayısıyla
bayilerden

olan

alacaklar

da

ticari

alacaklara

dahil

edilir.

Ticari alacaklar dışındaki diğer alacaklar ise; personelden alacaklar, verilen depozito
ve teminatlardan alacaklar, iştiraklerden veya ana kurumdan alacaklar, sermaye taahhüdünden
alacaklar

ve

diğer

kişilerden

alacaklardır.

İşletme bilançolarında alacaklar, yukarıda belirtilen ticari ve ticari olmayan diğer
alacaklar ayırımı şeklinde vadelerine göre kısa vadeli ve uzun vadeli varlıklar başlıkları altında
yer alırlar.
Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

12 Ticari Alacaklar

22 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar

220 Alıcılar

121 Alacak Senetleri

221 Alacak Senetleri

122 Alacak. Senetleri. Reeskontu (- 222 Alacak Senetleri. Reeskontu (-)
)
126 Verilen Depozito ve
Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar

226 Verilen Depozito Ve
Teminatlar
229 Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
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128 Şüpheli Ticari Alacaklar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı (-)

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

13 Diğer Alacaklar

23 Diğer Alacaklar

131 Ortaklardan Alacaklar

231 Ortaklardan Alacaklar

132 İştiraklerden Alacaklar

232 İştiraklerden Alacaklar

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar

233 Bağlı Ortaklardan Alacaklar

135 Personelden Alacaklar

235 Personelden Alacaklar

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

236 Diğer Çeşitli Alacaklar

137 Diğer Alacak Senetleri

237 Diğer Alacak Sn. Reesk.(-)

Reeskontu(-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar
139 Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı(-)

229 Şüpheli Diğer Alacak
Karşılığı(-)

Alacak hesaplarının TTK ve VUK hükümlerine göre değerlemesini senede bağlı olup
olmamalarına ve özellik arz etmelerine göre ele alınacaktır.

4.2. Senetsiz Alacakların Değerlemesi
Senetsiz alacaklar, kıymetli evrak niteliğinde veya adi bir senede bağlanmamış olan
alacaklardır. Bu tür alacaklar ticari işlem yapılan (mal satılan) kişi ve kurumlardan olan alacakları
ifade eder. TTK uyarınca düzenlenmiş Poliçe ve Bono ile temsil edilmeyen tüm alacaklar, arada
sözleşme dahi olsa, bu grupta değerlenir. Tek Düzen Hesap Planında senetsiz ticari alacaklar 120
Alıcılar hesabında takip edilir (Tek, 1996, s.62).
Alacakların dönem sonu fiili envanterinin çıkartılması ilgili (borçlu) işletmelerle
mutabakat sağlanarak yapılır. Dönem sonu itibariyle nedeni bulunamayan envanter farklılıkları
197 veya 397 no’lu geçici hesaplara kaydedilir. Alacaklardan tahsili şüpheli hale gelenler
bilançonun Şüpheli Alacaklar kalemine aktarılır. Dövizli alacaklar döviz pozisyonunun
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izlenmesi için döviz bedelleri ile ayrıca Nazım Hesaplarda izlenir.
1)

Ticaret

hukukuna

göre

senetsiz

alacakların

değerlemesi:

TTK’nın 75. maddesine göre, tahsil edilemeyen veya ihtilaflı bulunan hariç, olmak üzere
bütün alacaklar itibari değer üzerinden değerlenir. İtibari değer alacakların üzerinde yazılı olan
değerdir. Diğer bir ifade ile deftere yazılı olan mukayyet değerleri itibari değer olmaktadır.
Tahsil edilemeyen veya ihtilaflı bulunan alacaklar, aynı madde hükmü çerçevesinde, en çok
bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer üzerinden değerlenirler.
TTK tahsil edilemeyen veya ihtilaflı alacaklar kavramlarına bir açıklık getirmemiş, aynı
zamanda işletme için haiz oldukları değer üzerinden değerleneceklerini belirtirken de bunlar
için ayrılacak olan karşılığın nispet ve ölçüsünü açıklamamıştır. Bu durumda ayrılacak olan
karşılık ve miktarı mükellefin ihtiyarına bırakılmıştır.
2)

Vergi

mevzuatına

göre

senetsiz

alacakların

değerlemesi:

VUK’nin 281. maddesi bütün alacakların mukayyet değer ile değerleneceğini
açıklamıştır. Aynı kanunun 283. maddesi, cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil
edilmemiş hasılâtın da mukayyet değer üzerinden değerleneceğini belirtmiştir. Mukayyet
değer, alacağın tahsil zamanına göre faize veya iskontoya tabi olup olmamasına göre
değişmektedir. Değerleme gününe kadar alacak hesapları için tahakkuk etmiş faizler veya
iskontolar varsa bu tutarların alacak hesaplarının mukayyet değerlerine ilave edilmesi veya
düşülmesi gerekir.
Türk Lirası Alacaklarda olduğu gibi Dövizli Alacakların Değerlemesin de de
mukayyet değeri dikkate alınır. Ancak VUK’un 280. maddesi uyarınca dövizli alacakların
mukayyet değerine, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca yayımlanan döviz alış kuru
üzerinden yapılacak kur değerlemesi sonuçlarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Alacakla
ilgili olarak lehte hesaplanacak kur farkları 646 no.lu, aleyhte hesaplanacak kur farkları da 656
no’lu gelir tablosu hesabına kaydolunur. Dönem sonu değerleme işleminde hesaplanacak kur
farkı için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmez.
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/
120 ALICILAR

XXX

646 KAMBİYO KÂRLARI

XXX

Dönem sonu kur değerlemesi
/

/
646 KAMBİYO ZARARLARI

XXX

120 ALICILAR

XXX

Dönem sonu kur değerlemesi
/

4.3. Senetli Alacakların Değerlemesi
İşletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olarak edindiği (müşterileri tarafından verilen)
senetler karşılığı alacaklar bilançonun bu kaleminde gösterilir. Senede bağlı alacaktan kasıt
TTK uyarınca düzenlenmiş, lehdarı işletme olan Bono ve Poliçelerdir.
1)

Ticaret

hukukuna

göre

senetli

alacakların

değerlemesi:

TTK’nın 75. maddesinin bütün alacakların itibari değerle değerleneceği genel hükmüne
göre tahsil edilemeyen veya ihtilaflı bulunanlar dışında kalan senetli alacaklar itibâri değer ile;
tahsil edilemeyen veya ihtilaflı senetler ise, en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları
değer ile değerlenir. Tahsil edilemeyen ve ihtilaflı alacak senetleri için karşılık ayrılması ve bu
karşılığın nispeti işletmenin isteğine bırakılmıştır.
2)

Vergi

mevzuatına

göre

senetli

alacakların

değerlemesi:

VUK’da alacakların mukayyet değerle değerleneceği hükme bağlanırken senetli senetsiz
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ayırımı yapılmamıştır. Ancak, aynı madde, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların değerleme
günü kıymetine irca edilebileceğini belirtmiştir. Bu hükme göre, işletmelerin, vadesi gelmemiş
alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları ihtiyaridir. Ancak, Tekdüzen muhasebe uygulamaları
çerçevesinde vadesi gelmemiş alacak senetlerinin reeskont uygulaması zorunludur.

4.4. Alacak Senetlerinin Envanteri
Alacak senetlerinin envanterinde ise, mülkiyeti ve kullanma hakkı işletmeye ait olan
senetler, senet borçlusunun adı soyadı, adresi senedin vadesi, nominal (itibari) değeri, reeskonta
tabi tutulmuş peşin değeri itibariyle bir liste halinde düzenlenirler. Alacak senetlerinden tahsile,
teminata ve takibe verilmiş senetler varsa bu özelikler alacak senetleri ile ilgili envanter
listelerinde belirtilir. Bu gibi senetler, alacak senetleri hesabından ayrı hesaplarda takip
edilirler. Vadesi geldiği halde tahsil edilememiş olanlar (şüpheli alacak olarak) takibe alınır
(Öztürk, 2006, s.117).
Dönem sonu itibariyle nedeni tespit edilememiş envanter farklılıkları 197 ve 397 no’lu
hesaplar kullanılmak suretiyle düzeltilir. Envanter noksanı 197 no’lu hesaba, envanter fazlası
da 397 no’lu hesaba geçici olarak kaydolunur. Envanter farklılığının nedeni tespit edildiğinde
gerekli düzeltme kaydı yapılarak 197 ve 397 no’lu hesaplar kapatılır (397 no’lu hesap
muhteviyatı cari dönem mali kazancına dahil edilmelidir).
Senetli ve senetsiz alacakların değerlemesi yapılırken alacakların tahsil imkânlarını
yitiren, tahsil imkânları şüpheli hale gelen veya vazgeçilen alacakların normal alacak
hesaplarından çıkarılarak ayrı hesaplarda gösterilmesi lâzımdır.
Döviz üzerinden düzenlenmiş alacaklar senetleri de mukayyet değerle değerlenir.
Ancak VUK’un 280. maddesi uyarınca dövizli alacakların mukayyet değeri, değerleme günü
itibariyle Maliye Bakanlığınca yayımlanan döviz alış kuru üzerinden yapılacak kur değerlemesi
sonuçlarına göre düzeltilir. Alacak senedi kur değerlemesinde lehte hesaplanacak kur farkları
646 no’lu, aleyhte hesaplanacak kur farkları da 656 no’lu gelir tablosu hesabına kaydolunur.
Kur değerlemesi sonunda işletme lehine oluşan kur farkları için 121 Alacak Senetleri hesabına
borçlu, işletme aleyhine oluşan kur farkları için de alacaklı kayıt yapılır.
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4.5. Alacak Senetlerinde Reeskont
Reeskont; işletme aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç senetlerinden değerleme
günü itibariyle vadeleri henüz gelmemiş olanların değerleme günü cari değerine indirgeme
işlemidir. Bu işlem, değerleme gününden sonraki döneme isabet eden vade kısmına ilişkin vade
farkı tutarının hesaplanarak, bu tutar kadar gider veya gelir yazılması suretiyle gerçekleştirilir.
Diğer bir deyişle reeskont tutarı halihazır değer üzerinden hesaplanmalıdır. Halihazır değer
üzerinden reeskont hesaplanmasına “İç İskonto” yöntemi denir. Cari dönem reeskont hesapları
izleyen dönem kapatılır.
Reeskont işleminden amaç, senede bağlı alacak ve borcun değerleme günü itibariyle net
değerinin tespiti ve dolayısıyla dönem kâr-zararının hesaplanmasında, tespit edilen net değerin
dikkate alınmasını sağlamaktır. Böylece bilanço varlık kalemlerinin de bilanço tarihi itibariyle
gerçek değeri ifade etmesi sağlanmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile reeskont, dönemsellik ilkesi
gereği olarak alacak ve borç senetleri ile ilgili cari döneme ait olmayan kâr veya zarar
tutarlarının kanunun öngördüğü şekilde hesaplanarak ilgili olduğu vergilendirme döneminde
dikkate alınmasını sağlama işleminden ibarettir.
Reeskont işlemiyle, ilgili döneme aktarılan kazanç veya maliyet tutarları; vadeli alış
nedeniyle borçlanılan vade farkı gideri veya vadeli satış nedeni ile alacaklanılan vade farkı
gelirinin süre ve faiz oranı dikkate alınmak suretiyle değerleme gününden sonraki zaman
dilimine isabet eden kısmıdır (Değer, 2009, s.1).
Reeskont uygulamasının VUK ve VUK tebliğleri ile düzenlenmiş birtakım şartları
vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir (Sipahi, 2002, s.1).


Alacak ve borç senede (TTK’da düzenlenmiş bono ve poliçeye) bağlanmış olmalıdır.



Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani dönem kâr-zararının
tespitine etki etmiş olmalıdır.



Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin
dolmamış olması gerekmektedir.



Alacak ve borç senedinin işletme bilanço aktifinde yer alması gerekmektedir.
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Bu şartları taşımayan senetler mali kâr açısından reeskont işlemine tabi tutulamayacaktır.
Diğer bir ifade ile bu şartları taşımayan alacak ve borç için hesaplanan reeskont gelir veya gideri
dönem mali kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç senetlerini de reeskonta
tabi tutmak mecburiyetindedirler. Reeskont oranı olarak; eğer senette faiz oranı belirtilmişse bu
oran, senette faiz oranı belirtilmemişse TC Merkez Bankası tarafından uygulanan kısa vadeli
avans faiz oranı dikkate alınacaktır.
Bu noktada vadeli çeklerin durumu özellik arz etmektedir. TTK’da düzenleniş şekli ile
çek bir ödeme aracı olup, bono ve poliçe niteliğinde değildir. Çek, senet niteliğinde olmayıp bir
ödeme aracıdır. Ayrıca, VUK’un 281 ve 285. maddeleri senetlere ilişkin bulunmaktadır. Bu
nedenle vadeli çeklerin mali mevzuat uyarınca reeskonta tabi tutulma olanağı bulunmamaktadır.
Teminata veya tahsile verilen senetler: Teminata ve tahsile verilen senetler de anılan
şartları taşımak kaydıyla reeskont işlemine tabi tutulabilir. Reeskont açısından senedin fiilen
işletme portföyünde bulunması gerekmemektedir (Öngen, 2000, s.239).
Şüpheli alacaklarda reeskont: Şüpheli alacaklar genel olarak vadesi geçmiş olan
alacaklardır. Vadesi geçmemiş olsa dahi şüphelilik halinin kesinleşmesi ile birlikte senet
muaccel hale geleceğinden bu tür senetler için dönem sonunda reeskont hesaplanmaz. Şartları
taşıması kaydıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılır.
Avans niteliğindeki alacak senetlerinde reeskont: Dönem ticari kazancının tespitinde
dikkate alınmayan (hasılat yazılmayan) senetlere dönem sonu itibariyle reeskont
hesaplanamayacaktır. Hatır senetleri de bu kapsamdadır. Bu tür senetlere reeskont
hesaplanması reeskont işleminin mantığı ile bağdaşmamaktadır.
Senetsiz alacaklarda reeskont: Senede bağlanmamış alacaklar için mali kanunlar
açısından reeskont hesaplanamayacaktır. Bu tür alacaklar için hesaplanan reeskont giderleri
kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde değerlendirilmelidir.
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Vade içermeyen senetler: Vade içermeyen senetler için reeskont işlemi
yapılamayacaktır. Vade reeskont hesaplanmasında teknik bir gerekliliktir.
KDV alacakları: KDV, tahsil eden işletme için bir hasılat veya gelir unsuru değildir.
İşletmenin fonksiyonu burada vergi tahsiline aracılıktır. Bu nedenle işletmelerin
müşterilerinden olan senede bağlı KDV alacağı için reeskont hesaplanamayacaktır. Eğer senet
normal hasılat yanında KDV tutarı da içeriyorsa KDV alacağı ile diğer alacak ayrıştırılacak,
KDV alacağı reeskont işlemine konu edilmeyecektir. Reeskont şu formülle hesaplanacaktır:

F= A-[A x 360/360+(M x T)]
F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı
T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)
Dövizli senetlerde reeskont tutarı önce döviz bedel üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu
tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaşılır.
Örnek) İşletmenin 31.12.2009 tarihinden sonraki yani 05.05.2010 tarihine ait 50.000 TL’lik bir
alacak senedinin hesaplanmış reeskont tutarı 6.000 TL’dir.

31/12/2009
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

6,000

122 ALACAK
SENETLERİ
REESKONTU

6,000

Alacak senetlerinin reeskont kaydı
/

Hesap döneminin hesaplanan reeskont tutarları bu dönem için bir gider sayıldığından
657 Reeskont Faiz Giderleri hesabının borcuna yazılır. Devir işlemleri sırasında bu hesabın
borç bakiyesi diğer gelir tablosu hesaplarındaki diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem
Karı veya Zararı hesabına atılır.
103

122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı, bilançonun aktifinde yer almakla birlikte hesap
eksi işaretine sahiptir. Diğer bir deyişle aktif düzenleyici (negatif aktif) bir hesap olmasından
ötürü pasif karakterli çalıştığından işletmenin bir sonraki hesap dönemine sarkan alacak
senetlerinin tutarlarının içinden hesaplanarak çıkartılan vade farkları, bu hesapta bir artış
yarattığı için hesap alacaklandırılır. Kapanış bilançosunda 12 nolu hesap grubunun altında yer
alan bu hesap ertesi dönem açılış işlemlerinden sonra ilgili senetlerin ödenmesi yapıldıkça o
senetlere ait faiz tutarları yazılacak bir yevmiye kaydı ile kapatılır. Hem senedin ödenmesi hem
de 2008 yılında hesaplanan vade farkının kapatılmasına ilişkin kayıtlar aşağıda verilmiştir.

05/05/2010
100 KASA

50,000
121 ALACAK SENETLERİ

50,000

Alacak senedinin tahsili
/

05/05/2010
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

6,000
6,000

Devreden alacak senetlerinin reeskontunun
tahsil sonrası kapatılması
/

Alacak senetlerinin gerçek değerlerinin gösterildiği 31.12.2009 tarihinden sonra
vadelerine kadar ki süre içinde bulunan tutarın çıkartıldığı faiz miktarı aslında işletmenin
31.12.2009 tarihinde tahsil edemeyeceği bit tutardır. Bu nedenle envanter günü bu faiz tutarı
gidere kaydedilmiştir. Halbuki bir sonraki dönem vadeleri gelen senetler üzerindeki değer ile
tahsil edileceklerinden ve bu değerlerin içinde bir önceki dönemin sonunda hesap edilmiş
104

reeskont faiz tutarları da vardır. Bu nedenle hesaplanmış reeskont faizi cari dönem için bir gelir
kaynağı olacağından bu durum o cari döneminde yukarıdaki kayıt ile düzeltilmiş olunur.
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Uygulamalar
1) Reeskont uygulamasının VUK ve VUK tebliğleri ile düzenlenmiş birtakım şartları
mevcuttur. Bu şartlar nelerdir?
Çözüm: Bunlar şöyle sıralanabilir:


Alacak ve borç senede (TTK’da düzenlenmiş bono ve poliçeye) bağlanmış olmalıdır.



Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani dönem kârzararının tespitine etki etmiş olmalıdır.



Reeskonta tâbi tutulacak senedin, bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle
vadesinin dolmamış olması gerekmektedir.



Alacak ve borç senedinin, işletme bilanço aktifinde yer alması gerekmektedir.

2) Reeskont hangi formülle hesaplanır? Yazınız.
Çözüm: F= A-[A x 360/360+(M x T)]
F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı
T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)
3) Reeskont nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Reeskont; işletme aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç senetlerinden değerleme
günü itibariyle vadeleri henüz gelmemiş olanların, değerleme günü câri değerine indirgeme
işlemidir.
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Uygulama Soruları
1) Ticari alacaklar nedir? Kısaca bilgi veriniz.
2) Senetsiz alacaklar nedir? Kısaca açıklayınız.
3) Senetli alacakların değerlemesi hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ticari alacakların dönem sonu fiili envanterinin çıkartılması ilgili (borçlu) isletmelerle
mutabakat sağlanarak yapılır. Bütün alacaklar mukayyet değer ile değerlenir. Mukayyet değer
ölçüsü uygulanmadan önce bu alacaklar içinde şüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve
bunlar ilgili hesaplara aktarılır. Dövizli alacaklar Maliye Bakanlığınca yayımlanan döviz alış
kuru üzerinden değerlenir. Dövizli satışlardan doğan kur farkları aynı yılın sonuna kadar satış
gelirleri hesabıyla ilişkilendirilir. Sonraki dönemlere ait kur farkları ise 646 veya 656 no’lu
hesaplara kaydolunur.
Senede bağlı alacak ve borçların değerleme günü itibariyle vadeleri henüz gelmemiş
olanların değerleme günündeki değerlerine indirgemesine reeskont işlemi denir. Reeskont
işleminden amaç, senede bağlı alacak ve borcun değerleme günü itibariyle net değerinin tespiti
ve dolayısıyla dönem kâr-zararının hesaplanmasında, tespit edilen net değerin dikkate
alınmasını sağlamaktır. Cari dönem reeskont hesapları izleyen dönemde kapatılır.
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Bölüm Soruları
1) Alacak senetlerinin hesaplanmış reeskont tutarı 10.000 TL’dir. Bu işleme ilişkin dönem
sonundaki kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
-------------------------------/-------------------------------REESKONT FAİZ GİDERLERİ

10.000

ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

10.000

-------------------------------/--------------------------------

B)
-------------------------------/-------------------------------REESKONT FAİZ GELİRLERİ

10.000

ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

10.000

-------------------------------/--------------------------------

C)
-------------------------------/-------------------------------REESKONT FAİZ GİDERLERİ

10.000

TİCARİ ALACAK
REESKONTU

10.000

-------------------------------/-------------------------------109

D)
-------------------------------/-------------------------------ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

10.000
REESKONT FAİZ
GELİRLERİ

10.000

-------------------------------/--------------------------------

E)
-------------------------------/-------------------------------ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

10.000
REESKONT FAİZ
GİDERLERİ

10.000

-------------------------------/--------------------------------

2) VUK göre dövizli alacakların değerlemesin aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisi
kullanılır?
A) Mukayyet değeri
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Rayiç bedel
E) Maliyet bedeli
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3) Daha önce reeskont tutarı hesaplanıp kaydedilmiş olan bir alacak senedinin tahsil edilmesi
durumunda yazılacak yevmiye kaydı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alacak senetleri reeskontu borçludur
B) Reeskont faiz gelirleri alacaklıdır
C) Kasa hesabı borçludur
D) Karşılık giderleri borçludur
E) Alacak senetleri alacaklıdır

4) Aşağıdaki hesaplardan hangisi, ticari alacaklar içinde yer almaz?
A) Alacak senetleri
B) Verilen depozito ve teminatlar
C) Ortaklardan alacaklar
D) Şüpheli ticari alacaklar
E) Alıcılar
5) Aşağıdaki yevmiye kaydı, hangi işlem sonucunda yazılabilir?

/

120 ALICILAR

XXX

646 KAMBİYO KÂRLARI

XXX

/
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A) Döviz satıldığında
B) Dönem sonu kur değerlemesinde
C) Döviz satın alındığında
D) Kambiyo işlemlerinde
E) Senetli alacağın değerlenmesinde
6) Alacak veya borç senedinin üzerinde yer alan nominal bedelin bugünkü (peşin) değerine
indirme işlemine ne isim verilir?
A) Kasa iskontosu
B) Senet ciro
C) Kur değerleme
D) Amortisman
E) Reeskont

7) Aşağıdakilerden hangisi Reeskont uygulamasının VUK ve VUK tebliğleri ile düzenlenmiş
birtakım şartlarında biri değildir?
A) Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış olmalı
B) Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi
C) Alacak ve borç senedinin işletme bilanço aktifinde yer alması
D) dönem sonu itibariyle vadesinin dolmuş olması
E) Hiçbiri
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8) Aşağıdakilerden hangisi ticari bir alacak değildir?
A) Alacak Senetleri
B) Personelden Alacaklar
C) Diğer Ticari Alacaklar
D) Şüpheli Ticari Alacaklar
E) Alıcılar
9) Aşağıdakilerden hangisi ticari bir alacaktır.?
A) İştiraklerden Alacaklar
B) Bağlı Ortaklardan Alacaklar
C) Diğer Çeşitli Alacaklar
D) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu
E) Verilen Depozito Ve Teminatlar

10) Halihazır değer üzerinden reeskont hesaplanması yönteminin adı nedir?
A) Envanter
B) Kur değerleme
C) İç İskonto
D) Çift taraflı kayıt yöntemi
E) Eş zamanlı kayıt yöntemi

Cevaplar
1)A, 2)A, 3)D, 4)C, 5)B, 6)E, 7)D, 8)B, 9)E, 10)C.
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5. ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ ALACAKLARIN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Şüpheli Alacaklar
5.2. Değersiz Alacaklar
5.3. Vazgeçilen Alacaklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Şüpheli alacaklar nedir? Kısaca açıklayınız.
2) Alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi unsurları nelerdir?
3) Değersiz alacaklar nedir? Kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Şüpheli

ve

değersiz İşletmenin

alacakların envanteri ile ilgili şüpheli
temel kavramlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
alacaklarının Metinler, çözümlü sorular ve

değersiz

hale

gelmesi, alıştırmalar

alacaklar

ve daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

vazgeçilen alacaklar konusu sağlanacaktır.
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Şüpheli alacaklar



Değersiz alacaklar



Vazgeçilen alacaklar
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Giriş
Bu hafta; işletmenin alacaklarından bazılarının şüpheli hale gelmesi, şüpheli hale gelen
alacaklar için karşılık ayrılması ve bu konu ile ilgili sürecin sonunda dava sonucu oluşan işlemlerin
kayıtları ile değersiz alacaklar ve vazgeçilen alacaklar konusu ele alınacaktır.
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5.1. Şüpheli Alacaklar
Şüpheli alacak; belli karinelerle tahsilinin şüpheli hale geldiği kabul edilen alacaklardır.
Şüpheli alacaklar diğer alacaklardan ayrı olarak bilançoya aktarılır. Şüpheli alacağın senetli
veya senetsiz olmasının önemi yoktur. Şüpheli alacakların envanteri genellikle kayıtlar
üzerinden yapılır. Çünkü bu alacaklarda karşı işletmelerle zaten bir mutabakat sağlanamaz.
Ticari kazancın tespitinde uygulanan tahakkuk esasının sonucu olarak; işletme
bünyesinde satılan mal ve hizmet bedelleri, henüz tahsil edilmeden hasılata intikal ettirilmekte
ve matrahın oluşumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle mal ve hizmet bedelinin
tahsil edilme ihtimalinin kesin olarak kaybolduğu veya şüpheli hale geldiği anda zarar
yazılması esası getirilmiştir. Buradaki zarar daha önceden yazılmış hasılat (kâr) iptaline
yöneliktir.
Değerleme ölçüleri açısından ifade etmek gerekirse şüpheli alacaklar tasarruf değeri ile
değerlenir. Şüpheli alacaklar bilançoya mukayyet değeri (kur değerlemesi dahil) ile
kaydedilmekte ancak, tasarruf değerine indirgeyecek tutarda karşılık ayrılmakta ve bu karşılık da
bilanço aktifine negatif unsur olarak kaydedilmektedir. Böylece söz konusu alacaklar bilançoda
tasarruf değeri ile yer almış olmaktadır (Kızıl, 2004, s.290).
Şüpheli Alacağın Oluşma Şartları
VUK’un 323. maddesinde düzenlenen şüpheli alacakların uygulama şartlarını şöyle
özetleyebiliriz:


Şüpheli alacaklar karşılık ayrılmak suretiyle ve sadece bilanço esasına göre defter tutan

mükellefler tarafından gider kaydedilebilir (Yıldız, 2009, s.20). Ayrılacak karşılık alacağın
tasarruf değeri ile kayıtlı değeri arasındaki fark kadar olacaktır. Şüpheli alacaklardaki
giderleştirme geçici olup şüphelilik durumunun sonucuna göre kesin kayıtlar yapılacaktır.
Şüpheli alacağın kısmen veya tamamen tahsil edilmesi halinde karşılık gideri (kısmen veya
tamamen) tahsilatın yapıldığı dönemde iptal edilecektir. Aksi halde alacağın tahsil
edilemeyeceğinin ortaya çıkması ile söz konusu gider kesinleşecek, şüpheli alacak kayıtlardan
çıkartılacaktır. Şüpheli alacağın şüphelilik durumunun takibi ancak bilanço usulü uygulaması ile
sağlanabildiğinden, işletme hesabı esasında defter tutan işletmelerde şüpheli alacak karşılığı
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ayrılamaz.


Karşılık ayrılabilmesi için alacağın tahsili şüpheli hale gelmelidir. Anılan kanun

maddesinde şüpheli hale gelmeye ilişkin iki unsur belirtilmiştir. Bunlar;

1) Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar,
2) Yapılan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır (Vural,
2000.s.106).
Dava takibinin ciddi ve inandırıcı olması ve davaya devam edilmesi gerekmektedir.
Ancak prensip itibariyle dava açılmış olması gerekli ve yeterlidir. Diğer taraftan küçük alacak
ölçüsü işletmelere göre farklı değerlendirilebilecek niteliktedir.


Şüpheli alacaklar için alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılabilir. İşletme

aleyhine olmakla beraber alacağın şüpheli hale geldiği dönemden sonra karşılık ayrılması kabul
edilmemektedir. Kabul edilmeme gerekçesi de; bu uygulamanın mükellefe tercih hakkı
tanıyacağı, kanuni düzenlemede ise mükellefe böyle bir tercih hakkı bırakılmadığıdır.
Şüpheli Alacağın Uygulama Şartları
Teminatlı Alacaklar: Teminatlı alacaklar şüpheli alacak uygulamasına konu olmazlar.
Ne zaman teminatlardan yeterli tahsilat yapılamayacağı anlaşılırsa bu dönemde tasarruf
değerine göre şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir. Ancak teminat çözdürülmeden teminatlı
alacak kısmı için şüphelilik hali ortaya çıkmayacaktır. Dönem içinde şüpheli hale gelen
alacaklar için dönem sonuna kadar haciz işlemi yapılmışsa yine şüphelilik ortadan kalkmış
olacaktır. Ancak daha önceki dönemlerde karşılık ayrılmış olan alacaklarla ilgili olarak bu
dönem içinde haciz işlemi yapılsa dahi ayrılan karşılık düzeltilmez. Söz konusu karşılık
tahsilata kadar bekletilir.
Kamu Kuruluşundan Alacaklar: Kamu idare ve müesseselerinden olan alacağın
tahsil edilememesi ve bu yüzden bir zararın oluşması ihtimali olmadığından bu tür alacaklar
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için prensip olarak şüphelilikten bahsedilemeyecektir. Ancak, alacağın miktarı konusunda bir
ihtilaf varsa tasarruf değerine göre değerleme yapılarak karşılık ayrılabilir.
Grup İçi Kuruluşlardan Alacak: Grup içi kuruluşlarla (kardeş kuruluşlar) olan ilişkilerin
diğer kuruluşlarla olan ilişkiden farkı bulunmaması gerekir. Bu nedenle grup içi firmalardan olan
alacaklar için de şartların mevcudiyeti halinde şüpheli alacak uygulaması yapılabilecektir.
Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar: Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için de
şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. Ancak bu alacakların değersiz alacak olduğundan
bahsedilmez.
KDV Alacaklarında Durum: Gelir idaresi KDV alacakları için, bu alacağın işletme
hasılatlarına dahil edilmiş bir alacak olmadığından hareketle şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı
görüşündeydi. Ancak İdare bu görüşünü değiştirmiş, 334 seri no’lu VUK Genel Tebliği ile bu
alacak kısımları için de şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği yönünde açıklama yapmıştır. Anılan
tebliğle yapılan açıklamada KDV alacaklarında şüpheli alacak karşılığı ayrılması için ayrıca;
alacağa konu KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmiş olması şartının aranacağı
belirtilmiştir.
Borçlunun İflası: Borçlunun iflası halinde borçlunun tüm borçları muaccel hale
gelecektir. Dolayısıyla iflas eden bir tacirden olan alacak vadesi gelmemiş, dava konusu
edilmemiş dahi olsa kendiliğinden şüpheli alacak haline gelir.
Ticari İşle İlgili Olmayan Alacaklar: İşletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olmayan
alacaklar şüphelilik şartlarını taşısa dahi, bu alacaklar için ayrılan karşılıklar mali kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alınmaz.
Perakende Satış Yöntemi: Bu yöntemle, önceki yıllar şüpheli alacaklarından hareketle
cari yıla ilişkin tahmini olarak şüpheli alacak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan şüpheli
alacaklar için karşılık ayrılması halinde, karşılık giderinin mali kârın tespitinde KKEG olarak
dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü mali mevzuatta şüpheli alacak uygulama şartları yukarıda
açıklandığı üzere ayrıca belirlenmiştir.
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5.2. Değersiz Alacaklar
Bilanço ve işletme esasında defter tutan tüccarlar ile bilanço ve zirai işletme esasında
defter tutan çiftçilere, VUK’nun (Vergi Usul Kanunu) 322.maddesiyle, değersiz alacaklarını
mukayyet değerleri üzerinden zarar yazabilme imkânı getirilmiştir. Söz konusu maddede,
“Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar
değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini
kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına
göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek
suretiyle yok edilirler.” Hükmü yer almaktadır.
Değersiz Alacak Sayılma Şartları
Alacağın, değersiz alacak niteliğinde kabul edilebilmesi için şu şartları taşıması
gerekmektedir.
a) Alacak iş ve işletme ile ilgili olmalı; Değersiz alacak niteliğini kazanacak alacağın
normal ve mutad olarak işletmenin faaliyeti sonucu doğması ve işletmenin karına etkide
bulunmuş olması
gerekir.İşletme sahip ve ortaklarının şahsi alacakları sonradan işletme alacakları arasına dahil
edilse bile değersiz alacak kabul edilip zarar yazılamaz.
b) Alacak gerçek usulde vergilendirilen mükelleşere ait olmalı; Bir alacağın değersiz
alacak olarak kabul edilebilmesi için alacağın ya bilanço esasında ya da işletme hesabı esasında
defter tutan işletmeye ait olması gerekir. Bilanço usulünde defter tutan mükelleşer, değersiz
alacağı bu niteliği kazandığı tarihte mukayyet değeriyle zarar yazmak suretiyle, işletme hesabı
esasında defter tutan mükelleşer ise değersiz alacaklarını gider yazmak suretiyle, yok
edebilirler.
c) Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilme ve idame edilmesiyle ilgili olmalı;
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame edilmesiyle ilgili olan alacaklar gerekli şartlar
oluşması halinde değersiz alacak olarak kabul edilip giderleştirilebilir. Alacak, ticari ve zirai
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faaliyet neticesinde oluşmalı ve ticari ve zirai faaliyetle doğrudan ilgili olmalıdır. Buna göre,
hatır senedi ve çeşitli kefaletlerden doğan alacaklar faaliyetle doğrudan ilgili olmadığı için,
değersiz alacak kabul edilip zarar yazılmaz.
d) Alacak hasılat olarak işletme hesaplarına intikal ettirilmiş olmalı; Ticari ve zirai
kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Bu nedenle, satış hasılatlarının anında tahsili hasılat kaydı
için önemli değildir. Satış hasılatları anında tahsil edilse de, edilmese de hasılat olarak
kaydedilirler. Bedeli tahsil edilmeyen alacakların sonradan tahsilinin imkânsız hale gelmesi
durumunda zarar yazılabilirler. Ancak, değersiz alacağın zarar yazılabilmesi için, hasılat olarak
kayıtlara alınmış olması gerekir. Hasılata dahil olmayan değersiz alacaklar zarar olarak
yazılamaz. Bu doğrultuda, mal alımı için verilen avanslar hasılat olmadığı için, değersiz alacak
kabul edilemez.
Değersiz Alacağın Zarar Yazılma Şartları
Değersiz alacaklar VUK 322. maddesine göre iki şartla zarar yazılabilmektedir. Bunlar;
a) Kazai hüküm; Kazai hükümden maksat, alacağın tahsil edilme imkânının tamamen
ortadan kalktığını hükme bağlayan bir mahkeme kararının mevcudiyetidir. Alacak için tüm
kanuni yollar denenmiş, ancak tüm bunlara rağmen alacak tahsil edilememiş ve alacağın
tahsilinin imkânsız olduğu da mahkeme kararıyla ortaya konulmuştur.
b) Kanaat verici vesika; Kanaat verici vesikadan ne anlaşılması gerektiği VUK’da
açıklanmamış. Ancak kanaat verici vesika olarak kabul edilebilecek vesikaların neler
olabileceği belirtilmiştir. Kanat verici vesikalara örnek olarak şunlar gösterilebilir (Ercan, 2009,
s.2).
 Konkordato anlaşması,
 Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları,
 Borçlunun varlık bırakmadan öldüğü ve mirasçıların mirası reddettiğini gösteren
belgeler,
 Borçlunun kesin olarak yurt dışına çıktığı ve haczi kabil malı olmadığını gösteren
belgeler,
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 Gerek doğuşu, gerekse vazgeçilmesi bakımından, belli ve inandırıcı sebepleri olmak
şartı ile alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar.
Alacağın kazai hüküm veya kanaat verici vesikayla değersiz alacak olduğu kesinleştiği
takdirde zarar yazılabilecektir. Alacak, değersiz duruma geldiği yıl hesaplarına zarar olarak
intikal ettirilir. İlgili olduğu dönemde zarar yazılmayan alacak, sonraki yıllarda zarar yazılamaz.
Değersiz ve Şüpheli Alacak Karşılaştırması
Şüpheli alacaklar ile değersiz alacaklar arasındaki fark, şüpheli alacağın aksine değersiz
alacağın ileride de tahsil edilme imkânının bulunmamasıdır. Bu nedenle şüpheli alacak ile
değersiz alacak farklı esaslara göre muhasebeleştirilir. Şüpheli alacaklar işletme bilançosunda
gösterilirken değersiz alacaklar işletme bilançosunda gösterilmez. Değersiz alacaklar, bu vasfı
kazandıkları dönemden itibaren artık takip edilmez, kayıtlardan çıkartılır.
Değersiz alacaklar daha önce şüpheli alacak uygulamasına konu edilerek karşılık
ayrılmışsa, şüpheli alacak hesabı ile karşılık hesabı karşılaştırılmak suretiyle kapatılır ve söz
konusu alacak kayıtlardan çıkartılır. Şüpheli alacak uygulaması yapılmamışsa ilgili alacak
değersiz hale geldiği dönemde doğrudan gider kaydedilir.

Şüpheli alacak uygulamasının aksine bütün mükellefler değersiz alacak uygulamasından
yararlanabilir. İşletme esasında defter tutan mükellefler değersiz alacakları doğrudan gider
kaydederler. Değersiz alacak olarak gider yazılan bir alacağa ilişkin olarak ileride yapılan
tahsilatın doğrudan gelir yazılması gerekmektedir.
Alacaklının tek taraşı irade beyanı ile alacaktan vazgeçmesi hali değersiz alacak yazma
açısından yeterli kabul edilmemektedir (VUK md. 325). Bu anlaşmanın karşılıklı irade beyanı
ile gerçekleşmesi gerekmektedir.
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5.3. Vazgeçilen Alacaklar
Vazgeçilen alacakların zarar yazılabileceği, VUK 324. maddesinde belirtilmiştir. Söz
konusu maddede, “Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği
yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına
naklolunur.” Hükmüne yer verilmiştir.
Vazgeçilen alacak konkordato anlaşması veya sulh yoluyla oluşmaktadır. Bu şekilde söz
konusu alacak, alacaklı için değersiz alacak niteliğini de kazanmış olur. Ancak, değersiz alacak
için gerekli olan kazai hüküm veya kanaat getirici bir belge, bu şekilde değersiz alacak haline
gelen alacaklar için gerekli değildir. Alacaklı, konkordato veya sulh yoluyla alacağından
vazgeçmektedir. Konkordato veya sulh anlaşması, vazgeçilen alacağın kanunda belirtilen
şartlarda zarar yazılması için yeterlidir.
Vazgeçilen alacak, borçlu yönünden bir gelir ya da kar niteliğinde olup, alacaktan
vazgeçildiği yıldan itibaren üç yıl süreyle karşılık hesabında tutulur. Bu süre içerisinde ortaya
çıkacak zarar ile mahsup edilir. Mahsup edilemeyen karşılık belirtilen süre sonunda gelir
hesaplarına aktarılır.
Vazgeçilen alacağın karşılık hesabında tutulabilmesi için gerekli şartlar;
a) Bilanço esasında defter tutmak; Vazgeçilen alacağı karşılık hesabında izlemek için
bilanço esasında defter tutmak gerekir. İşletme hesabı esasında, konkordato veya sulh yoluyla
vazgeçilen alacakları alacaklı gider, borçlu ise gelir olarak kayıtlarına alır.
b) Konkordatoya gidilmesi; Konkordato İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir.
Konkordatoda, iyi niyetli tacir veya diğer borçlular, alacaklılarıyla İcra İflas Kanunu hükümleri
dahilinde anlaşarak borçlarının bir kısmını ödemekten kurtulmaktadır.
c) Sulh yolu; Sulh yolu "Ferağ ve Kabul" başlığı altında 1086 Sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunun 91-95. maddelerinde düzenlenmiştir. Feragat ve kabul kat’i bir
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hükmün hukuki neticelerini doğurmaktadır. Sulh yoluyla borçlu, borcunun bir kısmını veya
tamamını ödemekten kurtulmaktadır.
Konkordato ve sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar için karşılık ayrılır.
Borçlu, vazgeçilen alacağı özel bir karşılık hesabında izler. Karşılık hesabına alınan vazgeçilen
alacak, konkordato anlaşmasının ticaret mahkemesince onandığı veya sulh anlaşmasının
yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle bu hesapta tutulur.
Muhasebe Kayıtları
Şüpheli ve değersiz alacaklara ilişkin dönem sonu muhasebe kayıtlarını bir örnek üzerinde
gösterelim.
Örnek 1) İşletme tahsil edemediği 50.00 TL’lik senetsiz bir alacağı için dava açmıştır.
/
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

50.000

120 ALICILAR

50.000

Senetsiz ticari bir alacağın şüpheli hale gelmesi

/

Bir dönem sonu işlemi olan ve ihtiyatlılık gereği ayrılan karşılık ayırma kaydı aşağıda
verilmiştir. Aşağıdaki örnekte daha önce şüpheli hale gelen 50.000 TL’lik ticari alacağın
tamamı için karşılık ayrılmıştır.
Hesabın dönem sonu kaydı;

31/12/2009
654 KARŞILIK GİDERLERİ

50.000

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

50.000

Şüpheli hale gelmiş alacak için karşılık ayrılması

/
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Hesabın dönem içi kayıtları ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek 1) 2009 yılında 50.000 TL’lik şüpheli hale gelen ve tamamı için karşılık ayrılan
ticari alacağın davası 2010 yılında sonuçlanmış ve dava kaybedilmiştir.

../../2010
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

50.000

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

50.000

Şüpheli hale gelen alacağın tahsil edilememesi

/

Örnek 2) 2009 yılında 50.000 TL’lik şüpheli hale gelen ve tamamı için karşılık ayrılan
ticari alacağın davası 2010 yılında sonuçlanmıştır. Kazanılan davaya konu olan paranın tamamı
alınmıştır.

.../../2010
100 KASA

50.000
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

50.000

Şüpheli hale gelen alacağın tahsil edilmesi

/

../../2010
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

50.000

644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR

50.000

Şüpheli hale gelen alacağın tahsil edilmesi
sonucu karşılığın gelir kaydedilmesi

/

Örnek) İşletme, H firmasına ait 16.000 TL senetsiz ve 30.000 TL senetli bir alacağını
sulh anlaşmasının sonucu vazgeçmiştir.
İşlemin Tarihi
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR

46.000

689.10 Vazgeçilen alacaklar
120 ALICILAR

16.000

120.05 EE Firması

128

121 ALACAK SENETLERİ

30.000

121.01 Senet Portföyü
H Firmasının hem senetli hem de
senetsiz alacağından vazgeçilmesinin kaydı

/

İşletmenin bir alacağının değersiz alacak olarak gidere kaydı konkordato veya sulh
anlaşmasının gerçekleştiği dönemde yapılması gerekir.
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Uygulamalar
1) Şüpheli alacaklar nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Şüpheli alacak; belli karinelerle tahsilinin şüpheli hale geldiği kabul edilen
alacaklardır
2) Alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi unsurları nelerdir?
Çözüm: şüpheli hale gelmeye ilişkin iki unsur belirtilmiştir. Bunlar;
1) Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar,
2) Yapılan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından
ödenmemiş bulunan, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır.
3) Değersiz alacaklar nedir? Kısaca açıklayınız.
Çözüm: Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan
alacaklar değersiz alacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Şüpheli alacağın uygulama şartları hakkında bilgi veriniz.
2) Değersiz alacağın sayılma şartları hakkında bilgi veriniz.
3) Değersiz alacağın zarar yazılma şartları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şüpheli alacak; belli karinelerle tahsilinin şüpheli hale geldiği kabul edilen alacaklardır.
Şüpheli alacağın senetli veya senetsiz olmasının önemi yoktur. Şüpheli alacakların envanteri
genellikle kayıtlar üzerinden yapılır. Şüpheli alacaklar tasarruf değeri ile değerlenir. Şüpheli
alacaklar bilânçoya mukayyet değeri (kur değerlemesi dâhil) ile kaydedilmekte ancak, tasarruf
değerine indirgeyecek tutarda karşılık ayrılmakta ve bu karşılık da bilânço aktifine negatif unsur
olarak kaydedilmektedir.
Değersiz alacaklar yargısal bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline
olanak kalmayan alacaklardır. Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan bütün
işletmeler değersiz alacak uygulamasından yararlanabilir. Şüpheli alacaklar işletme
bilânçosunda gösterilirken değersiz alacaklar işletme bilânçosunda gösterilmez. Değersiz
alacaklar, bu vasfı kazandıkları dönemden itibaren artık takip edilmez, kayıtlardan çıkartılır.
Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, alacaklı yönünden
değersiz alacak sayılır. Borçlu yönünden ise, gerçekte pasifte bir azalma olmuş ve öz sermaye
artmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Şüpheli ticari alacaklarla ilgili olarak, dava sonuçlandığında yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir ?
A)
------------------------------/-------------------------------KASA

85.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

100.000

ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR
KARŞILIĞI

15.000

KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR

85.000

------------------------------/--------------------------------

B)
------------------------------/-------------------------------KASA

85.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

15.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR

100.000

------------------------------/--------------------------------
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C)
------------------------------/-------------------------------KASA

85.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

100.000
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR

100.000

KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR

85.000

------------------------------/-------------------------------D)
------------------------------/-------------------------------KASA

85.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

100.000

KARŞILIĞI
ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR

100.000

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR
VE KARLAR

85.000

------------------------------/--------------------------------
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E)
------------------------------/-------------------------------KASA

85.000

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

15.000
KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR

100.000

------------------------------/--------------------------------

2) Tahsil edilemeyen bir ticari alacak için dava açılmış ve dönem sonunda karşılık ayrılmıştır.
Yapılacak olan yevmiye kayıtlarının bir tarafı için

aşağıda hesaplardan hangisi yanlış

kullanılmıştır ?
A) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçlu
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı
C) Alıcılar hesabı alacaklı
D) Karşılık Giderleri hesabı borçlu
E) Hiçbiri

3) Tahsil edilemeyen 100 bin TL tutarında ticari alacak için dava açılmış ve dönem sonunda
karşılık ayrılmıştır. Ertesi hesap döneminde dava kazanılmış ve paranın yarısı alınmış kalanı
ise kesinlikle tahsil edilemeyecektir. İzleyen yıl yapılacak olan yevmiye kayıtlarının en az bir
tarafı için aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır ?
A) Kasa hesabı 50 Bin TL borçlu
B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 50 Bin TL borçlu
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C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 100 Bin TL borçlu
D) Şüpheli Ticari Alacaklar 100 Bin TL alacaklı
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 50 Bin TL alacaklı

4) Karşılık ayırma aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir ?
A) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
B) İhtiyatlılık kavramı
C) Tam açıklama kavramı
D) Önemlilik kavramı
E) Özün önceliği kavramı

5)
------------------------------/-------------------------------DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
ALACAK SENETLERİ
------------------------------/--------------------------------

Yukarıdaki kayıt hangi durumda yapılmıştır?
A) Senet iskontosu
B) Senedin şüpheli hale gelmesi
C) Senedin ilgili firmaya geri verilmesi
D) Sulh anlaşmasının sonucu senetten vazgeçilmesi
E) Hiçbiri
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6) Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar aşağıdakilerden hangisidir.
A) Vazgeçilen alacaklar
B) Değersiz alacaklar
C) Şüpheli ticari alacaklar
D) Ticari olmayan alacaklar
E) Protestolu alacaklar

7) Aşağıdakilerden hangisi kanaat verici vesika değildir?
A) Konkordato anlaşması,
B) Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları
C) Dava açıldığını gösteren mahkeme kâğıdı
D) Borçlunun varlık bırakmadan öldüğü ve mirasçıların mirası reddettiğini gösteren
belgeler,
E) Borçlunun kesin olarak yurt dışına çıktığı ve haczi kabil malı olmadığını gösteren
belgeler,
8) Aşağıdakilerden hangisi, değersiz alacak sayılabilme şartlarından biri değildir?
A) Alacak hâsılat olarak işletme hesaplarına intikal ettirilmiş olmalıdır

B) Alacak gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere ait olmalıdır
C) Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilme ve idame edilmesiyle ilgili olmalıdır
D) Alacak iş ve işletme ile ilgili olmalıdır
E) Hiçbiri
9) Vazgeçilen alacakların için yapılan yevmiye kaydı sırasında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçludur
B) Alıcılar hesabı borçludur
C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçludur
D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklıdır
E) Hiçbiri
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10) Dava ve karşılık ayrılan bir şüpheli ticari alçakla ilgili olarak davanın kaybetilmesinden
sonra yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru kullanılmıştır?
A) Konusu Kalamayan Karşılıklar hesabı alacaklı
B) Kasa hesabı borçludur
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçludur
D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçludur
E) Hiçbiri

Cevaplar
1)C, 2)E, 3)B, 4)B, 5)D, 6)A, 7)B, 8)E, 9)A, 10)C
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6. TİCARİ MALLAR – 1 (ARALIKLI ENVANTER ALMA YÖNTEMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ticari Malların Tanımı
6.2. Ticari Mal Hareketlerinin Kayıt Yöntemi
6.3. Aralıklı Envanter Alma Yöntemi
6.4. Ticari Malların Alış Olayları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ticari mallar hesabının görevi hakkında bilgi veriniz.
2) Satılan ticari malların maliyeti nasıl hesaplanır. Formül hakkında bilgi veriniz.
3) Ticari mal hareketlerinin kayıt yöntemleri nelerdir? Yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Ticari

mallar(aralıklı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Aralıklı envanter yöntemi Metinler, çözümlü sorular ve

envanter alma yöntemi) ile öğrenilecektir.

alıştırmalar

ilgili temel kavramlar.

daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ticari mallar



Aralıklı envanter alma yöntemi
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Giriş
Bu hafta, ticaret işletmelerin ana faaliyet konusu olan mal alım satım işlemlerinin ve
ilgili konularının nasıl muhasebeleştirileceği öğretilecektir. Bu çerçeve içinde Aralıklı Envanter
Yönteminde alışlar, satışlar ve satış karı veya zararının hesaplanması ile muhasebeleştirilmesi
konuları üzerinde durulacaktır.
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6.1. Ticari Malların Tanımı
Ticari işletmelerin ana faaliyet konusu mal alımı ve satımıdır. Mal alımı ve satımı
işlemleri, işletmenin mal mevcudunu etkileyen esas işlemleridir. Bunun yanında mal alım ve
satım işlemleri ile ilgili giderler, iadeler, iskontolar stok miktarını ve tutarını etkileyen diğer
işlemlerdir. Bu işlemlerin mal alım ve satımdan kaynaklanan kâr veya zararın belirlenmesi için
de kayda alınması gerekmektedir. Bütün bu kayıtların yapılacağı hesap ise 153 Ticari Mallar
hesabıdır. Çünkü, satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan
aynen satılacak olan varlıklara “ticari mal” denir.
Ticari mallar hesabının görevi aslında işletmeye satmak için alınan ticari malların alış
maliyetini belirlemektir. Ticari mallar hesabına yapılan parasal giriş ve çıkışlar maliyet
üzerindendir. Satın alınan ticari mallar, maliyet bedeli ile bu hesabın borcuna, çeşitli nedenlerle
elden çıkarılanlar maliyet bedeli ile bu hesabın alacağına kaydedilir. Bu maliyetin takip
edilmesinin amacı, satılan ticari malın satış fiyatı ile alış maliyeti arasındaki farkı bularak,
işletmenin ticari mal satışından ötürü kâr mı yoksa zarar mı ettiğinin belirlenmesidir.

6.2. Ticari Mal Hareketlerinin Kayıt Yöntemi
Mal alım ve satımdan kaynaklanan kâr veya zararın belirlenmesi için mal alım ve satım
işlemlerinin yanı sıra bu işlemlerle ilgili olan giderlerin, iadelerin ve iskontolarında maliyet
bedeli ile kayıt altına alınması gerekir. Çünkü, bilinmesi gereken satılan ticari malların alış
maliyetidir. Bu durum da bizi satılan ticari malların maliyeti kavramına götürür. Bu kavramın
parasal anlamda belirlenmesinde işletmeler iki yöntem kullanmaktadır.

Bu yöntemler

şunlardır:
1) Aralıklı Envanter Alma Yöntemi (Tecrübi yöntem veya dönem sonu envanter alma)
2) Aralıksız Envanter Alma Yöntemi (Devamlı envanter, devamlı denklik, sürekli
envanter)
Her iki yöntemin de amacı, satılan ticari malların maliyetini bulmaktır. Satılan ticari
mallar maliyeti aslında satılanların kaça alındığını anlatan bir kavramdır.
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Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri
sırasında yapılırken, aralıksız envanter alma yönteminde ise dönem içinde yapılmaktadır. Bu
ünitede sadece aralıklı envanter alma yöntemi anlatılacaktır.

6.3. Aralıklı Envanter Alma Yöntemi
İşletmelerde mal hareketleri maliyet bedeli ile kayıt altına alınır. Kayıt altına alının bu
maliyet bedeli alınan malların alış maliyetini oluşturur. İşletmelerin mal alım ve satımdan
kaynaklanan kâr veya zararın belirlenebilmesi için sattığı ticari malların maliyetini bilmesi
gerekir. İşletmenin sattığı ticari malların maliyeti aslında satışı yapılan malların alış
maliyetinden oluşur.
Bu yöntemde satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir ya da bilme
gereği duyulmamaktadır. Çünkü, İşletmelerin sattığı malların yıl içindeki fiyatları sürekli
değiştiğinden, satılan aynı maldan hangilerinin hangi fiyattan girdiği tespit edilemeyebilir veya
tespit etme ihtiyacı duyulmayabilir. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal satan
işletmeler kullanmaktadır.
Bu yöntem, işletmedeki mal mevcudunun ancak belirli aralarla yapılacak sayım ve
değerleme (envanter çıkarma) ile bilinebileceğinden, bu yöntemin bir adı da dönem sonu
envanter alma yöntemidir. Dolayısıyla bu yöntemde mal alımı ve satımından doğacak olan kâr
veya zararın bilinmesi, ancak mal mevcudunun belirlenmesinden sonra yapılacak bazı
hesaplamalarla mümkün olur.
Bu yöntemde satış olayları, satılan ticari mallar maliyetinin belirlenmesine neden
olmadığı için, bu satış olayları sadece yevmiye kayıtları olarak verilecektir. Örnek uygulamada,
bu satış olaylarıyla ilgili bir örnek yapılmayacaktır. Satış olayları, bir sonraki haftada ele
alınacak olan aralıksız envanter alma yönteminde anlatılacaktır.
Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine 153 Ticari
Mallar hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır. Bu yüzden bu hesabın dönem içi işlemlerinin
bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda 153 Ticari Mallar hesabının dönem içinde karşılaştığı alış
olayları anlatılmıştır.
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6.4. Ticari Malların Alış Olayları
Aktif karakterli bir hesap olan ticari mallar hesabının alt hesapları ve açıklamaları
aşağıda verilmiştir:
1) Dönem başı mal stokları, işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan
mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01
Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır. İşletmelerde bu dönem başı
stokları aslında bir önceki dönemden gelir. Bu stoklar Ticari Mallar hesabında bir artış yarattığı
için hesabın borcuna yazılır. Yazılacak tutar malların maliyet bedelidir.
2) Mal alışları, dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif bir
hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir. Yani, mal alındığı zaman 153 Ticari
Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.02 Mal Alışları hesabının borcuna kaydedilir.
Örnek) Dönem içinde 200.000 TL mal %18 KDV ile kredili olarak alınmıştır.

İşlemin Tarihi
153 TİCARİ MALLAR

200,000

153.02 Mal Alışları
191 İNDİRİLECEK KDV

36,000

191.01 Alış KDV
320 SATICILAR

236,000

Mal alışının kaydı
/

3) Alış giderleri, alınan malla ilgili olarak fatura bedelinden ayrı olarak yapılan
giderlerdir. Yapılan bu giderler, mal işletmeye gelinceye kadar malın taşınma ücreti, komisyon,
yükleme, boşaltma, depolama, sigorta, gümrük vergisi, gider vergisi, fon kur farkı, vade farkı
gibi giderlerden oluşur. Bu giderler, işletme tarafından üstlenildiği zaman, malın alış maliyetini
artırır.
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Vergi Usul Kanununa göre satın alınan malların maliyet değeri ile değerlendirilmesi söz
konusu olduğuna göre, alınan malın maliyet değerini artıran bu alış giderleri 153 Ticari Mallar
hesabının bir alt hesabı olan 153.03 Mal Alış Giderleri hesabının borcuna yazılır.
Örnek) Alınan malın işletmeye taşınması için 20.000 TL ödenmiştir. KDV oranı %18’dir.

İşlemin Tarihi
153 TİCARİ MALLAR

20,000

153.03 Alış Giderleri
191 İNDİRİLECEK KDV

3,600

191.01 Alış KDV
100 KASA

23,600

100.01 TL kasası
Taşıma ücretinin ödenmesi
/

4) Alış iadeleri, işletmenin aldığı malları belli bir süre sonra istenilen nitelikte
olmamasından veya kusurlu olması gibi nedenlerden ötürü satıcısına iade etmesidir. Bu
durumda malın ambardan çıkışı söz konusudur. Sonuçta ticari mallar hesabı azalacaktır. Bu
işlemlerin tutarları 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.04 Mal Alış İadeleri
hesabının alacağına kaydedilir.
Aktif karakterli 153 Ticari Mallar hesabında bir azalış olacağından iade tutarı kadar ana
hesap azalacaktır. Ticari malların bir alt hesabı olan 153.04 Alış İadeleri hesabında iade
tutarının alacağa yazılması ise bu alt hesapta meydana gelen artışı belirtmektedir. Diğer bir
deyişle, 153.04 Alış İadeleri hesabı ana hesabın altında pasif karakterli bir hesap olarak
işlemektedir.
Örnek) Dönem içinde 30.000 TL mal satıcılara iade edilmiştir. Mal bedeli cari hesaptan
düşülmüştür. KDV oranı %18'dir.
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İşlemin Tarihi
320 SATICILAR

35,400
153 TİCARİ MALLAR

30,000

153.04 Alış İadeleri
391 HESAPLANAN KDV

5,400

391.02 Alış İade ve İskonto KDV
Mal alış iadesinin kaydı
/

5) Alış iskontoları, malın alışları sonucunda satıcıdan elde edilen fiyat indirimleridir.
Bu hesabın çalışabilmesi için, daha önce mal alışının gerçekleşip, kayıtlara geçmesinden sonra
iskonto olayının elde edilmiş olması gerekir.
Mal alış sonrasında bu şartlar altında elde edilen alış iskontoları, alınan malın elde etme
fiyatında yani maliyetinde bir azalma yaratır. Maliyeti azaltan bir unsur olduğuna göre bu
işlemlerin kayıtları 153 Ticari Mallar hesabında bir azalma yaratacağından, 153 Ticari Mallar
hesabının bir alt hesabı olan 153.05 Mal Alış İskontoları hesabının alacağına kaydedilir. Bu
hesap da, 153.04 Alış İadeleri gibi ana hesabın altında, pasif karakterli çalışan bir hesaptır.

Örnek) Satıcı ay sonunda 10.000 TL iskonto yapmıştır.
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İşlemin Tarihi
320 SATICILAR

11,800
153 TİCARİ MALLAR

10,000

153.05 Alış İskontoları
391 HESAPLANAN KDV
391.02

Alış

İade

1,800
ve

İskonto KDV
Mal alış iskontosunun kaydı
/

Sonuç olarak mal hesabı aşağıdaki şekilde oluşur:
Borç

153 MALLAR

Alacak

TİCARİ
153.01 Dönem Başı Stok

153.04 Alış İadeleri

153.02 Mal Alışları

153.05 Alış İskontoları

153.03 Alış Giderleri
Bu hesapların alt hesapları da alınıp satılan mallardan oluşabilir. Bu hesapta yer alan bu
alt (yardımcı) hesaplar aynı zamanda ticari malların alış olaylarıdır. 153 Ticari Mallar
hesabındaki dönem başı (açılış), mal alışları ve alış giderleri olayları alış maliyetini arttırdığı
için 153 nolu hesap borçlu konumda olur. Alış iade ve alış iskontosu olayları da alış maliyetini
aşağı çeken unsurlar olduğundan 153 nolu hesap yazılacak yevmiye kayıtlarında alacaklı
konumda olacaktır.
6) Satış kayıtları: Aşağıda sadece satış olaylarının kayıtları verilmiştir.

Satış Kaydı;
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İşlemin Tarihi
120 ALICILAR

XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

XXX

391 HESAPLANAN KDV

XXX

391.01 Satış KDV
Satış kaydı
/

Satış İade kaydı;

İşlemin Tarihi
610 SATIŞTAN İADELER

XXX

191 İNDİRİLECEK KDV

XXX

191.02 Satış İade ve İskonto KDV
120 ALICILAR

XXX

Satış iadenin kaydı
/

Satış iskontosunun kaydı;
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İşlemin Tarihi
611 SATIŞ İSKONTOLARI

XXX

191 İNDİRİLECEK KDV

XXX

191.02 Satış İade ve İskonto KDV
120 ALICILAR

XXX

Satış iskontosunun kaydı
/

Buradaki en önemli konu, işletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma
yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.
Her iki yöntemin de amacı, satılan ticari malların maliyetini bulmaktır. Satılan ticari
mallar maliyeti aslında satılanların kaça alındığını anlatan bir kavramdır. Aralıklı envanter alma
yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri sırasında yapılırken, aralıksız
envanter alma yönteminde ise maliyet kaydı dönem içinde yapılmaktadır. Diğer bir deyişle her
iki yöntem arasındaki fark, satılan ticari mallar maliyeti kaydının ne zaman yapılacağından
ortaya çıkmaktadır.
İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın, her iki
yöntem arasındaki fark işletmenin ticari malları alırken karşılaştığı alış olaylardan dolayı
ortaya çıkmaz. Her iki yöntem arasındaki farkın İşletmenin aldığı ticari malları satarken
karşılaştığı satış olaylarındaki muhasebe kayıtlarından kaynaklanır.

ÖRNEK UYGULAMA
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Tecrübi yönteme göre yapılacak bu örnekte işletmenin mal aldığı satıcı firmayla olan
ticari olaylarının muhasebeleştirilmesi gerçekleştirilecektir. Buradaki mal hesabı ile ilgili
yevmiye kayıtlarının açıklamaları, konunun başındaki mal hesaplarının tanıtımını yaparken
verilen açıklamalar ile aynıdır. İşletmenin açılış bilançosu aşağıdaki gibidir:
Aktif

01.01.2009 TARİHLİ

AÇILIŞ BİLANÇOSU

Pasif

100 Kasa

60.000

320 Satıcılar

120.000

120 Alıcılar

40.000

500 Sermaye

80.000

153 Ticari Mallar

100.000

Aktif Toplam

200.000

Pasif Toplam

200.000

İstenilenler:
1) 145.000 TL mal kredili olarak alınmıştır.
2) Satın alınan malların taşıması için 5.000 TL masraf yapılmış ve firma kendi çekini vermiştir.
3) 40.000 TL mal, satıcı firmaya iade edilmiş ve borçtan düşülmüştür.
4) Satıcı dönem sonunda 10.000 TL iskonto yapmıştır.
5) Dönem sonunda mal stoklarının değeri 60.000 TL’dir.
6) İşlemlerdeki KDV oranı %18’dir.
Önce 2009 yılı başında bir önceki yılın açılış bilançosundan faydalanarak hesapların
açılış kaydı yapılacaktır. Bu açılış kaydında yer alan 153 Ticari Malların tutarı, hesabın 153.01
Dönem Başı Stoklarına aittir. Daha sonra diğer işlemlerin yevmiye kaydına geçilecektir.

153

1

01/01/2009
100 KASA
120 ALICILAR
153 TİCARİ MALLAR
153.01 Dönem Başı Stoklar
320 SATICILAR
500 SERMAYE
Açılış kaydı
2
İşlemin Tarihi
153 TİCARİ MALLAR
153.02 Mal Alışları
191 İNDİRİLECEK KDV
191.01 Alış KDV
320 SATICILAR
Mal alışının kaydı
İşlemin Tarihi
153 TİCARİ MALLAR
153.03 Alış Giderleri
191 İNDİRİLECEK KDV
191.01 Alış KDV
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ
Mal alış giderinin kaydı
4
İşlemin Tarihi
320 SATICILAR
153 TİCARİ MALLAR
153.04 Alış İadeleri
391 HESAPLANAN KDV
391.02 Alış İade ve İskonto KDV
Mal alış iadesinin kaydı
5
İşlemin Tarihi
320 SATICILAR
153 TİCARİ MALLAR
153.05 Alış İskontoları
391 HESAPLANAN KDV
391.02 Alış İade ve İskonto KDV
Mal alış iskontosunun kaydı
/

60.000
40.000
100.000
120.000
80.000

145.000
26.100
171.100

3

5.000
900
5.900

47.200
40.000
7.200

11.800
10.000
1.800
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Yukarıdaki yevmiye kayıtlardan sonra Ticari Mallar hesabının defteri kebiri aşağıda
verilmiştir.
Borç

153 MALLAR

Alacak

TİCARİ
153.01 Dönem Başı Stok

110.000 153.04 Alış İadeleri

40.000

153.02 Mal Alışları

145.000 153.05 Alış İskontoları

10.000

153.03 Alış Giderleri

5.000

+-----------

+---------- ------

50.000
260.000
Yukarıda yer alan 153 Ticari Mallar hesabının borç bakiyesi olan 210.000 TL aynı

zamanda genel geçici mizanda yer almaktadır. Yani, işletmenin dönem sonu yapacağı envanter
çalışmaları sırasında hesaptaki tutar bir hesap dönemi boyunca işletmenin satmak için alınan
ticari malların alış maliyetinin 210.000 TL olduğunu söylemektedir.
Bu aşamada yapılması gereken deponun (ambarın) sayılmasıdır. Dönem sonunda
yapılan bu sayım sonucu bulunan ticari malların parasal tutarı ise, satılamayan ve işletmenin
elinde kalmış olan ticari malların maliyetini anlatır. Diğer bir deyişle bu kavram aslında dönem
sonu stoktur. Satmak için alınanlardan satılamayanları çıkartımı sonucu bulanacak tutar ise,
satılanların tutarı olacaktır. Bu satılanların tutarı ise, satılan ticari malların maliyetidir.
Yapılan stok sayımı sonucu bulunan yani satılamayan ticari malların maliyetinin 60.000
TL olduğunu varsayarsak, aşağıda anlatılacak olan STMM formülünde dönem sonu stoklarının
(DSS) değeri 60.000 TL olacaktır.
Sonuç olarak sadece bu yöntemde kullanılan satılan ticari malların maliyeti (STMM)
formülü aşağıda verilmiştir.
STMM = (Dönem Başı Mal Stokları + Alışlar) - Dönem Sonu Stok
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Bu formüldeki STMM aslında çıkandır. Dönem Sonu Stok (DSS) ise kalandır. Dönem Başı
Mal (DBS) Stokları + Alışlar ise gireni anlatır. Sonuç olarak bir stok hesabının defteri kebiri
aşağıdaki gibidir.
B

Stok Hesabı

A

B

153 Ticari Mallar

A

DBS (+)
GİREN

ÇIKAN

ALIŞLAR (+)

ÇIKAN
(STMM)

KALAN

DSS (-)

Formülde yer alan alışlar kavramında ise sorun vardır. Alış giderleri ile alış iade ve
iskontosunun olmadığı bir ortamda buradaki Alışlar kavramı, işletmenin bütün hesap dönemi
içinde almış olduğu ticari malların gerçek alışını anlatabilir. Fakat alış gideri ile alış iade ve
iskontosunun olduğu bir ortamda buradaki alış kavramı, işletmenin bütün hesap dönemi içinde
almış olduğu ticari malların gerçek alışını asla anlatmaz. Bu alışlar kavramının NET olması
lazımdır. Bu sonuca ulaşabilmek içinde aşağıdaki formül oluşturulabilir.
Net Alışlar = (Dönem içi Alışlar + Alış Giderleri) – (Alış İade + Alış İskonto)
Bu formülden hareketle örneğimizdeki parasal tutarları bu formüle yazar ve STMM
formülüne uygularsak aralıklı envanter alma yöntemine göre STMM’nin parasal tutarını
bulabiliriz.
Net Alışlar = ( 145.000 + 5.000) – (40.000 + 10.000)
Net Alışlar = ( 150.000) – (50.000)
Net Alışlar = 100.000 TL
STMM = (Dönem Başı Mal Stokları + NET Alışlar) - Dönem Sonu Stok
STMM = (110.000 + 100.000) – 60.000
STMM = (210.000) – 60.000
STMM = 150.000 TL
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Bulunan bu STMM tutarı yani 150.000 TL, 153 Ticari Mallar hesabından düşülerek mal
hesabının dönem sonu stokların değeri kadar borç bakiye vermesi sağlanır.
Bu aşamadan sonra yazılacak yevmiye kaydı aslında bir envanter işleminin yevmiye
kaydıdır. Yevmiye maddesinin borç tarafını 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı
oluştururken, alacaklı taraf 153 Ticari Mallar hesabıdır.

31/12/2009
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

150.000

153 TİCARİ MALLAR

150.000

153.06 STMM
Satılan malların maliyetinin kaydı
/

Yazılan her yevmiye kaydından sonra o kayıttaki tutarların ilgili defteri kebir
hesaplarına yazılması şarttır. Yukarıdaki yevmiye kayıtlardan sonra Ticari Mallar hesabının
defteri kebiri aşağıda verilmiştir.

Borç

153 MALLAR

Alacak

TİCARİ
153.01 Dönem Başı Stok

110.000 153.04 Alış İadeleri

40.000
157

153.02 Mal Alışları
153.03 Alış Giderleri

145.000 153.05 Alış İskontoları
5.000 153.06 STMM
----------

--------

10.000
150.000
------------

-----260.000

200.000

Bakiye 60.000
31.12.2009 tarihinde 153 Ticari Mallar hesabının borç bakiyesi 60.000 TL’dir. Şu
andaki bu tutar da, işletmenin sayım sonucu bulanan tutarını yani, işletmenin dönem sonu
stoklarının değerini vermektedir. Bu tutar, 2009 yılının kesin mizan, kapanış bilançosu ve
kapanış kaydında yer alırken aynı zamanda 2010 yılının da açılış bilançosu ve açılış kaydında
da olacaktır.
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunun bir hesabıdır. Herhangi bir
değişikliği tabi olmadan satılmak amacı ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetini
gösteren hesaptır. Dönem sonunda gelir tablosu hesaplarından diğer gider hesapları ile birlikte
690 Dönem Kârı ve Zararı hesabına atılması gerekir.
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Uygulamalar
1) Ticari mallar hesabının görevi hakkında bilgi veriniz.
Çözüm: Ticari mallar hesabının görevi, işletmeye satmak için alınan ticari malların alış
maliyetini belirlemektir.
2) Satılan ticari malların maliyeti nasıl hesaplanır. Formül hakkında bilgi veriniz.
Çözüm: STMM = (Dönem Başı Mal Stokları + Alışlar) - Dönem Sonu Stok
3) Ticari mal hareketlerinin kayıt yöntemleri nelerdir? Yazınız.
Çözüm: Aralıklı Envanter Alma Yöntemi (Tecrübi Yöntem veya Dönem Sonu Envanter
Alma) ,Aralıksız Envanter Alma Yöntemi (Devamlı Envanter, Devamlı Denklik, Sürekli
Envanter)
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Uygulama Soruları
1) Ticari malların alış olayları hakkında bilgi veriniz.
2) Aralıklı envanter alma yöntemi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin önemli bir varlık unsuru olan ticari malları,

bir yıldan az bir sürede

kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardır. Ticaret
işletmelerinin ana faaliyet konusu mal alım satımıdır. Bu nedenle mal ile ilgili konuların
muhasebe kayıtları büyük önem taşır. Mal alım-satım işlemleri; 1) Aralıklı Envanter Yöntemi
ve 2) Aralıksız Envanter Yöntemi olmak üzere iki ayrı yönteme göre kaydedilir.
Aralıklı envanter yöntemi; işletmedeki mal mevcudunun ancak, belirli aralarla
yapılacak sayım ve değerleme ile bilineceği, ondan sonra da yapılacak bazı hesaplamalarla
bulunacağı esasına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemde dönem başı mal mevcudu, alışlar, alış
giderleri, alış iskontaları ve alış iadeleri “153 Ticari Mallar Hesabı”nda, satışlar ise “600 Yurtiçi
Satışlar” ve varsa “ 601 Yurtdışı Satışlar Hesabı”nda; satış giderleri, satış iadeleri ve satış
iskontaları kendi adlarını taşıyan hesaplarda izlenir. Dönem sonunda da sayım yapılarak, dönem
sonu mal mevcudu, dönem başı mal mevcudu ile dönem alışlarından oluşan mal toplamından
düşülerek satılan malların maliyeti bulunur. Bulunan bu maliyet tutarı Ticari Mallar
Hesabından çıkarılarak Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına devredilir.
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Bölüm Soruları
1) Bir genel geçici mizanında satılan ticari mallar maliyeti hesabının bulunması o işletmenin
aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullandığını anlatır ?
A) İlk giren ilk çıkar (Fifo) stok değerleme yöntemini
B) Aralıksız envanter alma yöntemini
C) Sipariş maliyet yöntemini
D) Endirekt kayıt yöntemini
E) Standart maliyet yöntemini
2) Genel geçici mizanda aralıklı envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç
bakiyesi ne ifade eder ?
A) Satılan ticari mallar maliyetini
B) Satıcıya kalan borcumuzu
C) Dönem sonu stoklarının değerini
D) Dönem içinde depodan yapılan çıkışları
E) Satışa hazır ticari mallar maliyetini
3) Aralıksız Envanter yöntemine göre kayıt yapan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç
toplamı 700.000 TL, alacak Toplamı da 300.000 TL’dir. Satış İskontoları 300.000 TL ve Yurtiçi
Satışlar Hesabı da 900.000 TL olan işletmenin Dönem Sonu Stoklarının değeri kaç TL’dir?
A) 200.000
B) 300.000
C) 400.000
D) 600.000
E) 100.000
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4) Envanter işlemleri sırasında aşağıda yapılan kayıt ne amaçla yapılmıştır?
-------------------------------/-------------------------------SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ

XXX
TİCARİ MALLAR

XXX

-------------------------------/-------------------------------A) Dönem sonu stoğunun belirlenmesi
B) Değeri düşen ticari malların kaydı
C) Ticari malın satılması
D) Aralıksız envanter yönteminde alış iadesinin maliyet kaydı
E) Aralıksız envanter yönteminde satış iadesinin maliyet kaydı
5) Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000 TL, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır.
Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal
stoku yapılan sayımda 38.000 TL olarak belirlendikten sonra, dönemde alıcı firmanın işletmeye
12.000 TL’lik iade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme
kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç
TL’dir?
A) 50.000
B) 128.000
C) 140.000
D) 92.000
E) Hiçbiri
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6-7-8-)Aralıklı envanter uygulayan işletmenin Ticari Mallar hesabı ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Alış İadeleri
Dönem içi Alışlar
Dönem Başı Stoklar
Alış İskontoları
Dönem sonu Stoklar
Alış Giderleri

35.000 TL
100.000 TL
20.000 TL
10.000 TL
25.000 TL
5.000 TL

6) İşletmenin Net alışları Kaç TL’dir?
A) 125.000
B) 80.000
C) 60.000
D) 55.000
E) Hiçbiri
7) İşletmenin Ticari mallar hesabının borç bakiyesi Kaç TL’dir?
A) 125.000
B) 80.000
C) 60.000
D) 55.000
E) Hiçbiri
8) İşletmenin Satılan Ticari Mallar Maliyeti Kaç TL’dir?
A) 125.000
B) 80.000
C) 60.000
D) 55.000
E) Hiçbiri
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9) Aralıklı envanter uygulayan işletmenin Ticari Mallar hesabı ile ilgili bilgilere göre işletmenin
dönem sonu stokları kaç TL’dir?
Alış İadeleri
Dönem içi Alışlar
Dönem Başı Stoklar
Alış İskontoları
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Alış Giderleri

3.000 TL
20.000 TL
5.000 TL
1.000 TL
12.000 TL
2.000 TL

A) 15.000
B) 11.000
C) 9.000
D) 8.000
E) Hiçbiri
10) Aralıklı envanter yönteminde, alış giderleri uygulaması hangi defteri kebir hesabına ne
şekilde kayıt yapılır?
A) Ticari mallar hesabının alacağına
B) Alıştan giderleri hesabının borcuna
C) Satışlar hesabının alacağına
D) Satıcılar hesabının alacağına
E) Alıcılar hesabının alacağına

Cevaplar
1)B, 2)E, 3)C, 4)A, 5)C, 6)C, 7)B, 8)D, 9)B, 10)A
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7. STOKLARIN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Stokların Değerlemesi
7.2. Gerçek Maliyet Yöntemi
7.3. Ortalama Maliyet Yöntemi
7.4. İlk Giren İlk Çıkar (Fıfo) Yöntemi
7.5. Son Giren İlk Çıkar (Lıfo) Yöntemi
7.6. Standart Maliyet Yöntemi
7.7. Stokların Sayımı
7.8. Değeri Düşen Mallar
7.9. Değersiz Malların Değerlemesi
7.10. Stok Sayım Farkları
7.11. Mal Sayım Fazlalıkları
7.12. Mal Sayım Noksanlıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir stok kartında bulunması gereken bilgiler nelerdir? Yazınız.
2) Maliyet bedeli ile değerlemede kullanılan yöntemler nelerdir? Yazınız.
3) İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi nedir? Bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Stokların envanteri ile ilgili Vergi Usul Kanunu’na göre Metinler, çözümlü sorular ve
temel kavramlar.

stokların

değerlemesi

ilgili
öğrenilecektir.

ile alıştırmalar

yöntemler daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Stokların Değerlemesi



Stokların sayımı



Değeri düşen mallar
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Giriş
Bu hafta; Vergi Usul Kanunu’na göre stokların değerlemesi ile ilgili yöntemler
incelenecektir. Gerçek maliyet yöntemi, basit ortalama maliyet, ağırlıklı ortalama maliyet,
hareketli ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi, son giren ilk çıkar
(LIFO) yöntemi ve standart maliyet yöntemi anlatıldıktan sonra; değeri düşen ticari mallar ile
stokların envanterindeki sayım fazlaları ve noksanları konuları işlenecektir.
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7.1. Stokların Değerlemesi
Mal satılırken malın maliyetinin bilinebilmesi için işletmeler her malın maliyet
bilgilerini ayrı ayrı izlemek zorundadırlar. Bu işlem için ilgili hesapların altında yardımcı
hesaplar açılabileceği gibi stok kartlarından da her malın maliyeti takip edilebilir. Bir stok
kartında bulunması gereken bilgiler şunlardır:
- İşlem tarihi,
- Açıklama,
- Giren (alınan) malın miktarı, birim fiyatı, tutarı
- Çıkan (satılan) malın miktarı, birim fiyatı, tutarı
- Kalan malın miktarı, birim fiyatı, tutarı.
Stok kartının giren mallar sütununda (defteri kebirdeki mal hesabının borç tarafına kaydı
yapılan) dönem başı stoku, alınan mal (alış fiyatıyla), alış fiyatını (maliyeti) artıran alış giderleri
ve satış iadesi olduğundan maliyet fiyatıyla stoklara dönen mal kaydedilir. Çıkan mallar
sütununa ise, (defteri kebirdeki mal hesabının alacak tarafına kaydı yapılan) alış iadeleri, alış
iskontoları ile stoklardaki azalmayı göstermek üzere satışların maliyet değeri yer alır. Çıkan
mallar sütunundaki tutarların toplamı, satılan ticari malın maliyetini vermektedir. Kalan sütunu,
kartta belirtilen tarihler itibarıyla (genelde aylık olarak tutulur) giren sütunundaki maliyet
artışları ve çıkan sütunundaki maliyet azalışlarından sonra hangi birim maliyet ile stokta
(ambarda) ne kadar mal bulunduğunu gösterir.
Fiziki miktarları belirlenen stokların parasal tutarlarını tespit etmek için yapılan
değerlemede muhasebe ilkelerine göre, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanuna göre farklı
değerleme ölçüleri kullanılır. Ticari işletmeler için en çok kullanılan yöntemler, maliyet bedeli
ile değerleme, piyasa fiyatı ile değerleme ve maliyet veya piyasa fiyatından düşük olanı ile
değerlemedir.
Piyasa fiyatı ile değerleme yönteminde stoklar piyasa fiyatı ile değerlendirilirken son
yöntemde ise, stoklar, maliyet bedeli veya piyasa fiyatında hangisi düşükse stoklar o değerle
değerlenir.
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Bir stok değerleme ölçüsü olan maliyet bedeli ile değerlemede kullanılan yöntemler
ticari mallarda kullanılan devamlı ve dönem sonu envanter sistemlerinin her ikisi içinde
geçerlidir. Maliyet bedeli ile değerlemede kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır.
1) Gerçek Maliyet Yöntemi
2) Ortalama Maliyet Yöntemi
2a) Basit ortalama maliyet
2b) Ağırlıklı ortalama maliyet
2c) Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet
3) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi
4) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi
5) Standart Maliyet Yöntemi
1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve kamuoyunda enflasyon muhasebesi
kanunu olarak anılan 5024 Sayılı Kanunla, V.U.K. ‘un emtia değerlemesine ilişkin 274 üncü
maddesi değiştirilmiş, maddenin yeni halinde LIFO yöntemine yer verilmemiştir. Böylece
enflasyon muhasebesinin hayata geçmesi ile yukarıda saydığımız yöntemlerden LIFO (Son
Giren İlk Çıkar) yöntemine yasak getirilmiştir. İşletmeler diğer sayılan yöntemlerden
dilediklerini seçmekte serbesttirler.

7.2. Gerçek Maliyet Yöntemi
Gerçek, belirli, spesifik, has maliyet yöntemi olarak da bilinen bu değerleme yöntemi
çıkan ve elde bulundurulan stokların değerlemesinde, daha işletmeye girişte oluşan fiili
maliyetlerin bilinmesi temeline dayanır. Bu nedenle, bu yöntemin uygulanabilmesi için, satın
alınan her bir malın satın alma maliyetinin, yapılan satışların hangi maliyetli stoklardan
olduğunun, kalan stokların da hangi birim maliyetli mallardan oluştuğunun bilinmesi gerekir.
Bu açıdan en gerçekçi yöntem olmakla birlikte birçok işletme için uygulanması oldukça zordur.

Örnek) İşletmenin A malının dönem içindeki bilgileri şu şekildedir.
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GİREN
Tarih

Birim

Birim
Fiyatı (TL)

ÇIKAN
Tutarı

Birim

(TL)

Birim

Tutarı

Fiyatı (TL)

(TL)

D.B.S.

19

10,000

190,000

-

-

-

03.12.99

10

15,000

150,000

-

-

-

14.12.99

-

-

-

20

15,000

300,000

21.12.99

5

20,000

100,000

-

-

-

29.12.99

-

-

-

3

25,000

75,000

--------------

-------

----------------

440,000

23

375,000

İşletmenin dönem içinde satmış olduğu 23 birim malın;
18 tanesi 10,000 TL’den,
2 tanesi 15,000 TL’den,
3 tanesi 20,000 TL’den,
satılmıştır. Bu bilgiler işletme tarafından bilinmektedir. Bu durumda dönem sonunda kalan stok
miktarı ve stok değeri şu şekildedir.
1 tane dönem başı stokundan

10,000 TL

8 tane 3.12.2009 tarihli alımdan

120,000 TL

2 tane 21.12.2009 tarihli alımdan

40,000 TL
-------------------170,000 TL

7.3. Ortalama Maliyet Yöntemi
Bu yöntem, işletmeye değişik tarihlerde giren malların ortalama birim maliyetlerinin
esas alınmasına dayanır.
1) Basit Ortalama Maliyet, dönem içinde satın alınan malların miktar ve tutarlarına
bakılmadan birim bazında alış fiyatlarının toplamının yapılan parti alımı sayısına bölünmesiyle
ortalama birim fiyatın hesaplandığı bir yöntemdir. Gerçek Maliyet Yöntemindeki örnekte
verilen tablonun rakamlarından hareket edecek olursak,
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10,000 + 15,000 + 20,000 = 45,000 TL / 3 = 15,000 TL/birim rakamını buluruz.
Dönem sonundaki stok sayısı 11 tane olduğuna göre, dönem sonu stokların değeri aşağıdaki
gibi hesaplanır.

11 X 15,000 TL = 165, 000 TL.
Bu yöntemin en önemli sakıncası ortalama maliyetlerin hesaplanması için dönem
sonunun beklenilmesidir. Ayrıca sürekli envanter yönteminde kullanılmaz. Bu yöntem
uygulanırken, ünite sayısı ve fiyatların eşit olmadığı durumda gerçek dışı ve hayali sonuçlar
ortaya çıkabileceğinden doğru bir değerleme olarak kabulü oldukça zordur.
2) Ağırlıklı (Tartılı) Ortalama Maliyet: Bu yöntemde dönem içinde işletmeye alınan
malların miktar ve tutarları önemlidir. Alınan mal miktarı ile birim fiyatları çarpımı sonucu
bulunan alışların toplam tutarı, alınan toplam mal miktarına bölünmesiyle ağırlıklı ortalama
maliyet bulunmuş olur. Gerçek maliyet yöntemindeki tablonun bilgilerine göre bu yöntemi
hesaplarsak;
190,000 + 150,000 + 100,000 = 440,000 TL.
rakamı bize alışların toplamını verir. Bu rakamı alınan birim tutarına bölersek;
440,000 TL / 34 birim = 12,941 TL / birim
bize ağırlıklı ortalama maliyeti veriri. Dönem sonu stoklarının değerini bulmak içinde bu tutarı
kalan stok sayısı ile çarparız.
12,941 X 11 = 142,353 TL.
Fiyat dalgalanmaları olan ekonomilerde uygulama alanı bulabilen, çok yüksek ve çok
düşük fiyattan alınan malzemeleri adil bir biçimde ortalama fiyattan değerleyen yöntemdir.
Fiyatları çok sık değişen mallar için kolaylık sağlayan bu yöntemde dönem sonu stokların
değeri yüksek olacağından satılan ticari mallar maliyeti düşük çıkar. Bu durum satış karının
yüksek olmasına sebep verir.
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3) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet: Devamlı envanter uygulaması sırasında, her
yeni alış ve satış durumunda işletmede bulunan stokların ortalama birim maliyetleri hesaplanır.
Böylece, her yeni mal alınışında mevcut stokların maliyet değeri ve her satış işleminden sonra
satılan malın ortalama birim maliyeti ile kalan malların hem birim maliyeti hem de toplam
değeri bulunmuş olunur.
GİREN
Tarih

Birim

ÇIKAN

KALAN

Birim

Tutarı Birim

Birim Tutarı Birim

Birim

Tutarı

Fiyatı

(TL)

Fiyatı

(TL)

Fiyatı

(TL)

10,000

190,000

D.B.S.

19

10,000 190,000

-

-

-

19

3.12.09

10

15,000 150,000

-

-

-

19 340,000 / 29

190,000

10

150,000

14.12.09

-

-

-

3

11,724 35,172 29 304,828 / 26
3

21.12.09

29.12.09

5

-

20,000 100,000

-

-

-

20

11,724

-

13,059 261,180

11,724

340,000
35,172

26 404,828 / 31

304,828

5

100,000

13,059

31 143,648 / 11 404,828
20

13,059

261,180

Yukarıdaki tabloyu açıklarsak; dönem başı bulunan 19 adet malın bir tanesinin fiyatı
10.000 TL’den, 190.000 TL etmektedir. 3.12.99 tarihinde alınan 10 adet malın birim fiyatı
15.000 TL’dir. Bu tarih itibarıyla işletmenin elinde 29 adet mal bulunmaktadır. Bu 29 adetin
19 tanesinin değeri 190.000 TL, 10 tanesinin de değeri 150.000 TL etmektedir. Malların
değerlerini topladığımız zaman 340.000 TL çıkmaktadır. Bu o tarihteki 29 adetin toplam stok
değerini vermektedir. Toplam değerin toplam adete bölünmesiyle de bir birim fiyatı ortaya
çıkmaktadır ki bu tutarda 11.724 TL’dir.
14.12.09 tarihinde 3 adet satılan malın bir birim fiyatı, 11.724 TL’den 35.172 TL
etmektedir. Bu tarih itibarıyla stokta 29 adet malın toplam değeri 340.000 TL idi. Bu tutarlardan
3 adeti 35.172 TL’ne satıldığına göre işletmenin elinde bulunan mal adeti 26 tane olmuştur. Bu
26 adetin de toplam değeri mevcut mal değerinden satılan mal değerinin çıkarılmasıyla bulunan
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(340.000 - 35.172) 304.828 TL’dir. Bu tutarın 26 adet mal sayısına bölünmesiyle bulunan
11.724 TL şu andaki birim maliyeti vermektedir.
Bu tabloda dikkat edilmesi gereken en önemli husus çıkan malların toplam değerlerinin
toplamıdır. Yani 14.12.09 ve 29 12.09 tarihlerinde yapılan satışların toplamı 35.172 + 261.180
= 296.352 TL işletmenin bu dönem sattığı malların maliyetini, diğer bir deyişle satılan ticari
mallar maliyeti hesabının tutarını verecektir.
Kalan stok miktarı 11 birimdir. Bir birimin maliyeti 13.059 TL olduğuna göre dönem
sonu stokların değeri 143.649 TL’dir. Devamlı envanter sistemini uygulayan işletmelerde
kullanılan bu yöntem daha gerçekçi bir maliyet hesaplamasına olanak vermekle birlikte, mal
sayısının artması durumunda anlamını yitirebilir. Fiyatların sürekli arttığı bir ortamda dönem
sonu stokların değeri düşük çıkacağından satılan ticari mallar maliyetinin tutarını yükseltir. Bu
durumda satış kârının az olmasına neden olur.

7.4. İlk Giren İlk Çıkar (Fıfo) Yöntemi
Bu değerleme yönteminde işletmede kullanılan, üretime verilen veya satılan malların
işletmenin stoklarına ilk girenlerden olduğu kabul edilir. Çıkışlar işletmeye ilk giren mallardan
başlayarak giriş sırasına göre devam eder. Bu durumda dönem sonunda işletmenin elinde
bulunan stoklar, son giren parti mallardan kalmış olacaktır. Yöntemin çözümü için kullanılacak
tablodaki veriler daha önce kullanılan Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet yönteminde
kullanılan tablodaki veriler olacaktır.
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GİREN
Tarih

Birim Birim
Fiyatı

ÇIKAN
Tutarı Birim Birim
(TL)

KALAN
Tutarı Birim

Birim

Tutarı

Fiyatı

(TL)

Fiyatı

(TL)

D.B.S.

19 10,000 190,000

-

-

-

19

10,000

190,000

03.12.09

10 15,000 150,000

-

-

-

19

10,000

190,000

10

15,000

150,000

29

14.12.09

-

-

-

3

10,000

30,000

340,000

16

10,000

160,000

10

15,000

150,000

26

21.12.09

5

20,000 100,000

-

-

-

310,000

16

10,000

160,000

10

15,000

150,000

5

20,000

100,000

31

29.12.09

-

-

-

410,000

16

10,000

160,000

6

15,000

90,000

4

15,000

60,000

5

20,000

100,000

220,000

11

20

190,000

Tabloyu açıklarsak; işletmenin dönem başında 19 adet malı ve bu malların birim fiyatı
10.000 TL’den 190.000 TL da stokların toplam değeri mevcuttur. 3.12.09 tarihinde 10 tane mal
tanesi 15.000 TL’den alınmıştır. Bu tarih itibarıyla işletmenin elinde 29 tane mal 340.000 TL
da stok değeri mevcuttur.
14.12.09 tarihinde yapılan satış ilk giren mallardan olacağına göre bu da dönem başı
stoklardan 3 tane malın satılması demektir. Bu malların birim fiyatı da 10.000 TL olduğuna
göre toplam satış maliyeti 30.000 TL’dir. Bu tarihte işletmenin elinde 26 tane mal
bulunmaktadır. Bu malların 16 tanesi dönem başı stoklarından, 10 tanesi de 3.12.09 tarihli
alımdan gelmektedir. İşletmenin toplam stok maliyeti ise, bu adetlerin birim fiyatı çarpımı
sonucu bulunan 310.000 TL’dir.
Bu tablodaki çıkan yani satılan malların toplam tutarları bize dönemin satılan ticari
malın maliyetini verecektir. 14.12.09 tarihinde yapılan satış toplamı 30.000 TL, 29.12.09
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tarihindeki satış tutarı toplamı da 220.000 TL’dir. Bu durumda işletmenin toplam satış maliyeti
250.000 TL, dönem sonunda elinde bulunan 11 adet malın da değeri 190.000 TL olmaktadır.
Özellikle çabuk bozulan, azalan, kırılan ve çürüyen mallar için uygulanan bu yöntemde
fiyatların yükseldiği dönemlerde, her satın alınan mal bir öncekinden daha yüksek fiyatlı
olacağından ve ilk alınan malında ilk satılacağından, dönem sonunda mevcut stokların değeri
satılanlardan daha yüksek olacaktır. Bu duruma bağlı olarak ta satılan ticari malların maliyeti
düşük olacağından satış kârı yüksek olacaktır. Fiyatların düştüğü dönemlerde ise, dönem sonu
stokların değeri düşük, satılan ticari malın maliyeti de yüksek olacaktır.

7.5. Son Giren İlk Çıkar (Lıfo) Yöntemi
Bu yöntem FIFO yönteminin tersidir. Yani, işletmede kullanılan, üretime sevk edilen
veya satılan malların işletmenin deposuna en son girenlerden olduğu kabul edilir. Dolayısıyla
dönem sonunda depoya ilk alınan malların kaldığı kabul edilir. Satılan malların maliyeti çıkış
sırası gelen partinin birim maliyetine göre hesaplanır. Mevcut stokların maliyeti değeri ise,
işletmenin deposuna önceden giren malların birim maliyetine göre bulunur
Bu yöntemin kullanılması sonucu, fiyatların arttığı dönemlerde dönem sonundaki
stokların değeri düşük çıkacaktır. Buna karşın, satılan ticari malın maliyeti yüksek çıkacağından
satış karı düşük olacaktır. Fiyatların düştüğü dönemlerde ise, dönem sonu stokların değeri
yüksek, satılan ticari malın maliyeti düşük olacaktır. Türkiye’de enflasyon muhasebesinin
uygulanması ile birlikte bu yöntemin kullanımı kaldırılmıştır.

7.6. Standart Maliyet Yöntemi
Standart maliyet yöntemi daha çok üretilen malların maliyetinin hesaplanmasında
kullanılır. Standart maliyetler, belli bir faaliyet seviyesinde ve belli şartlar altında bir mamulün
maliyetini meydana getiren unsurlarının bilimsel esaslara göre önceden tespit edilmiş
maliyetleridir. Önceden tespit edilen bu standart maliyetler, dönem sonunda gerçekleşen (fiili)
maliyetler ile olumlu veya olumsuz farklılıklara neden olacaktır. Bu açıdan hem düzeltme
kayıtları hem de maliyetlerin yeniden tespiti gereklidir.
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7.7. Stokların Sayımı
İşletmeler dönem sonlarında sahip oldukları ticari malların sayımlarında, doğru ve
sıhhatli bir sonuca ulaşabilmek için sayım esnasında bazı hususlara dikkat etmelidirler. Bu
hususlar aşağıda verilmiştir.
Mali kurumlara veya alacaklıların depolarına konarak, rehin bırakılmış mallarda sayım
listelerine dahil edilmelidir.
Mülkiyeti işletmeye ait olmayan işletmeye konsinye olarak bırakılmış olarak bırakılmış
malların, mülkiyeti henüz işletmeye geçmemiş yoldaki malların sayım listelerine dahil
edilmemelidir.
Başka işletmelere konsinye olarak gönderilen malların, teslim şartı ile alıcıya gönderilen
henüz yoldaki malların mülkiyeti işletmenin üzerinde olduğundan sayım listelerine dahil
edilmelidir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere dönem sonunda sayımı yapılan malların
işletmenin mülkiyetinde ve tasarrufu altında olması gerekir. Bu sayım esnasında kullanılamaz
hale gelmiş, değerini ve vasfını kaybetmiş mallar mevcutsa, bunların da listelere dahil edilmesi
gerekir. Bu şekilde listelenen mallarla ilgili yapılacak dönem sonu işlemleri ise aşağıda
verilmiştir.

7.8. Değeri Düşen Mallar
Vergi Usul Kanunu’nda değeri düşen mallarla ilgili yapılan açıklamalarda yangın,
deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veya bozulma, çürüme, kırılma, çatlama,
lekelenme, demode olma, solma paslanma gibi haller neticesinde bir malın piyasa fiyatında
%10 veya daha fazla bir düşme meydana geldiğinde, emsal bedeli ile değerlendirileceği
belirtilmiştir. Emsal bedeli ise şu esaslara göre belirlenir.

180

Birinci sıra: (Ortalama Fiyat Esası) Yapılan aylık satışların miktar ve tutarına göre
mükellef tarafından çıkarılacak olan “Ortalama Satış Fiyatı” ile hesaplanır. Bu esasın
uygulanabilmesi için aylık satış miktarının emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına
nazaran %25’ten az olmaması şarttır.
İkinci sıra: (Maliyet Bedeli Esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli
bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan
satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli
eder.
Üçüncü sıra: (Takdir Esası) İlk iki esasa göre belli edilemeyen emsal bedelleri
mükellefin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli olur.
Değeri düşen mallarla ilgili yapılacak yevmiye kaydında 157 Diğer Stoklar hesabı
kullanılır. Tek düzen hesap planı içinde yer alan 15 no’lu Stoklar grubunda yer alan defteri
kebir hesaplarına dahil edilmeyen ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlendiği hesaptır. Bir
malın değer düşüklüğünün kesin olması halinde 153 Ticari Mallar hesabından alınarak bu
hesaba giriş yapılması gerekmektedir. Değer düşüklüğünün kesin olmaması durumunda ise mal
157 no’lu hesaba maliyet değeri ile alınır. Değer düşüklüğü ise, 158 Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı hesabında gösterilir. Ayrılan bu karşılığın ortadan kalkması halinde de ilgili tutar, eksi
değere sahip olan ve bu yüzden pasif karakterli çalışan 158 no’lu hesabın borcuna yazılırken
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabının da alacağına kaydedilir.
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Örnek 1) İşletmenin elinde bulunan 100.000 TL malın değerinin 70.000 TL’ye düşeceği
tahmin edilmektedir.
31/12/2009
157 DİĞER STOKLAR

100.000

157.01 Değeri Düşen Mallar
153 TİCARİ MALLAR

100.000

Değeri düşen malın ilgili hesaba devri
31/12/2009
654 KARŞILIK GİDERLERİ

30.000

654.06 Değeri Düşen Mallar
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI

30.000

Mal değer düşüklüğü karşılığının gidere kaydı
/

Değeri düşen malla ilgili oluşan karşılığın atıldığı 644 no’lu hesap kapanış ve devir
işlemleri sırasında gelir tablosu hesaplarındaki diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem Kârı
veya Zararı Hesabına devri yapılır.
Yukarıdaki kayıt ile değer düşüklüğüne uğrayan mal, bilançoda 157 no’lu hesapta
100.000 TL olarak görünecek, ancak aktif düzenleyici hesap olan ve eksi değerle 157 no’lu
hesabın altında yer alan 158 nolu hesapta 30.000 TL tutardan ötürü, bu malın %30 oranında
kesin olmayan bir değer kaybı ile karşı karşıya olduğu anlaşılacaktır.
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Örnek 2) 100.000 maliyet değerli ve 30.000 TL karşılık ayrılmış bir mal 50.000 TL ve
%18 KDV bedeli ile satılmıştır.
/
100 KASA
600YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Değeri düşen malın satışı
/
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
157 DİĞER STOKLAR
Değeri düşen malın maliyet kaydı
/
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR
Değeri düşen mal için ayrılan karşılığın kapatılması
/

Değeri düşen malın satışı sonucu normal bir satış işlemi için yapılan kayıttan sonra bu
malın maliyet kaydı gerçekleştirilir. Son olarak da bir önceki yıl gidere kaydedilen değeri düşen
malın, satılmasından ötürü bu mal için ayrılmış bulunan karşılığın ortadan kalkmasından ötürü
eksi işaretine sahip aktif düzenleyici 158 no’lu hesap, 644 no’lu gelir hesabı ile kapatılır.
Dönem sonunda 644 no’lu hesap diğer gelir hesapları ile birlikte 690 Dönem Kârı veya Zararı
hesabına atılır.

7.9. Değersiz Malların Değerlemesi
Kırılma, bozulma, çatlama, solma gibi çeşitli nedenlerden ötürü değerini tamamen
kaybeden, satılma veya kullanılma imkânı olmayan mallar değersiz mallar olarak tanımlanır.
Bu gibi malların emsal bedelleri sıfır olacağından maliyet değerleri üzerinden gider hesabına
atılarak normal stok hesabından düşülür.
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Örnek) 20.000 TL maliyet bedelli malın kullanılma imkânı yoktur.
/
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR

20.000

689.09 Değersiz Mallar
153 TİCARİ MALLAR

20.000

Satış imkânı ortadan kalkan malın kaydı
/

Dönem sonunda 689 no’lu hesabın bakiyesi diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem Kârı
veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

7.10. Stok Sayım Farkları
İşletmenin mal stoklarının dönem sonunda fiili sayımı sonucu bulunan miktar ve
tutarlarının ilgili defteri kebir hesaplarındaki tutar ile aynı olması gerekmektedir. Defter
kayıtları ile fiili sayım sonucu bir fark varsa bu farkların düzeltilmesi gerekir. Bu durumda esas
alınacak tutar, fiili sayım sonucu bulunan tutar olduğuna göre ortaya çıkan farkların ilgili defteri
kebir hesabında düzeltilmesi gerekmektedir.
Fiili sayım sonucu bulunan tutar ticari mallar hesabının bakiyesinden fazla ise, mal
sayım fazlalığı söz konusudur. Fiili sayım sonucu bulunan bu fazlalığın ticari mallar hesabına
giriş kaydı yapılmalıdır.
Fiili sayım sonucu bulunan tutar ticari mallar hesabının bakiyesinden az ise, mal sayım
noksanlığı söz konusudur. Fiili sayım sonucu bulunan bu azlığın ticari mallar hesabından çıkış
kaydı yapılmalıdır.

7.11. Mal Sayım Fazlalıkları
Fiili sayım sonucu bulunan fazlalığın ortaya çıkmasının nedenleri arasında, stok
değerleme yönteminin değiştirilmesi, kayıtlara geçmediği halde fiilen işletmeye ait mallardan
işletmede bulunan mülkiyeti işletmeye ait olmayan mallardan, kayıtlara göre işletmeden çıktığı
halde fiilen işletmede bulunan mallardan kaynaklanmış olabilir.
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Örnek) İşletmenin dönem sonu ticari mallar hesabının bakiyesi 400.000 TL’dir. Sayım
sonucu bulunan değer ise 450.000 TL’dir.

/
153 TİCARİ MALLAR

50.000

397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALIĞI

50.000

397.03 Mal Sayım Fazlalığı
Sayım sonucu ortaya çıkan fazlalığın kaydı
/

Stokların fiili sayımı sonucu bulunan fazlalık tutarı geçici olarak açılan pasif bir hesapta
izlenir. Bu aşamadan sonra bu fazlalığın nedeninin araştırılması gerekir. İşletmelerin
yapacakları araştırmalar sonucu fark aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmış olabilir.

Örnek) Fark kayıtlara geçmeyen kredili bir alış işleminden kaynaklanmıştır.
/
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIĞI

50.000

397.03 Mal Sayım Fazlalığı
191 İNDİRİLECEK KDV

9.000

320 SATICILAR

59.000

Alınan ticari malın unutulan kaydı
/

Yapılan bu kayıt ile geçici olarak açılan ve mal sayım fazlalıklarının takip edildiği 397
no’lu hesap kapanmıştır. Mal alımında yazılması gereken kaydın ilgili hesapları da bu şekilde
düzeltilmiş olacaktır.

7.12. Mal Sayım Noksanlıkları
Fiili sayım sonucu bulunan noksanlığın ortaya çıkmasının nedenleri arasında, stok
değerleme yönteminin değiştirilmesi, kayıtlara girdiği halde fiilen işletmeye girmemiş
mülkiyeti işletmeye ait mallardan, işletmeden çıktığı halde kayıtlara geçmemiş mallardan, fire
ve kayıplardan kaynaklanmış olabilir.
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Örnek) İşletmenin dönem sonu ticari mallar hesabının bakiyesi 530.000 TL’dir. Sayım
sonucu bulunan değer ise 500.000 TL’dir.
/
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLIĞI

30.000

197.03 Mal Sayım Noksanlığı
153 TİCARİ MALLAR

30.000

Sayım sonucu ortaya çıkan noksanlığın kaydı
/

Stokların fiili sayımı sonucu bulunan noksan tutarı geçici olarak açılan aktif bir hesapta
izlenir. Bu aşamadan sonra, bu noksanlığın nedenini araştırılmalıdır.

Örnek) Farkın değerleme yönteminin değişmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

/
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

30.000

197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI

30.000

197.02 Mal Sayım Noksanlığı
Değerlemeden doğan mal sayım noksanlığının devri
/
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Uygulamalar
1) Bir stok kartında bulunması gereken bilgiler nelerdir? Yazınız.
Çözüm: Bir stok kartında bulunması gereken bilgiler şunlardır:
- İşlem tarihi,
- Açıklama,
- Giren (alınan) malın miktarı,birim fiyatı, tutarı
- Çıkan (satılan) malın miktarı,birim fiyatı, tutarı
- Kalan malın miktarı,birim fiyatı, tutarı.
2) Maliyet bedeli ile değerlemede kullanılan yöntemler nelerdir? Yazınız.
Çözüm: 1) Gerçek Maliyet Yöntemi
2) Ortalama Maliyet Yöntemi
2a) Basit ortalama maliyet
2b) Ağırlıklı ortalama maliyet
2c) Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet
3) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi
4) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi
5) Standart Maliyet Yöntemi
3) İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi nedir? Bilgi veriniz.
Çözüm: Bu değerleme yönteminde, işletmede kullanılan, üretime verilen veya satılan
malların işletmenin stoklarına ilk girenlerden olduğu kabul edilir. Çıkışlar, işletmeye ilk giren
mallardan başlayarak giriş sırasına göre devam eder.
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Uygulama Soruları
1) Gerçek maliyet yöntemi hakkında bilgi veriniz.
2) Ortalama maliyet yöntemi hakkında bilgi veriniz.
3) Son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin ticaretini yapmak için edindiği iktisadi kıymetlerin (malların) dönem sonu
itibariyle henüz satılmamış kısmı isletme stoklarını oluşturur. İsletme stokları, her an
satılabilecek kıymetlerden oluştuğundan bilânço sadece dönen varlıkları içinde yer alır. Dönem
sonunda isletme stoklarının fiili envanteri çıkartılır. Fiili envanter esnasında isletmeler kendi
yapılarına uygun bir şekilde her tür malı tasnif eder ve her türlü maldan kaç tane, kaç kilo, kaç
metre olduğunu belirleyerek envanter listelerine yazar.
Her bir stok kaleminde kaydı envanter ile ilgili fiili envanter arasında çıkan farkların
kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi sağlanmalıdır. Genel prensip olarak stok sayım
fazlalıkları ile stok sayım noksanlıkları birbirleriyle karsılaştırılıp mahsup edilemezler. Genel
olarak satın alınan veya imal edilen emtia (stoklar) maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli
ise satın alma maliyeti ile birlikte stokların isletme ambarına girinceye kadar yapılan masrafları
kapsar.
İşletmecilik açısından ticari malların maliyetinin değişik şekillerde tespit edilmesi
mümkün olup bu kapsamda; spesifik (fiili) maliyet, ortalama maliyet, ve FIFO yöntemleri
kullanılabilmektedir.
Vergi Mevzuatı Kapsamında Uygulamada Kullanılabilen bu yöntemler:
Fiili Maliyet Yöntemi: VUK’nda maliyet bedelinin tespitinin hangi metoda göre
yapılacağı açık olarak belirtilmemiş ise de, stokta bulunan malların kendi maliyetleri ile
değerlenmesi esas alınmalıdır. Stokta bulunan malların hangi partiden kaldığı biliniyorsa ait
olduğu partinin birim fiyatıyla değerlenmesi gerekir. Stokta bulunan malların fiilen hangi
partiden kaldığı bilinemiyorsa veya hangi fiyatla alındığı tespit edilemiyorsa ortalama maliyet
yöntemi kullanılmalıdır.
Basit Ortalama Maliyet Yöntemi: Yıl içinde satın alınan belli bir malın, birim alış
fiyatının toplanarak alış sayısına bölünmesiyle bulunan ortalama maliyettir.
Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi: Satın alınan mal miktarı ile birim fiyatı çarpımı
olan mal alış değerleri toplamının alınan toplam mal miktarına bölünmesiyle bulunur.
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Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi: Her yeni alış ve satış durumunda
işletmede bulunan mal mevcutlarının ortalama birim maliyeti hesaplanır. Böylece, her yeni
işlemde mevcut mal stoklarının maliyet değeri ve her satış işleminde satılan malın ortalama
birim maliyeti ve toplam maliyet değeri bulunmuş olur.
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi: Bu değerleme yönteminde işletmede kullanılan,
üretime verilen veya satılan malların işletmenin stoklarına en önce girenlerden olduğu kabul
edilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesinde belirtilen nedenlerle, kıymetini kısmen veya
tamamen kaybeden mallar maliyet bedeli yerine emsal bedeli ile değerlenir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
A) Fiili maliyeti yöntemi
B) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
C) Son giren ilk çıkar
D) İlk giren ilk çıkar yöntemi
E) Gerçek maliyet yöntemi
2) 10.000 TL maliyetli bir malın 4.000 TL’lik değeri düşmüş ve bu düşen tutarın tamamı için
karşılık ayrılmıştır. Bu karşılık ayrılmış mal 5.000 TL (+) %18 KDV bedeli ile satılmıştır. Bu
satış kaydı sırasında yapılacak yevmiye kayıtlarının bir tarafı için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Konusu kalmayan karşılıklar hesabı 4.000 TL borçlu
B) Yurtiçi satışlar hesabı 5.000 TL borçlu
C) Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 6.000 TL borçlu
D) Kasa hesabı 5.900 TL borçlu
E) Diğer satışların maliyeti hesabı 10.000 TL borçlu
3) Hareketli Ağırlıklı Ortalama stok yöntemi uygulayan bir işletmenin Dönem Başı Stokları 6
adet 5,000 TL/adettir. 10,000 TL/adetten 4 yeni alış yapılmıştır. 5 adette satış yapılmıştır.
Satılan ticari malların maliyeti kaç TL‘dir?
A) 25.000
B) 35.000
C) 45.000
D) 70.000
E) 75.000
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4) Envanter işlemleri sırasında değer düşüklüğü kesinleşen malların değer düşüklüğünün
muhasebeleştirilmesi sırasında yazılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hangi hesap
borçlandırılır ?
A) Diğer olağandışı gider ve zarar
B) Ticari mallar
C) Karşılık gideri
D) Stok değer düşüklüğü karşılığı
E) Diğer Olağan gider ve zararlar

5) Satın alınan her parti maldan sonra, yeni birim maliyetinin hesaplanmasını öngören
değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk giren ilk çıkar
B) Son giren ilk çıkar
C) Standart maliyet
D) gerçek maliyet
E) Hareketli ağırlıklı ortalama
6-7-8-9) Dönem sonu envanter alma (Aralıklı) yöntemini kullanan bir işletmenin stok
kartındaki bilgiler şu şekildedir.
İlgili
dönem
DBS
Çıkış
Giriş
Çıkış

Miktar
30
5
9
15

Birim
Maliyet (TL)
100

Toplam
Tutar (TL)
3.000

Birim Satış
Fiyatı
500

100

900
80

6) LIFO yöntemine göre, dönem sonu stoklarının değeri kaç TL’dir?
A)

900
192

B) 1.700
C) 1.900
D) 2.000
E) 2.100
7) FIFO yöntemine göre, STMM kaç TL’dir?
A)

900

B) 1.700
C) 1.900
D) 2.000
E) 2.100
8) Basit ortalama yöntemine göre, brüt satış kârı kaç TL’dir?
A) 900
B) 1.700
C) 1.900
D) 2.000
E) 2.100
9) Tartılı ortalama maliyet yöntemine göre, dönem sonu stoklarının değeri kaç TL’dir?
A)

900

B) 1.700
C) 1.900
D) 2.000
E) 2.100
10) Vazgeçilen alacakların için yapılan yevmiye kaydı sırasında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabı borçludur
B) Alıcılar hesabı borçludur
C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı borçludur
D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklıdır
E) Hiçbiri
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Cevaplar
1)A, 2)E, 3)B, 4)C, 5)E, 6)C, 7)D, 8)B, 9)C, 10)A
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8. DURAN VARLIKLAR VE AMORTİSMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Duran Varlıklar
8.2. Duran Varlıkların Elde Edilme Maliyetleri
8.3. Maddi Duran Varlıklar
8.3.1. 250 Arazi Ve Arsalar
8.3.2. 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
8.3.3. 252 Binalar
8.3.4. 253 Tesis, Makina Ve Cihazlar
8.3.5. 254 Taşıtlar
8.3.6. 255 Demirbaşlar
8.3.7. 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.3.8. 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
8.3.9. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.3.10. 259 Verilen Avanslar
8.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.4.1. 260 Haklar
8.4.2. 261 Şerefiye
8.4.3. 262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
8.4.4. 263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
8.4.5. 264 Özel Maliyetler
8.4.6. 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.4.7. 268 Birikmiş Amortismanlar (-)
8.4.8. 269 Verilen Avanslar
8.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
8.5.1. 271 Arama Giderleri
8.5.2. 272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
8.5.3. 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
8.5.4. 278 Birikmiş Tükenme Payları (-)
8.5.5. 279 Verilen Avanslar
8.6. Duran Varlıkların Satın Alınması
8.7. Maddi Duran Varlıkların Satın Alınması
8.8. Maddi Olmayan Varlıkların Satın Alınması
8.9. Tükenmeye Tabi Varlıkların Aktifleştirilmesi
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8.10. Amortisman
8.11. Amortisman Hesaplama Yöntemleri
8.12. Amortisman Usulünü Seçme
8.13. Amortisman Hesaplama
8.14. Normal ( Düz Ve Eşit Paylı) Amortisman Yöntemi
8.15. Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi
8.16. Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
8.17. Binek Otomobilde Amortisman
8.18. Muhasebeleştirme Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Duran varlıklar nedir açıklayınız.
2) Maddi duran varlıklar grubunda hangi hesaplar yer alır açıklayınız.
3) Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri nelerdir açıklayınız.

198

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Duran

varlıklar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Duran varlıkların tanım ve Metinler, çözümlü sorular ve

amortisman ile ilgili temel türleri ve diğer bazı hesaplar alıştırmalar
kavramlar

öğrenilecektir.

daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Duran varlıklar



Amortisman



Tükenmeye tabi varlıklar
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Giriş
Bu hafta, önemli bir varlık olan duran varlıkların türlerini ve bunların nasıl izleneceğini
öğretmektedir. Bu kapsam içinde, duran varlıkların tanım ve türleri, özellikle maddi ve maddi
olmayan varlıklardan; arazi ve arsalar, yer altı ve yerüstü değerler, binalar, tesis, makine ve
cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, haklar, şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri ve özel
maliyetler vb. konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca tükenmeye tabi varlıklarda bu haftanın
konuları arasında yer alacaktır.
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8.1. Duran Varlıklar
İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullanılan;
aşınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi olan kıymetlere duran varlıklar denir.
Duran varlıklar muhasebe literatüründe Sabit Aktifler, Uzun Vadeli Aktifler olarak da tanımlanmaktadır.
Duran varlıklar, fiziki yapıya sahip olan Maddi Duran Varlıklar ve fiziki yapıya sahip
olmayan ve bir harcama şeklinde ortaya çıkan Maddi Olmayan (Gayri Maddi) Duran Varlıklar
olarak iki gruba ayrılır.

8.2. Duran Varlıkların Elde Edilme Maliyetleri
İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir
(VUK, m.269). Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı,
2. Tesisat ve makinelar,
3. Gemiler ve diğer taşıtlar,
4. Gayri maddi haklar.
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı
giderler girer (VUK, m.270):
1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri,
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit
giderler,
3. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel
Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında
göstermekte mükellefler serbesttirler (Değişik fıkra: 30/12/1980 - 2365 m.49),
4. Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet
bedeline giren giderler, satın alma bedelinden gayrı

Komisyon ve nakliye giderleri

gibi özel giderlerdir. İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri
satın alma bedeli yerine geçer (VUK, m.273).
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8.3. Maddi Duran Varlıklar
İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir
yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği
hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır:
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
Bir varlığın bu bölümdeki hesaplarda yer alması için;


Fiziki bir yapıya sahip olması,



Muhasebe kişiliğine ait olması,



İşletmenin mal ve hizmet üretimi ya da tedariki işlerinde veya
idari amaçlarla sürekli kullanılmak üzere edinilmiş olması,



İşletme normal faaliyetlerini sürdürdüğü sürece satılmasının
düşünülmemesi,



Özel durumlar dışında, 1 yıl olarak belirlenen etkinlik

döneminden daha uzun bir ömre sahip olması,

gerekir.
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8.3.1. 250 Arazi Ve Arsalar
İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Satın
alınan arazi ve arsalar maliyet bedeli ile bu hesabın borcuna kaydedilir. İşletme mülkiyetinden
çıkması veya üzerinde yapılan bina ya da tesisin maliyetine eklenmesi durumunda bu hesaba
alacak yazılır. Satın alınan arazi ve arsa üzerinde bulunan eski yapıların yıkılması veya
sökülmesi için yapılan giderler arsa ve arazi maliyetine eklenir. Enkazın satılmasından elde
edilen hasılatların ise arsa ve arazi maliyetinden düşülmesi gerekir (VUK, m.270).
Arazi, tarım faaliyetlerine ayrılan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uygun
geniş toprak parçasına denir. Arsa ise, belediye sınırları içinde olup, inşaata elverişli
parsellenmiş arazi parçalarına verilen isimdir.

8.3.2. 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
Bir işin yapılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için yeraltı ve yerüstünde inşa edilmiş
her türlü pist, apron, otopark, su kuyusu, sondaj kuyusu, tel örgü, sarnıç, yol, köprü, tünel,
iskele vb. maddi nitelikli varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Yapımı tamamlanan
veya işletmece edilen veya ettirilen yeraltı ve yerüstü düzenlerin "258 Yapılmakta Olan
Yatırımlar" hesabında oluşan maliyeti bu hesaba aktarılarak aktifleştirildiğinde bu hesaba borç
kaydedilir. Mevcut varlığın ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapılması veya
tamamlanmış yeni bir yeraltı ve yerüstü düzeni satın alınması halinde de bu hesaba borç
kaydedilir. Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin satılması veya hizmet dışı kalması durumunda bu
hesap alacaklanır.

8.3.3. 252 Binalar
Bu hesap, işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği aktif
karakterli bir hesaptır. Hazır bir bina satın alındığında veya işletmece edilen veya ettirilen
binaların "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında oluşan maliyeti bu hesaba aktarılarak
aktifleştirildiğinde, daha önce aktife alınmış bulunan bir binanın ekonomik değerini artırıcı bir
harcama yapıldığında, binalar yeniden değerlendirildiğinde bu hesap borçlanır. Herhangi bir
nedenle binanın elden çıkarılması durumunda hesap alacaklandırılır.
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8.3.4. 253 Tesis, Makina Ve Cihazlar
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu
amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Bu hesap kullanım
amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir. Hesap, satın alınan veya işletmece imal
edilen veya ettirilen; tesis, makine ve cihaz bedellerinin maliyetleri üzerinden borçlanır. Daha
önce aktife alınmış bulunan bir tesis, makine ve cihazın ekonomik değerini artırıcı bir harcama
yapıldığında da bu hesap borçlandırılır. Tesis, makine ve cihazların yeniden değerlenmesinde
de artan değer kadar bu hesaba borç yazılır. Hesap, söz konusu varlıkların herhangi bir nedenle
aktiften çıkmasında alacaklanır.

8.3.5. 254 Taşıtlar
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.
Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta
izlenir. Ancak ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının toplam tutarı
bilanço dip notlarında gösterilir.
Satın alınan taşıtlar edinme maliyetleri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Daha önce
aktife alınmış bulunan bir taşıtın ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapıldığında da bu
hesap borçlandırılır. Hesap taşıtların herhangi bir nedenle aktiften çıkmasında alacaklanır.

8.3.6. 255 Demirbaşlar
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile
döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir
hesaptır.
Yukarıdaki tanıma girmekle birlikte Vergi Usul Kanunu'nun tanıdığı yetki (m.313)
kullanılarak maliyeti Kanundaki sınırlar altında kalan demirbaşlar bu hesaba alınmadan
doğrudan gider olarak kaydedilebilecekleri için amortismana tabi olmayacaklardır. Bu sınır
2010 yılı için 680 TL’dir.
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Satın alınan veya işletmece imal edilen demirbaşlar maliyetleri üzerinden bu hesaba
borç yazılır. Maliyeti önce "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında oluşturulan
demirbaşlar da söz konusu hesabın alacağı karşılığında bu hesabın borcuna yazılarak
aktifleştirilir. Daha önce aktife alınmış bulunan demirbaşların ekonomik değerini artırıcı bir
harcama yapıldığında da bu hesap borçlandırılır. Hesap, demirbaşların herhangi bir nedenle
aktiften çıkmasında alacaklanır.

8.3.7. 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen, özellikle kendi
bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir
hesaptır.
Satın alınan veya işletmece imal edilen diğer maddi duran varlıklar, maliyetleri
üzerinden bu hesaba borç yazılır. Maliyeti önce "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında
oluşturulan maddi duran varlıklar da söz konusu hesabın alacağı karşılığında bu hesabın
borcuna yazılarak aktifleştirilir. Daha önce aktife alınmış bulunan bu hesaptaki maddi duran
varlıkların ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapıldığında da bu hesap borçlandırılır.
Hesap, bu kıymetlerin herhangi bir nedenle aktiften çıkmasında alacaklanır.

8.3.8. 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok
edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan aktif düzenleyici bir hesaptır. Ayrılan
amortismanlar fonksiyon esasına göre ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak;
satılan veya kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak
kaydedilir.

8.3.9. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına
aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların
izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt
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şekilde gelen harcamalar bu hesaba borç; tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık
hesabına alınırken, bu hesaba alacak kaydedilir.

8.3.10. 259 Verilen Avanslar
Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran
varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansı ile ilgili
giderleri de kapsar. Ödeme yapıldığında hesaba borç; sipariş edilen malzeme teslim alındığında,
ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

8.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya
yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile, belli koşullar altında hukuken himaye gören
haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

260

HAKLAR

261

ŞEREFİYE

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264

ÖZEL MALİYETLER

267

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269

VERİLEN AVANSLAR

8.4.1. 260 Haklar
İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı
hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma,
yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.
Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri
içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa
olunarak yok edilir. Haklar hesabında yer alan bazı kalemler aşağıda verilmiştir:
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Patentler; yeni buluşlar veya üretim teknikleri ile ilgili sınai haklar,



İmtiyazlar; devlet tarafından işletilen tabii kaynakların işletilmesi için satın

alınan haklar,


Ticari ünvan; işletmenin ticaret siciline kayıtlı olan ismi,



Ticari marka; satılan mamulleri ayırt etmede kullanılan bir işaret, kelime,

resim ve semboller,
 Telif hakları; eser, film, kaset gibi yayınların yayınlanma ve satılma
haklarının satın alınmasında eser sahibine ödenen tutarları ifade eder.

8.4.2. 261 Şerefiye
Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç
bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde
kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas
alınır.
Devralınan işletmenin varlık ve borçlarının farkından oluşan net varlıklarının emsal
değeri ile satın alan işletmenin ödediği satış bedeli arasındaki farktan oluşan şerefiye için Vergi
Usul Kanunu, "şerefiye" yerine, eski bir deyim olan "peştemallık" kelimesini kullanmaktadır.
Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri
amortisman yoluyla, 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

8.4.3. 262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için
yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmesi durumunda
izlendiği hesaptır. İlgili giderler maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yok edilmeleri
amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
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8.4.4. 263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve benzeri
amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır. Maliyet
değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.

8.4.5. 264 Özel Maliyetler
Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak
artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç)
bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak
olan varlıkların bedellerini kapsar.
 Kiralanan bir gayrimenkulün yararlı olma boyutlarını genişleten (kapasitesini ve/veya
verimini artıran) ya da yararlı olma süresini (ekonomik ömrünü) uzatan nitelikteki
işlemlerin gerektirdiği harcamalar,
 Kiralanan bir gayrimenkulde işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan, kira
sözleşmesine göre gayrimenkul sahibine kalacak olan düzenlemelerin gerektirdiği
harcamalar,
 Kiralanan bir gayrimenkulde işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan ancak kira
süresinin sonunda sökülmesi halinde bir değer taşımayacak düzenlemelerin (aydınlatma
tesisatı gibi) gerektirdiği harcamalar, özel maliyet gideri olarak muhasebeleştirilir.
Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira
süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla amorti edilir.

8.4.6. 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar kalemlerinin
izlendiği hesaptır Yukarıda sayılanların dışında bir maddi olmayan duran varlık ortaya
çıktığında o duran varlık için yapılan harcamalar üzerinden bu hesaba borç yazılır. Varlık
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tamamen amorti edildiğinde, birikmiş amortisman hesabının borcuna karşılık, bu hesaba alacak
yazılır.

8.4.7. 268 Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok
edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Ayrılan amortismanlar, ilgili gider
hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıkarılanlar
hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.

8.4.8. 269 Verilen Avanslar
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki kişi
ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Ödeme yapıldığında hesaba borç;
varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

8.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi
varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan
giderleri içerir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

271

ARAMA GİDERLERİ

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279

VERİLEN AVANSLAR

8.5.1. 271 Arama Giderleri
Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden yatağının
işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için,
işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin
yerden ve havadan (topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeosismik vb.) incelenmesine ve gerekli işlem,
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deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu
hesapta izlenir.
Harcamalar yapıldıkça aktifleştirilir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir
cevher rezervi saptanamamışsa, yapılan giderlerin toplamı bu hesabın alacağı karşılığında
zarara kaydedilir.

8.5.2. 272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden
yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir
bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların
gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak
amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği
giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere
hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. giderlerin
izlendiği hesaptır.
İşletme tarafından yapılan veya işletme dışına ihale edilen hazırlık işleri ile ilgili giderler
bu hesaba borç yazılır. Yapılan gider karşılığında çıkarılmaya hazır hale getirilen cevher veya
petrol miktarı göz önünde tutularak itfa edilir.
Hazırlık giderleri yapılan sahadan cevherin veya petrolün tamamen çıkarılmasından
sonra bu hesapta biriken gider, birikmiş tükenme payı ile mahsup edilerek, kayıtlardan
çıkartılır.

8.5.3. 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan özel tükenmeye tabi diğer varlık
değerlerinin izlendiği hesaptır. Belirli maddi varlıkla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar bu
hesaplara borç, özelliğini yitirmiş olan varlıklar ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara
alacak kaydedilir.

211

8.5.4. 278 Birikmiş Tükenme Payları (-)
Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler, özelliklerine göre "tükenme
payı" ayrılmak suretiyle itfa edilir.
Özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı, maliyet ve gider hesapları karşılığında bu
hesaba alacak, kayıtlardan çıkarıldığı takdirde borç kaydedilir.

8.5.5. 279 Verilen Avanslar
Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Avans
ödemesi yapıldığında hesaba borç, kesinleşen ödemelerde, önceki avans ödemesi mahsup
edilmek üzere hesaba alacak kaydedilir.

8.6. Duran Varlıkların Satın Alınması
Duran varlıkların satın alınması konusu hem maddi duran varlıklar hem de maddi
olmayan duran varlıkların satın alınması şeklinde iki başlık altında ele alınacaktır. Burada
önemli olan, alınan bir duran varlığın kaydedildiği hesaba alış maliyeti ile kaydedilmiş
olmasıdır. Ayrıca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi bunların aktife
girdiği tarihten itibaren 191 İndirilecek KDV hesabına borç kaydedilir.

8.7. Maddi Duran Varlıkların Satın Alınması

Hesap planında 25’li grupta yer alan bütün maddi duran varlıkların satın alınma işlemi
genelde aynıdır. Sadece alınan varlığın ne olduğuna göre onun takip edileceği ilgili hesabın
ismi değişmektedir. Konu ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:
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Örnek 1) İşletme bir LCD TV’yi 10.000 TL +%18 KDV ile peşin satın almıştır.
İşlemin Tarihi
255 DEMİRBAŞLAR
255.10 Televizyonlar
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Demirbaş alımı
/

10.000
1.800
11.800

Örnek 2) İşletme 85.000 TL değerindeki dikiş makinesini almak için 35.000 TL’lik
avansı peşin vermiştir. Bir ay sonra gelen makinenin geri kalan tutarı ve KDV’si peşin
ödenmiştir ( KDV oranı %18).
İşlemin Tarihi
259 VERİLEN AVANSLAR
100 KASA
Makine almak için avans verilmesi
2
İşlemin Tarihi
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
259 VERİLEN AVANSLAR
100 KASA
Makinenin alınması ve avansın kapanması
/
1

35.000
35.000

85.000
15.300
35.000
65.300

8.8. Maddi Olmayan Varlıkların Satın Alınması
Hesap planında 26’lı grupta yer alan bütün maddi olmayan duran varlıkların satın
alınma işlemi genelde aynıdır. Sadece alınan varlığın ne olduğuna göre onun takip edileceği
ilgili hesabın ismi değişmektedir. Konu ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Örnek 1) İşletme 70.000 TL’lik yeni kiraladığı mağazayı showroom haline getirmek
için harcamıştır (KDV oranı %18).
İşlemin Tarihi
264 ÖZEL MALİYETLER
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Özel maliyetlerin ödenmesi
/

70.000
12.600
82.600
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8.9. Tükenmeye Tabi Varlıkların Aktifleştirilmesi
Örnek 1) İşletme aktifinde kayıtlı olan bir arazi üzerinde, arazinin maden yatağı olarak
işlemeye elverişli olup olmadığını belirlemek amacıyla etüt çalışmalarına 45.000 TL harcama
yapmıştır (KDV oranı %18).
İşlemin Tarihi
271 ARAMA GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Etüt çalışmasına ödenen
/

45.000
8.100
53.100

Örnek 2) Maden yatağı çalışmasından rezervin istenilen nitelikte olmayıp yapılacak
üretimin rasyonel olmadığı tespit edilmiştir.
İşlemin Tarihi
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
271 ARAMA GİDERLERİ
Maden yatağının elverişsiz olduğunun
tespit edilmesi nedeniyle
/

45.000
45.000

8.10. Amortisman
Yıpranma ve aşınma nedeniyle iktisadi kıymetin kullanım ömrünün azalması; çürüme,
paslanma, bozulma ve eskime nedeniyle değer kaybı, beklenmeyen olaylar nedeniyle oluşan
değer kayıpları, bakım-onarım hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan değer kayıpları,
gelişen teknoloji karşısında iktisadi kıymetin rasyonelliğini kaybetmesi, işletme faaliyetinin
süre ile sınırlanmış olması, bir duran varlığın değerinde azalmaya yol açan etkenlerdir.
Amortisman, duran varlıklarda kullanımdan dolayı ortaya çıkan yukarıda belirtilen
etkenlerden ötürü değer kayıplarını dikkate alarak; duran varlıkların faydalı ömürlerini tahmin
etmek ve bu süreç içerisinde söz konusu varlıkların elde etme maliyetlerini gider olarak
muhasebeleştirmektir. Duran varlık maliyetinin, ekonomik ömrü boyunca her muhasebe
dönemi giderlerine sistematik olarak dağıtılmasına amortisman denir. “Tükenme payı” ve “itfa
olması” gibi amortisman ayırma yerine kullanılan diğer isimleridir.
Bilançoya kayıtlı olan ve genellikle sabit kıymet niteliğini taşıyan, esas itibariyle
mükelleflerin işletmelerinde kullanmak veya faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla satın
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aldıkları bazı iktisadi kıymetlerin amortismana tabi tutulması, bu suretle vergilenebilir kazancın
azaltılarak, işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi vergi hukukumuzda yer alan
temel mali teşviklerden biridir.
Bir iktisadi kıymetin amortisman yoluyla faaliyet kâr-zarar hesabına yansıtılması
açısından VUK'nun Amortismanlarla ilgili hükümleri çerçevesinde aranan özellikler şunlardır:


Aktif varlığın işletmede bir yıldan fazla kullanılması,



Mal ve hizmet üretimine katkısı sırasında fiziki veya teknolojik yıpranmaya uğraması,

aşınması, kıymetten düşmesi,


İşletme nedeniyle içindeki cevherin azalması ve dolayısıyla maddi

değerini kaybetmesi,


Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen

kaybetmesi,


İktisadi ve teknik bütünlük arz etme hali hariç, varlığın değerinin her yıl Bakanlar

Kurulu kararıyla belirlenen belli bir tutarın üzerinde bulunması (Bu tutar 2010 yılı için 680
TL’dir).
Açıklanan

niteliklere

sahip

olmasına

rağmen

bazı

iktisadi

kıymetler

farklı

değerlendirmeye tabi tutularak, amortisman uygulamasının dışında bırakılmış ve amortisman
masrafının ya kısmen ya da tamamen kayıtlara intikali önlenmek istenmiştir. Buna göre,
amortisman gideri kaydı yönünden;


İşletmenin aktifinde kayıtlı olmakla birlikte, binek otolarda kısmi,



İşle ilgili olmayan yat, kotra, tekne, uçak, helikopter gibi deniz ve hava araçlarında

tam yasaklama hükmü yürürlüktedir.
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Ayrıca, işletme bilançosunda yer alsa dahi boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi
tutulamamaktadır.

8.11. Amortisman Hesaplama Yöntemleri
Başlıca amortisman hesaplama yöntemlerini 213 sayılı VUK’na göre şu şekilde
sıralayabiliriz.
Arazide Amortisman: Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak; tarım
işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle, incir
bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri ile, işletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar
amortismana tabi tutulur(VUK, m.314).
Madenlerde Amortisman: İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı
maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri;
ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her
maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek
nispetler üzerinden yok edilir(VUK, m.316).
Fevkalade Amortisman: Bu yöntemin uygulanabilmesi için bazı özel şartlara gerek
vardır. Amortismana tabi olan varlıkların; yangın, deprem, su basması gibi afetler ile, yeni
icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir
hale gelmeleri ve normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalmaları ile bu şartlar oluşur.
Bu şartların oluşumu sonucunda işletmenin müracaatı üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası
alınarak, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen
"fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.
Normal Amortisman: Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye
Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların
tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır (VUK, m.315).
Azalan Bakiyeler: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler,
amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok
edebilirler. Bu usulün tatbikinde:
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1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan
amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur,
2. Bu usulde amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının
iki katıdır,
3. Amortisman süresinin son yılına devreden tutar tamamen yok edilir (VUK Mükerrer,
m.315).

8.12. Amortisman Usulünü Seçme
İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan
bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. Amortismana tabi bir
varlık için seçilen normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmasına başladıktan
sonra bu yöntemden vazgeçilemez. Amortismana tabi bir varlık için seçilen azalan bakiyeler
yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman yöntemine
geçilebilir (VUK, m.320).
257 Birikmiş Amortismanlar hesabına, maddi duran varlıkların VUK’na göre
kullanıldıkları süre içerisinde tüketilen değerleri kaydedilir. Aktif düzenleyici bir hesap
olmasından ötürü bilançonun aktifinde eksi olarak yer alır ve pasif karakterli çalışır.
268 Birikmiş Amortismanlar, maddi olmayan duran varlıkların VUK’na göre ve
kullanılabilecekleri süre içerisinde tüketilen değerlerinin kaydedildiği hesaptır. Aktif
düzenleyici bir hesap olmasından ötürü bilançonun aktifinde 26 no’lu grubun altında eksi olarak
yer alır ve pasif karakterli bir hesaptır.

8.13. Amortisman Hesaplama
Maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında ele alınan değeri (maliyet
değeri); sabit kıymeti satın alırken katlanılan tüm maliyetleri içerir. Ekonomik ömrü, işletme
için yararlı olabilecek süreyi kapsamaktadır. Duran varlığın ekonomik ömrü sonucunda tahmini
hurda değeri, sabit kıymetin satışı ile elde edilecek nakit girişleri veya kullanılabilir parçalarının
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değerlerinden oluşur. Duran varlığın bir hurda değeri yoksa maliyet bedeli yani aktife kayıtlı
değer üzerinden amortisman ayrılmaya başlanır. Eğer varsa, amortisman hesaplamada, maliyet
bedeli - hurda değeri sonucu ortaya çıkan tutar ele alınır (Çanakçıoğlu, 2014, s.331).
Duran varlığın bir hurda değeri varsa, M - H formülü kullanılır. Buradaki M maliyet
değerini, H ise, duran varlığın hurda değerini temsil eder. İki tutar arasındaki fark ise ilk yıl
amortismana konu olacak tutarı anlatır. Amortisman süresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan
başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanabilmesi için bir (1) sayısının uygulanan orana bölünmesi
gerekir (VUK, m.319). Vergi Usul Kanunu’nun 5024 sayılı Kanun ile değişik 315. maddesi
uyarınca mükelleflerin 01.01.2004 tarihinden itibaren amortismana tabi iktisadi kıymetlerini
Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan ettiği oranlar üzerinden itfa etmeleri gerekmektedir.
Amortismana tabi olan varlıklar için genelde uygulanan yöntemler iki tanedir.
Bunlardan birincisi normal amortisman yöntemi, ikincisi de azalan bakiyeler amortisman
yöntemidir.
Konunun en başından anlaşılabilmesi ve bütünlüğün sağlanabilmesi için bir demirbaş
alımı gerçekleştirilecek ve bu makineye hem normal hem de azalan paylı amortisman
yöntemine göre amortisman ayırma işlemi yapılacaktır.

Örnek) İşletme 2009 yılında bir adet 20.000 TL’ye peşin bir demirbaş satın almıştır.
İşlemdeki KDV oranı %18’dir.
İşlemin tarihi
255 DEMİRBAŞLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Makine alımı
/

20.000
3.600
23.600

8.14. Normal ( Düz Ve Eşit Paylı) Amortisman Yöntemi
Bu yöntemde ayrılacak amortisman tutarı, duran varlığın maliyetinin, söz konusu duran
varlığın tahmini ekonomik ömrüne bölünmek sureti ile bulunur. Örneğimizde alınan demirbaşın
ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu kabul edecek olursak, her yıl bu demirbaş için %20 oranında
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yıpranma aşınma ve eskime payı anlamına gelen amortisman ayrılacaktır. Bu yönteme göre
oluşturulan tablo aşağıda verilmiştir:
YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU
Yıllar

Maliyet Bedeli

2009
2010
2011
2012
2013

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Yıllık
Oran
%20
%20
%20
%20
%20

Yıl Sonu
Amortisman Payı
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Dönem Sonu Net
Defter Değeri
16.000
12.000
8.000
4.000
0

Görüldüğü gibi yıllık amortisman oranı ve payları yıllar itibari ile aynıdır.1.yılın 20.000
TL olan maliyet bedelinin %20’si oranında 4.000 TL amortisman payı hesaplanmıştır. Bu
amortisman payının maliyet bedelinden çıkartılması sonucu bulunan 16.000 TL, 1’inci yılın
dönem sonunda ilgili maddi duran varlığın net defter değerini verecektir. Birinci yıldan sonra
her yıl maliyet bedeli bu demirbaşın alış maliyeti olan 20.000 TL tutarı yazılarak yine aynı
oranda her yıl amortisman ayrılacaktır.

8.15. Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi
Bu yöntem, maddi duran varlıkların ilk yıllarda daha çok aşındığı ve yıprandığı fikrine
dayanır. Bu yöntemde amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır. Bu sürenin
son yılına devreden amortisman tutarı o yılın amortismanı sayılır.
Sabit kıymetlerin ekonomik ömürlerinin sonlarına doğru verimlerinin düştüğü
görüşünden kaynaklanan bu yöntemde oran, her yılın başındaki net defter değerine tatbik edilir.
Böylece, yıllık amortisman oranı sabit tutularak duran varlığın bir önceki yılın net defter
değerine uygulanan amortisman oranı ile hem yıllık amortisman payı, hem de dönem sonu net
defter değerleri azalarak birbirini takip eder. Ekonomik ömrünün son yılında kalan net defter
değeri oran kullanılmaksızın amortisman payı olarak kabul edilir. Örneğimize konu olan 20.000
TL maliyetli demirbaşın bu yönteme göre çözümü aşağıdaki tabloda verilmiştir:
YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU
Yıllar

Duran Varlığın Dönem Yıllık
Başı Net Defter Değeri
Oran

Yıl Sonu
Amortisman Payı

Dönem Sonu
Defter Değeri

Net
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2009
2010
2011
2012
2013

20.000
12.000
7.200
4.320
2.592

%40
%40
%40
%40

-

8.000
4.800
2.880
1.728
2.592

12.000
7.200
4.320
2.592
0

8.16. Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
Birikmiş amortismanlar; fonksiyon esasına göre şekillenen 7/A sistemine göre
yönetimle ilgili olan amortisman tutarı 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında takip edilir.
Üretim işletmelerinde ise yönetimle ilgili olan birikmiş amortismanlar yine 770 no’lu hesapta
takip edilirken, üretime konu olan maddi duran varlıkların amortismanları 730 Genel Üretim
Giderleri hesabında takip edilir. 7/B seçeneğine göre amortisman tutarı 796 Amortisman ve
Tükenme Payları hesabına yazılacaktır.
31/12/200X
770 GENEL YÖNETIM GİDERLERİ
770.06 Amortisman Giderleri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257.05 Demirbaş Birikmiş
Amortismanı
Amortisman payının kaydı

XXX
XXX

/
Maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarı, ilgili yevmiye kaydında
sadece 257 no’lu hesap yerine 268 Birikmiş Amortismanlar hesabında izlenir. Hesaplarının
yardımcı (alt) hesapları ise, maddi olmayan duran varlığın cinsine göre ayrılır.
Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 27’li grupta yer alan Özel Tükenmeye Tabi
Varlıklarda yer alan hesapların amortisman tutarları ise 278 Birikmiş Tükenme Payları
hesabında izlenir.

8.17. Binek Otomobilde Amortisman
6.Temmuz.1994 tarihinde Vergi Usul Kanunu’nda bir değişiklik yapılarak sadece
işletmelere ait binek otomobillerde aylık amortisman uygulamasına gidilmiştir. Buna göre,
iktisadi kıymetin aktife girdiği ilk hesap döneminden dönem bitimine kadar kaç ay kalmış ise,
kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Ayrılmayan süreye isabet eden bakiyenin son yıla
eklenmesi gerekmektedir.
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Kıst amortisman uygulaması binek otomobiller ile sınırlandırılmıştır. VUK’nin 320/2
maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere
işletmeye kayıtlı binek otomobiller aktife girdi.i hesap donemi için ay kesri tam ay sayılmak
suretiyle kalan ay suresi kadar amortisman hesaplanmakta, ilk yıldan hesaplanmayan tutar ise
son yılın amortisman tutarına ilave edilmektedir. Kıst amortisman uygulaması, bir amortisman
yöntemi olmayıp aktife kayıtlı binek otomobiller için normal veya azalan kalanlar üzerinden
amortisman yöntemleri içerisinde yapılan özel bir uygulamadır.
Örnek ) Aylık amortisman ayrılması ile ilgili olan bir binek otomobilin 60.000 TL’na
Eylül ayında alındığını kabul edelim. Eylül ayında alınmış olan otomobilin yıllık amortisman
tablosu şu şekildedir. İşletme bu binek otomobil için normal amortisman yöntemini
kullanacaktır..

YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU
Yıllar
1

Maliyet Bedeli - Hurda Yıllık
Değeri
Oran
60.000
%20

Yıl Sonu
Amortisman Payı
4.000

Dönem Sonu Net
Defter Değeri
56.000

12.000 TL senelik olan amortisman payıdır. Bir aya isabet eden tutarını bulabilmek için
12.000 TL’yi 12’ye bölersek;
12.000 / 12 = 1.000 TL yapar ki bu bir aya isabet eden amortisman tutarıdır. Otomobil
eylül ayında alındığına göre bu ayda dahil olmak üzere dönemin sonuna dört ay (Eylül + Ekim
+ Kasım + Aralık) vardır. Aylık amortisman tutarını dönemin sonuna kadar olan dört ay ile
çarparsak;
1.000 X 4 ay = 4.000 TL yapar ki bu tutar otomobilin alındığı ilk hesap döneminde
bu maddi duran varlık için geçerli olan yıllık amortisman payıdır.
Ayrılmayan kısım kullanılmayan aylara isabet eden tutar (8..000 TL), binek otomobilin
ekonomik ömrünün son yılına ilave edilir.
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YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU
Yıllar
1
2
3
4
5

Duran Varlığın Dönem
Başı Net Defter Değeri
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

Yıllık Yıl Sonu
Oran Amortisman Payı
%20
4.000
%20
12.000
%20
12.000
%20
12.000
%20
12.000 + 8.000

Dönem Sonu Net
Defter Değeri
56.000
44.000
32.000
20.000
0

5’inci Yıl 60.000 TL olan maliyet bedelinin %20’si olan yıllık amortisman tutarı 12.000
TL’dir. Bu tutara binek otomobilin alındığı ilk yılın ayrılmayan amortisman tutarını da (8.000
TL) eklediğimiz zaman son yılın yıllık amortisman tutarı çıkmaktadır. Bu tutar 4.Yılın dönem
sonu net defter değerine eşittir. Hesaplanan ilk yılın amortisman tutarının yevmiye kaydı ise
7/A’ya göre şu şekilde yapılır.
31/12/200X
770 GENEL YÖNETIM GİDERLERİ
770.06 Amortisman Giderleri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257.10 Taşıt Birikmiş
Amortismanı
Amortisman payının kaydı

4.000
4.000

/
7/B sistemine göre de aşağıdaki kayıt yapılır.
31/12/200X
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
796.10 Taşıtlar Amortisman Giderleri
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257.05 Demirbaş Birikmiş
Amortismanı
Amortisman payının kaydı

4.000
4.000

/

8.18. Muhasebeleştirme Yöntemleri
Dönem sonunda hesaplanan amortisman tutarlarının muhasebeleştirilme-sinde iki
yöntem söz konusudur.
1) Direkt Yöntem: Bu yöntemde hesaplanan amortisman tutarları direkt olarak duran
varlığın maliyetinden, yani ilgili hesabından düşülür. Bu nedenle duran varlıklar bilançoda net
değerleri üzerinden gözükecektir. Bu durumda, duran varlıkların elde edilme maliyetlerini
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bilançoda görmek mümkün olmadığı gibi duran varlıkların ne kadarlık kısmının amorti edildiği
de bilinemez. Bu nedenlerden ötürü bu yöntem tek düzen hesap planına uygun değildir.
2) Endirekt Yöntem: Tek Düzen Muhasebe Sisteminde de uygulanan bu yöntemde,
hesaplanan amortisman tutarları pasif karakterli fakat ilgili aktif hesapların altında (-) olarak
yer alan Birikmiş Amortismanlar olarak ayrı bir hesapta yer alır. İlgili duran varlığın muhasebe
hesabında da varlığın işletmede kaldığı süre boyunca maliyet bedeli üzerinden yer alması
sağlanır. İki hesap arasındaki farkta, duran varlığın net defter değerini verir.
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Uygulamalar
1) Duran varlıklar nedir açıklayınız.
Çözüm: İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullanılan;
aşınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tâbi olan kıymetlere duran varlıklar
denir. Duran varlıklar muhasebe literatüründe Sabit Aktifler, Uzun Vadeli Aktifler olarak da
tanımlanmaktadır.
2) Maddi duran varlıklar grubunda hangi hesaplar yer alır açıklayınız.
Çözüm: Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır;
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
3) Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri nelerdir açıklayınız.
Çözüm: -Arazide Amortisman
-Madenlerde Amortisman
-Fevkalade Amortisman
-Normal Amortisman
-Azalan Bakiyeler
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Uygulama Soruları
1) Amortisman usulünü seçme nasıl gerçekleştirilir açıklayınız.
2) Amortismana tâbi olan varlıklar için uygulanan yöntemler nelerdir açıklayınız.
3) Normal amortisman yöntemi nasıl bulunur açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Amortismana tabi duran varlıklar 1) Maddi Duran Varlıklar, 2) Maddi Olmayan Duran
Varlıklar, 3) Tükenmeye Tabi Varlıklar şeklinde sınıflandırılır. Maddi duran varlıklar içinde
yer alan arazi ve arsalar, yer altı ve yerüstü düzenleri, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar,
makineler vb. maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkları kullanma
sırasında yapılan harcamalar, duran varlığın ekonomik artırdığı taktirde aktifleştirilir; sadece
iyi çalışır durumda tutmak amacıyla (yıllık bakım ve onarım) yapıldığında ise, dönem gideri
olarak kayıtlara alınır.
Şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyet gibi maddi olmayan duran
varlıklar da maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilirler ve uygun bir sürede itfa edilir,
yani gidere dönüştürülür.
Arazi ve arsaların hizmet süreleri sınırsız olduğundan bunlara amortisman uygulanmaz.
Diğer duran varlıkların faydalı ömürleri sınırlı olduğundan, bu hizmet süreleri içinde onların
maliyet bedelleri üzerinden normal ya da azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılır.
Normal amortisman yönteminde amortisman gideri her yıl eşit tutarlarda ortaya çıkarken,
azalan bakiyeler yönteminde ilk yıllarda daha çok sonradan azalan tutarda amortisman gideri
ayrılır.
Ayrılan bu amortisman tutarları 257 Birikmiş Amortismanlar, 268 Birikmiş
Amortismanlar hesaplarında takip edilir. Birikmiş Amortisman hesaplarının hepsi aktif
düzenleyici hesaplarıdır. Bu yüzden döneme ait amortisman giderleri bu hesapların alacağına
kaydedilir. Bu hesaplar bilançolarda ilgili hesap gruplarının içinde eksi (-) değerle yer
alacağından hesap gruplarının parasal tutarları eldeki duran varlıkların bilanço günündeki “Net
Defter Değerleri”ni belirler.
Tükenmeye tabi varlıklara uygulanacak olan amortisman ise, Maliye ve Sanayi
Bakanlıklarınca tespit edilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir duran varlığın alış maliyeti kapsamında yer almaz?
A) Yıllık Bakım-Onarım Giderleri
B) Gümrük Vergileri
C) Montaj Giderleri
D) Satın Alma Bedeli
E) Nakliye Giderleri
2) Yerine alma şartı ile satılan bir duran varlığın satışı sonucu oluşan kâr tutarı üç yıl süre ile
hangi hesapta nasıl izlenir ?
A) Maddi duran varlıkların yeniden değerleme artışları hesabının alacağında
B) Maddi duran varlıkların yeniden değerleme artışları hesabının borcunda
C) Diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabının alacağında
D) Özel fonlar hesabının alacağında
E) Özel fonlar hesabının borcuna
3) İşletme, 20010 tarihinde aldığı 20.000 TL maliyetli makineye azalan bakiyeler amortisman
yöntemine göre amortisman ayıracaktır. Duran varlığın ekonomik ömrü 5 yıldır. 2011 yılının
amortisman giderinin tutarı kaç TL’dir?
A) 9.600
B) 4.000
C) 8.000
D) 6.400
E) Hiçbiri
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4) İşletme 31 Mayıs 2010 tarihinde 36.000 TL.’ye binek otomobil yenisini alma şartı ile satın
alınmıştır. Dönem sonunda bu duran varlığa azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman
uygulanacaktır. Duran varlığın ekonomik ömrü 5 yıldır. Özel fonlar hesabındaki tutar ise
10.650 TL’dir. 2010 yılındaki birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir?
A) 8.400
B) 14.400
C) 9.600
D) 3.750
E) Hiçbiri
5) İşletme 31 Mayıs 2010 tarihinde 36.000 TL’ye binek otomobil yenisini alma şartı ile satın
alınmıştır. Dönem sonunda bu duran varlığa azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman
uygulanacaktır. Duran varlığın ekonomik ömrü 5 yıldır. Özel fonlar hesabındaki tutar ise
10.650 TL’dir. 2011 yılındaki amortisman tutarının gidere yazılan kısmı kaç TL’dir?
A) 9.510
B)

8.790

C)

8.640

D) 14.400
E) Hiçbiri

6) Amortisman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Duran varlık maliyetlerinin, çeşitli amortisman yöntemleri ile varlıkların kullanım
sürelerine dağıtılmasıdır
B) Dönem amortisman gider, ilgili dönemin gelirlerinden indirilir
C) Amortismanların muhasebeleştirilmesi endirekt kayıt yöntemi ile yapılır
D) Amortisman hesaplanması para harcamadan oluşan bir giderdir
E) Amortisman bir stok değerleme yöntemidir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi bir duran varlığın alış maliyeti kapsamında yer almaz?
A) Yıllık bakım-onarım giderleri
B) Gümrük vergileri
C) Montaj giderleri
D) Satın alma bedeli
E) Nakliye giderleri

8) Azalan Bakiyeler Amortisman yöntemi uygulamasında aşağıdaki bilgilerden hangisi bu
yöntem için söylenmez?
A) Amortisman oranı normal amortisman yönteminin iki katıdır.
B) Net defter değeri üzerinden amortisman ayrılır
C) Bu yöntemden normal amortisman yöntemine geçiş yapılabilir
D) Son yıl kalan tutarının tamamı gidere yazılır
E) Yöntemin oranı %40’ı aşamaz

9) Yenisi alınmak şartı ile satılan duran varlığın satışından elde edilecek gelir hangi hesaba
kaydedilir?
A) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
B) Menkul Kıymet Satış ve Kârları
C) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
D) Özel Fonlar
E) Dönem Kârı veya Zararı

10) Özel Fonlar uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yerine yenisini alma şartı ile duran varlığın satışı yapılır
B) Bu hesaptaki tutar üç yıl tutabilir
C) Hesaptaki tutar, bütün duran varlıklar için aynı anda kullanılır
D) Özel fonlar hesabındaki tutar sıfırlanmadan gider yazılamaz
E) Bu uygulama işletme hesabına göre defter tutanlar için geçerli değildir
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Cevaplar
1)A, 2)D, 3)D, 4)C, 5)A 6)E, 7)A, 8)E, 9)D 10)C
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9. BORÇLARIN ENVANTERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Borçların Tanımı
9.2. Borçların Envanteri
9.3. Banka Kredileri Hesabı
9.4. Kıdem Tazminatı Karşılığı
9.5. Maliyet Giderleri Karşılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ticari borçlar nelerdir açıklayınız.
2) Senetsiz borçlar nelerdir açıklayınız.
3) Reeskont ne tür bir işlemdir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Borçların envanteri ile ilgili İşletmenin senetli ve senetsiz Metinler, çözümlü sorular ve
temel kavramlar

borçları

TTK

ve

VUK alıştırmalar

açısından ele alınacak ve bazı daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

borç hesaplarının envanteri sağlanacaktır.
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Ticari borçlar



Borçların envanteri



Borçların reeskontu
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Giriş
Bu hafta, İşletmenin senetli ve senetsiz borçlarının TTK ve VUK açısından ele alınması
ile diğer bazı borç hesaplarının envanteri işlenecektir.
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9.1. Borçların Tanımı
Ticari borçlar işletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan, üçüncü kişilere olan
borçların kaydedildiği hesapları kapsar. Bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar altında yer
alan işletmenin ticari borçları en başta vadesiz ve hemen ödenecek borçlardan, taahhütlerden,
bundan sonra ödeme vadesinin en kısasından başlanarak bir yıla kadar olan borç ve
taahhütlerden oluşur (Çanakçıoğlu, 2014, s.351).
Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü
kişilerden sağlanan bu borçların takip edildiği hesapların hareketleri, ilgili defteri kebirlerinde
alacaklanarak başladığından borç hesapları diğer bir deyişle kısa veya uzun vadeli yapancı
kaynaklar pasif karakterli hesaplardan oluşur. İşletmenin borçları arttıkça ilgili hesaplara alacak
kaydı yapılır. Bu borçlar için işletmenin yaptığı ödemeler borçları azalttığından ilgili hesaplara
borç kaydı yapılır.
İşletmenin süreleri bir yılı aşan borçları ise bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar
sınıfının hesaplarında takip edilir. Dönem sonunda bu gruptaki hesaplarda yer alan tutarlardan
vadeleri bir yıl veya bir yılın altına inmiş olanlar kısa vadeli yabancı kaynaklardaki ilgili
hesaplara aktarılmalıdır.
Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus yukarıda da belirtildiği üzere
süredir. Ticari borçların süresi bir yılı aşmıyorsa 300’lü hesaplarda, Süre bir yılı aşıyorsa 400’lü
hesaplarda takip edilecektir. Ayrıca hesap planında hemen hemen her 300’lü hesabın Bir 400’lü
hesap karşılığı bulunmaktadır. 400’lü hesaplardaki tutarlardan gelecek hesap dönemi içinde
olanlar (süreleri bir yılı kapsayanlar) dönem sonlarında ilgili oldukları 300’lü hesaplara
aktarılmalıdırlar. Tek düzen hesap planında borçların hesap grupları olarak sınıflandırılmasını
şu şekilde yapabiliriz.
1) Ticari Borçlar: İşletmenin ticari ilişkilerinden ötürü ortaya çıkan senetli ve senetsiz
borçları ticari borçlarını oluşturur. Kısa vadeli olanlar 32 Ticari Borçlar uzun vadeli olanlar 42
Ticari borçlar hesap grubundaki hesaplara kaydedilir. Bu hesap gruplarında yer alan defteri
kebir hesapları şu şekilde sıralanır.
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32 Ticari Borçlar
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
326 Alınan Depozito ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar

42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar

2) Mali Borçlar: Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile, işletme
tarafından ihraç edilmiş ve borçlanmayı ifade eden menkul değerler karşılığı sağlanan yabancı
kaynakları ifade eder. Kısa vadeli olanlar 30 Mali Borçlar, uzun vadeli olanlar 40 Mali Borçlar
hesap gruplarındaki hesaplara kaydedilir. Bu hesap gruplarında yer alan defteri kebir hesapları
şu şekilde sıralanır.
30 Mali Borçlar
300 Banka Kredileri
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri ve Faizleri
304 Tahvil Anapara Borç
Taksit Faizleri
305 Çıkarılmış Bono ve Senetler
306 Çıkarılmış Diğer
Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
309 Diğer Mali Borçlar

40 Mali borçlar
400 Banka Kredileri
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer
Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar

3) Diğer Borçlar: İşletmenin ticari ve finansal borçları dışında kalan borçlarıdır. Kısa
vadeli olanlar 33 Diğer Borçlar, uzun vadeli olanlar 43 Diğer Borçlar hesap grubundaki
hesaplara kaydedilir. Bu hesap gruplarında yer alan defteri kebir hesapları şu şekilde sıralanır.
33 Diğer Borçlar
331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
336 Diğer Çeşitli Borçlar
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya
Taksitlendirilmiş Borçlar

4) Borç ve Gider Karşılıkları: Envanter gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak
tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman
gerçekleşeceği bilinmeyen borç ve giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaplardır. Kısa
vadeli olanlar 37 Borç ve Gider Karşılıkları, uzun vadeli olanlar 47 Borç ve Gider Karşılıkları
hesap grubundaki hesaplara kaydedilir. Bu hesap gruplarında yer alan defteri kebir hesapları şu
şekilde sıralanır.
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37 Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

9.2. Borçların Envanteri
Borç hesaplarının değerleme esaslarını açıklarken senetsiz ve senetli borçları iki ayrı
grup olarak ele alıp açıklayabiliriz.
a. Senetsiz Borçların Değerlemesi
Senetsiz borçlar, kıymetli evrak niteliğinde veya adi bir senede bağlanmamış olan
borçlardır.
1) Ticaret hukukuna göre senetsiz borçların değerlemesi
Senetsiz borçlar, TTK’nin 75. maddesine göre şarta. bağlı veya vadeli olsa bile itibari
değerleri üzerinden değerlenir. Bu durumda vadeli olan borçlar için reeskont uygulaması TTK
açısından mümkün değildir. Böylece kanun, borçların olduğundan düşük gösterilmesini
önleyerek üçüncü şahısların korunmasını amaçlamıştır.
2) Vergi mevzuatına göre senetsiz borçların değerlemesi
VUK'nun 285. maddesine göre, borçlar esas itibariyle mukayyet değeriyle değerlenir.
Aynı maddeye göre, banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını Merkez Bankasının
resmi iskonto haddi veya işlemlerinde uyguladıkları faiz haddi ile değerleme günü kıymetine
irca ederler.
Bu durumda, banka, banker ve sigorta şirketleri gibi mali müesseseler için borçların
değerlemesinde esas alınan ölçü tasarruf değeri, bunlar dışındaki işletmeler için mukayyet
değerdir.
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Borçların tasarruf değeri hesaplanırken değerleme günü ile ödeme vadesi arasındaki
süreyle ilgili faiz tutarının borcun mukayyet değerinden düşülmesi gerekir.
VUK'nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan senetsiz borçlar değerleme günü
Merkez Bankasınca ilân edilen döviz kuru üzerinden değerlenir.
b. Senetli borçların değerlemesi
Kıymetli evrak niteliğindeki senetler ile adi senetlere bağlı borçların tümü senetli borç
sayılırlar.
1) Ticaret hukukuna göre senetli borçların değerlemesi
TTK'da borçların değerlemesine ilişkin esaslar açıklanırken senetli veya senetsiz borç
ayırımı yapılmamıştır.
Bu sebeple, TTK açısından senetli borçların değerlemesinde de şarta bağlı veya vadeli
olsa bile itibari değer esas kabul edilmiştir.
2) Vergi mevzuatı açısından senetli borçların değerlemesi
VUK'nın 285. maddesine göre, senetli borçlar esas itibariyle mukayyet değeri üzerinden
değerlenir. Banka, banker ve sigorta şirketlerinde senetli borçlar vadelerine ve Merkez Bankası
resmi iskohto haddine göre reeskonta tabi tutularak tasarruf değeri ile değerlenirler.
Banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki işletmeler isterlerse senetli borçlarını mali
müesseseler gibi senet üzerindeki faiz haddine veya Merkez Bankası resmi iskonto haddine
göre tasarruf değeri ile değerleyebilirler.
VUK'nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan senetli borçlar, borsa rayici ile
değerlenir. Vadesi gelmemiş yabancı para cinsinden senetli borçlar değerleme günü kıymetine
icra edilebilir. Senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan
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Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LIBOR) esas alınır. Eğer borsa rayici yoksa Maliye
Bakanlığınca tespit ve ilân olunan değerleme günündeki döviz kuru ile değerlenir.

c. Borç hesaplarının envanter işlemleri
Her hesap dönemi sonunda işletmenin borçlu olduğu üçüncü şahısların cari hesaplarının
envanteri yapılır. Bu hesapların bakiyeleri ilgili gerçek ve tüzel kişilere gönderilerek mutabakat
sağlanır.
Değerleme gününde işletme lehine veya aleyhine tahakkuk etmiş faiz, iskonto ve prim
gibi unsurların hesaplara intikali gerekir. Senetsiz borçların envanter listelerinde alacaklının adı
soyadı, adresi, borcun vadesi, hesabın borcu, alacağı ve bakiye tutarı bir sıra numarası dahilinde
yer alır.
Senetli borçların envanter listelerinde ise senedin alacaklısının adı, soyadı ve adresi,
senedin vadesi, itibari değeri, tasarruf değeri bir liste halinde düzenlenir. Envanter listelerinde
ayrıca her borcun durumu ile ilgili özel bilgiler de yer alır. Değerini yitirmiş, alınmasından
vazgeçilmiş borçlar varsa bunları borç hesaplarından çıkarılması gerekir.
Borç hesaplarının defter bakiyeleri ile fiili envanter neticesi arasında ortaya çıkan
mutabakatsızlıkların tespit edilerek düzeltme kayıtlarının yapılması lazımdır.

Borçların Reeskontu
Alacak senetlerinin değerlemesine ilişkin bölümde açıklandığı üzere reeskont; işletme
aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç senetlerinden değerleme günü itibariyle vadeleri
henüz gelmemiş olanların değerleme günü cari değerine indirgenme işlemidir. Bu işlem,
değerleme gününden sonraki döneme isabet eden vade kısmına ilişkin vade farkı tutarının
hesaplanarak, bu tutar kadar gider veya gelir yazılması suretiyle gerçekleştirilir. Cari dönem
reeskont hesapları izleyen dönemde kapatılır. Vergi uygulaması açısından alacak senetlerinin
reeskonta tabi tutulması borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulmasını gerektirir.
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Borç senetleri reeskonta tabi tutulduğunda işlem mevcut bütün senetli borç için
uygulanır. Senetli borçlardan bir kısmı, için uygulanması, diğer kısmı için uygulanmaması
hatalı olur. Mükellef reeskont uygulamasını tercih ettiğinde bu tercihini bütün senetli borçlarına
uygulamak zorundadır.
Borç senetlerinin tasarruf değeri ile itibari değeri arasındaki fark olan reeskont hesabının
muhasebeleştirilmesi ile ticari ve mali bilançolarda borç senetlerinin hem itibari değerleri ile
hem de tasarruf değerleri ile görülmesi sağlanmış olmaktadır.
Maliye idaresi genel olarak vadeli çeklerin reeskonta tabi olamayacağı görüşündedir.
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 07.04.2000 tarih ve E.1999/488, K:2000/145 sayılı
kararla vadeli çeklerin reeskont edilemeyeceğine karar vermiştir. Tekdüzen muhasebe
uygulama prensiplerine göre vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilir, ancak, bunlar kanunen
kabul edilmeyen niteliğindedir. Bu yüzden, ticari kârdan mali kâra geçerken çeklerle ilgili
reeskont faiz giderlerinin ilave edilmesi, reeskont faiz gelirlerinin düşülmesi gerekir.
Örnek) İşletmenin 31.12.200X tarihinden sonraki borç senetlerinin hesaplanmış reeskont tutarı
4.000 TL’dir.
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31/12/200X
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
Borç senetlerinin reeskont kaydı
/

4.000
4.000

Hesaplanan borç senetlerinin reeskont tutarları pasif hesaplar gibi çalışan 647 Reeskont
Faiz Gelirleri hesabının alacağına yazılır
Hesaplanan faiz tutarı pasif karakterli 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabının borcuna
yazılır. 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabı bilançonun pasifinde yer almakla birlikte negatif
pasif bir hesaptır. Diğer bir deyişle pasif düzenleyici bir hesap olmasından ötürü aktif karakterli
çalışır. İşletmenin bir sonraki hesap dönemine sarkan borç senetlerinin tutarlarının içinden
hesaplanarak çıkartılan vade farkları bu hesapta bir artış yarattığı için hesap borçlandırılır.
Kapanış bilançosunda 32 nolu hesap grubunun altında yer alan bu hesap ertesi dönem açılış
işlemlerinden sonra yazılacak bir yevmiye kaydı ile kapatılır.

9.3. Banka Kredileri Hesabı
Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin takip edildiği bu hesap, kısa veya
uzun vadeli olmalarına göre 300 nolu ve 400 nolu Banka Kredileri hesaplarında izlenir. Pasif
karakterli olan bu hesaplarda alınan kısa vadeli kredilerin tutarları hesaba alacak, kredilerin
ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir.
Envanter gününden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yıla
düşen tutarlar 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabının alacağına
kaydedilirken aynı tutar 400 no’lu Banka Krediler hesabının da borcuna kaydedilir.
Dönem sonunda işletme kredi veren kuruluş ile mutabakat sağlar. Genelde bankalar
belli dönemlerde mutabakat için müşterilerine hesap özeti gönderirler. Mutabakat
sağlanmasının dışında en önemli envanter işlemleri bu kredilerin dönem sonuna kadar işlemiş
olan faizlerinin muhasebeleştirilmesidir. Banka tarafından hesaplanıp hesaba kaydedilen faiz,
işletme tarafından kontrol edilerek hesaba alınır.
Dönem sonunda kredi faizinden başka, banka hesap özeti ile işletmenin kredi
hesaplarındaki farklar, teminata verilen bir senedin protesto olmasına rağmen bankadan dekont
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için kayıt yapılmamış olmasından, işletmenin bankadaki hesaplar arasında yapılan virman
kaydının unutulmasından ve teminata verilmiş olan bir senedin borçlusu tarafından ödendiği
halde kayıtlara geçmemiş olmasından ötürü kaynaklanabilir.

9.4. Kıdem Tazminatı Karşılığı
İşletme yıl sonunda çalışan personeli için kıdemlerini dikkate alarak, işten ayrılmaları
halinde o gün için ödenmesi gerekecek kıdem tazminatı tutarlarını hesaplayarak 472 Kıdem
Tazminatı Karşılığı hesabında takip eder. Gelecek hesap döneminde ödeneceği tahmin edilen
kısım 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına aktarılır.
Örnek) İşletme çalışanları için 6.500 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır.
31/12/200X
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770. 50 Kıdem Tazminatı Giderleri
472 KIDEM TAZMİNATI
KARŞILIĞI
Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması
/

6.500

6.500

Bir yıl içinde ödenecek olan bir kıdem tazminatı tutarının kısa dönem hesaplarına
aktarılması işlemi aşağıda verilmiştir.
31/12/200X
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
372 KIDEM TAZMİNATI
KARŞILIĞI
Ayrılan kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli
hesaba aktarılması
/

XXX
XXX

9.5. Maliyet Giderleri Karşılığı
Aylık maliyetlerin saptanmasında gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak
giderlerden aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir bakım, ikramiyeler,
finansman giderleri vb., giderlere ilişkin tahmini gider karşılıkları pasif karakterli 373 Maliyet
Giderleri Karşılığı hesabında takip edilir. Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları
bu hesabın alacağına, ilgili masraf hesabının da borcuna kaydedilir. Tahmini olarak yüklenen
giderlerin kesin tutarları belli olduğunda bu hesaba borç kaydedilir.
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Örnek) İşletme yıl sonu ortaya çıkacak olan amortisman giderini aylık olarak
maliyetlere katmak istediğinden tahmin edilen tutar 12 aya bölünmüştür. Bu hesaplama sonucu
aylık 10.000 TL olan binanın amortisman giderinin olacağı tahmin edilmiştir. Yıl sonu ise
kesinleşen amortisman gideri 140.000 TL’dir.
31/01/200X
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
373 MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIĞI
Aylık maliyet için karşılık ayrılması
/

10.000
10.000

Yukarıdaki yevmiye maddesi kaydını işletme her ay sonu itibarıyla yapmak zorundadır.
Yukarıdaki örnekte ticari bir işletmenin 7/A sistemine göre kaydı tapılmıştır. Bu ticari işletme
7/B sistemine göre kayıt yapsa idi 770 yerine 796 no’lu Amortisman ve Tükenme Payları
hesabını kullanacaktı.
Her ay yapılan kayıt ile 373 no’lu hesabın alacak bakiyesi dönem sonunda 120.000 TL
olmaktadır. Dönemin sonunda ise gerçekleşen 140.000 TL amortisman gideri olduğuna göre
yapılması gereken yevmiye maddesinde ilk önce 373 no’lu hesabın kapatılması ortaya çıkan
fazlalığında yine ilgili gider hesabına atılmasıdır. Yazılacak yevmiye maddesinin alacak tarafını
ise eksi işarete sahip 257 no’lu hesap oluşturmaktadır.
31/12/200X
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
Maliyet giderleri karşılığı hesabının
kapatılması ve amortisman kaydı
/

20.000
120.000
140.000
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Uygulamalar
1) Ticari borçlar nelerdir açıklayınız.
Çözüm: Ticari borçlar, işletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan, üçüncü kişilere olan
borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar. Bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar altında
yer alan işletmenin ticari borçları; en başta vadesiz ve hemen ödenecek borçlardan,
taahhütlerden, bundan sonra ödeme vadesinin en kısasından başlanarak bir yıla kadar olan
borç ve taahhütlerden oluşur.
2) Senetsiz borçlar nelerdir açıklayınız.
Çözüm: Senetsiz borçlar, kıymetli evrak niteliğinde veya adi bir senede bağlanmamış olan
borçlardır.
3) Reeskont ne tür bir işlemdir açıklayınız.
Çözüm: Alacak senetlerinin değerlemesine ilişkin bölümde açıklandığı üzere reeskont;
işletme aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç senetlerinden değerleme günü itibariyle
vadeleri henüz gelmemiş olanların değerleme günü câri değerine indirgenme işlemidir.
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Uygulama Soruları
1) Borç ve gider karşılıkları ne tür bir hesaptır açıklayınız.
2) Borç hesaplarının envanter işlemleri nasıl gerçekleşir açıklayınız.
3) 300 Banka kredileri hesabı ne tür bir hesaptır açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

TL üzerinden alınan krediler mukayyet değer ile değerlenir. Envanter sırasında vadesi
gelen kredi borçları için faiz tahakkuku bankanın diğer giderleri ile birlikte 780 Finansman
Giderleri Hesabına kaydedilir.
Mukayyet değer ile değerlenir. Yabancı paralı borçların değerlemesinde lehte ve
aleyhte kur farkları ilgili hesaba kaydedilerek muhasebeleştirilir.
Nominal değerle değerlenir. Ancak vadesi gelmeyen borç senetleri, senette yazılı faiz
oranı kullanılarak değerleme günü kıymetine irca olunur. (reeskonta tabi tutulur) Senette faiz
oranı yoksa T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.
Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden (reeskonta tabi tutan)
mükellefler borç senetlerini de reeskont işlemine tabi tutmak zorundadır. Bu işlemi yapan
mükellefler gelecek dönem işlemin tersini yaparak işlemi tamamlamış olurlar.
Yabancı paralı borç senetleri değerlemeye tabi tutulur, lehte ve aleyhte kur farkları
kayda alınır. Ayrıca yabancı paralı borç senetleri de reeskonta tabi tutulur. Reeskont işlemi
senet TL’ ye çevrilmeden yapılmalıdır. Yabancı para iskonto oranı uygulanarak işlem
yapılmalıdır. Önce TL’ ye çevrilerek işlem yapmak yanlıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hesaplardan hangisi, ticari borçlar kapsamında değildir?
A) Borç senetleri
B) Alınan depozito ve teminatlar
C) Banka kredileri
D) Satıcılar
E) Borç senetleri reeskontu
2) Ticaret hukuku açısından, senetli borçların değerlemesinde hangi değerleme ölçüsü esas
alınır?
A) Mukayyet değeri
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Rayiç bedel
E) Borsa rayici
3) İşletmede çalışanlar için hesaplanan kıdem tazminatı karşılığının yazılacağı yevmiye kaydı
ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Personele borçlar hesabı borçludur
B) Genel yönetim giderleri hesabı alacaklıdır
C) Diğer ticari borçlar hesabı alacaklıdır
D) Kıdem tazminatı karşılığı hesabı alacaklıdır
E) Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı borçludur
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4) İşletmenin her ay sonunda aylık maliyetler için karşılık ayırması durumunda yazılacak
yevmiye kaydı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Genel üretim giderleri alacaklıdır
B) Genel üretim giderleri borçludur
C) Genel yönetim giderleri alacaklıdır
D) Birikmiş amortismanlar borçludur
E) Maliyet giderleri karşılığı alacaklıdır
5)İşletmede çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı karşılığı, muhasebenin temel
kavramlarından hangisi ile açıklanır?
A) İhtiyatlılık kavramı
B) Kişilik kavramı
C) Tam açıklama kavramı
D) Tutarlılık kavramı
E) Özün önceliği kavramı

6) Vergi mevzuatına göre senetsiz borçların değerlemesinde hangi değerleme ölçüsü dikkate
alınır.?
A) Mukayyet değeri
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Rayiç bedel
E) Borsa rayici
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7) Vergi mevzuatına göre banka, banker ve sigorta şirketleri gibi mali müesseseler için senetsiz
borçların değerlemesinde esas alınan ölçü aşağıdakilerden hangisidir.?
A) İtibari değer
B) Tasarruf değeri
C) Rayiç bedel
D) Borsa rayici
E) Mukayyet değeri

8) Vergi mevzuatına göre senetli borçların değerlemesinde hangi değerleme ölçüsü dikkate
alınır.?
A) Gerçek değeri
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Rayiç bedel
E) Mukayyet değeri

9) Vergi mevzuatına göre banka, banker ve sigorta şirketleri gibi mali müesseseler için senetli
borçların değerlemesinde esas alınan ölçü aşağıdakilerden hangisidir.?
A) İtibari değer
B) Tasarruf değeri
C) Rayiç bedel
D) Borsa rayici
E) Mukayyet değeri

10) Borç senetlerinin 31.12 tarihli reeskont işlemine ait yevmiye kaydında handi hesap
borçlanır?
A) Reeskont Faiz Gelirleri
B) Reeskont Faiz Giderleri
C) Borç Senetleri
D) Alacak Senetleri Reeskontu
E) Borç Senetleri Reeskontu
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Cevaplar
1)C, 2)B, 3)D, 4)E, 5)A 6)A, 7)B, 8) C, 9)B, 10)E
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10. AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAPLAR

253

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Geçici Hesapların Tanımı
10.2. Aktif Geçici Hesaplar
10.3. Gelecek Döneme İlişkin Giderler
10.4. Gelir Tahakkukları
10.5. Pasif Geçici Hesaplar
10.6. Gelecek Döneme İlişkin Gelirler
10.7. Gider Tahakkukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aktif geçici hesaplar ne tür gelirlerden oluşur açıklayınız.
2) Pasif geçici hesaplar ne tür giderlerden oluşur açıklayınız.
3) Pasif geçici hesaplar nedir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Aktif ve pasif geçici hesaplar Bilançoların
ile ilgili temel kavramlar

anlaşılması

daha
adına

iyi Metinler, çözümlü sorular ve
çeşitli alıştırmalar

bağlamlarda

bilanço daha

kolay

hesaplarının

işleyişi sağlanacaktır.

ile

konuların
anlaşılması

öğrenilecektir.

256

Anahtar Kavramlar


Bilanço



Gelir Tahakkukları



Gider Tahakkukları
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Giriş
Bu hafta; bilançoların daha iyi anlaşılabilmesi adına ve özellikle dönemsellik ilkesi
gereği yani, döneme ait olan veya câri döneme ait olmayan gelir ve giderlerin tespiti için
kullanılan geçici bilanço hesaplarının işleyişi ele alınacaktır.
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10.1. Geçici Hesapların Tanımı
Aktif geçici hesaplar, gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderleri ile
cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan gelirlerden oluşur.
Pasif geçici hesaplar, gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşinen tahsil edilmiş
gelirler ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş giderlerden oluşur.
Her iki hesap grubunda yer alan hesaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Aktif Geçici Hesaplar
1. Gelecek hesap dönemine ait olarak
peşin ödenen giderler
1.a) 1.yıl içinde olanlar
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
1.b) 1.yılı aşan kısım için
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

Pasif Geçici Hesaplar
3 Gelecek hesap dönemine ait olarak
peşin tahsil edilen gelirler
3.a) 1.yıl içinde olanlar
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
3.b) 1.yılı aşan kısım için
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

2. Cari hesap dönemine ait olup henüz
tahsil edilememiş gelirler
2.a) 1.yıl içinde olanlar
181 Gelir Tahakkukları
2.b) 1.yılı aşan kısım için
281 Gelir Tahakkukları

4. Cari hesap dönemine ait olup henüz
ödenmemiş giderler
4.a) 1 yıl içinde olanlar
381 Gider Tahakkukları
4.b) 1 yılı aşan kısım için
481 Gider Tahakkukları

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere aktif ve pasif geçici hesaplar süre olarak
kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Verilecek örneklerde hem bu hesapların işleyişi hem de
hesapların ortaya çıkışına neden olan konular birlikte ele alınacaktır.

10.2. Aktif Geçici Hesaplar
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi gereği işletme cari dönem kazancının tespitinde
dikkate alınması gereken gelir tahakkukları ile cari dönemde ödenmekle birlikte gelecek
dönemleri ilgilendiren (cari dönemde gider veya maliyet yazılmayan) gider unsurları vadeleri
bazında ayırım da yapılmak suretiyle bilanço aktifine kaydolunur.

10.3. Gelecek Döneme İlişkin Giderler
Dönemsellik ilkesi, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
tespit edilmesini, gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini, hasılat gelir
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ve kârların aynı döneme ait gider ve maliyetlerle karşılaştırılmasını gerektirir. Hasılatın ve
giderlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde ödeme ve tahsilat önem arz etmemekte
olup, bu belirleme tahakkuk esasına göre yapılacaktır. VUK’nun 283. maddesinden hareketle,
içinde bulunulan dönemde ödenen ancak gelecek yıllara ait olan giderler, mukayyet değerleriyle
aktifleştirilmek suretiyle ilgili oldukları yılda gider kaydedilecektir. Tek Düzen Hesap Planında
gelecek dönemlere ait olarak peşin ödenmiş giderler için 18 (kısa vadeli) ve 28 (uzun vadeli)
olmak üzere iki hesap grubu öngörülmüştür. Gelecek hesap dönemine ait olarak peşin ödenen
giderlerden bir yıl içinde olanlar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında, bir yılı aşanlar
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında takip edilir. Bu hesapların alt hesapları ortaya çıkan
gider türlerinden oluşur.
Gelecek yıllara ait giderler nedeniyle yüklenilen KDV giderin yapıldığı dönemde
indirim konusu yapılır. Bu giderlerin en belirgin olanları kira, kırtasiye, yakıt ve sigorta
giderleridir. Bu aktifler mukayyet bedeli ile değerlenir.
Örnek) İşletme Ocak 2009’da binasını yıllık sigorta bedeli olan 12.000 TL’den iki
yıllığına peşin ödeyerek sigortalamıştır (örnek hesap dönemi mantığında çözülecektir).
İşletme iki yıllık tutar olan 24.000 TL sigorta şirketine ödediğinden ilk önce bu tutarın
bir yıllık kısmı 180 no’lu hesaba bir yılı aşan kısım ise 280 no’lu hesaba alınması gerekir.
02.01.2009
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
100 KASA
Sigorta bedelinin peşin ödenmesi
/

12.000
12.000
24.000

Daha sonra içinde bulunduğu cari hesap dönemine ait tutarın 180 no’lu hesaptan
düşülüp 770 no’lu hesaba devri yapılması gerekmektedir. Duran varlık içinde yer alan tutarında
dönen varlıklardaki hesaba aktarım işlemi 31.12.2009 tarihinde yapılmalıdır.
7/A sistemine göre yapılacak kayıt şu şekildedir.
31.12.2009
770 GENEL YÖNETİN GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER
Sigorta giderinin cari döneme kaydı
/

12.000
12.000
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7/B sistemine göre ise yapılması gereken kayıt aşağıdadır.
31.12.2009
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER
Sigorta giderinin cari döneme kaydı
/

12.000
12.000

Hem 7/A hem de 7/B’ye göre yukarıda yapılan kayıtlardan sonra aşağıdaki kayıt yapılır.
31.12.2009
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER
Bir yılın altına inen sigorta giderlerinin
ilgili hesaba devri
/

12.000
12.000

10.4. Gelir Tahakkukları
VUK’un 283. maddesine göre, cari hesap dönemine ait olup, henüz tahsil edilmemiş
olan hasılat, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmak üzere mukayyet değerleri üzerinden
aktifleştirilir. Vadeli mevduatlara ilişkin faizler gibi bu dönemde başlayıp gelecek döneme
devreden ya da faturası gelecek yıllarda kesilecek süreklilik arz eden hizmetlerin gelirlerinin
bir kısmı içinde bulunulan döneme ait olmasına karşın, bu tür faiz ve gelirlerin nakden veya
hesaben tahsili gelecek dönemlerde yapılır. Dönemsellik ilkesi gereği bu tür gelirlerin içinde
bulunulan döneme isabet eden kısımlarının cari dönemin gelir hesaplarına intikal ettirilmesi
gerekmektedir.
Tek Düzen Hesap Planında içinde bulunulan döneme ait olup tahsili veya ilgili adına
kesin borç kaydı gelecek dönemlerde yapılacak gelirlerin izlenmesi için 181 ve 281 no’lu
hesaplar belirlenmiştir. Cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilememiş gelirlerden
süreleri bir yılı aşanlar 281 Gelir Tahakkukları hesabında süresi bir yıl içinde olanlar ise 181
Gelir Tahakkukları hesabında takip edilirler. Bu hesapların alt hesapları elde edilen gelirlerin
türlerine göre çeşitlendirilebilir.
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Bilançoda bu kaleme kaydolunacak gelir tahakkukları mukayyet bedeli ile
değerlenecektir. Döviz cinsinden gelirlere ilişkin gelir tahakkuklarının mukayyet bedeli dönem
sonu itibariyle yapılacak kur değerlemesi sonucuna göre düzeltilmelidir.
Örnek 4) Şirket 500.000 TL’ye 1.12.2009 tarihinde %12 yıllık faizli ve iki aylık faiz dönemli
repo işlemi yaptırıyor.

1.12.2009
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
100 KASA
Repo işlemi
/
31.12.2009
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ
Dönemsellik gereği döneme ait olan ve gerçekleşen
faizin kaydı
/

500.000
500.000

5.000
5.000

Ertesi hesap döneminde ie yapılması gerekli kayıtlar aşağıda yer almıştır.
31.01.2010
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ
Repoda aylık işlenmiş faizin tahakkuku
01.02.2010
100 KASA
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI
Repoya ait anapara ve faizin tahsili
/

5.000
5.000

60.000
50.000
10.000

10.5. Pasif Geçici Hesaplar
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi gereği işletme cari dönem kazancının tespitinde
dikkate alınması gereken gider tahakkukları ile cari dönemde tahsil edilmekle birlikte gelecek
dönemleri ilgilendiren (cari dönemde hasılat yazılmayan) gelir unsurları vadeleri bazında
ayırım da yapılmak suretiyle bilanço pasifine yabancı kaynaklar içine kaydolunur.

10.6. Gelecek Döneme İlişkin Gelirler
Dönemsellik ilkesi, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız
olarak tespit edilmesini, gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini,
hasılat gelir ve kârların aynı döneme ait gider ve maliyetlerle karşılaştırılmasını gerektirir.
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Hasılat ve giderlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde ödeme ve tahsilat önem arz
etmemekte olup, bu belirleme tahakkuk esasına göre yapılmaktadır.
VUK’un 287. maddesinden hareketle, içinde bulunulan dönemde tahsil edilen ancak
gelecek yıllara ait olan gelirler, mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle ilgili oldukları
yılda gelir kaydedilecektir. Tek Düzen Hesap Planında içinde gelecek dönemlere ait olarak peşin
tahsil edilmiş gelirler için 380 (kısa vadeli) ve 480 (uzun vadeli) olmak üzere iki hesap
öngörülmüştür. Gelecek hesap dönemine ait olup da peşin tahsil edilen gelirlerden süreleri bir
yıl içinde olanlar 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabında takip edilirken süreleri bir yılı
aşanlar 480 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabında takip edilirler.
Dönem sonu envanterinde dönemsel ayırımlar kontrol edilerek gerekli aktarmalar
yapılmalıdır. Gelecek yıllara ait gelirler nedeniyle hesaplanan KDV gelirin tahsil edildiği
dönemde beyan edilir. Bu gelirlerin en belirgin olanları kira gelirleri ve aidat gelirleridir. Bu
gelirlerde dönemsel ayırım gelirin tahsil edildiği anda yapılabileceği gibi dönem sonu itibariyle
de yapılabilir. Gelecek yıllara ilişkin gelirler mukayyet bedeli ile değerlenir.
Örnek ) Şirket bir deposunu iki yıllığına aylığı 5.000 TL’ye kiralıyor. Kira bedelini ve %18
KDV’yi 01.05.2009 tarihinde tahsil ediyor.
01.05.2009
100 KASA

141.600

391 HESAPLANAN KDV
480 GELECEK YILLARA AİT
GELİRLER
380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER
649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR
Kira gelirinin tahsili
/

21.600
20.000
60.000
40.000

Yukarıda yapılan kayıtla birlikte 2009 yılının dönem sonu işlemleri sırasında herhangi
bir kayıt yapılmayacaktır. Çünkü, yukarıda yapılan kayıtla birlikte 31.12.2209 tarihli hesap
dönemi kapanış bilançosunda 180 no’lu hesapta 60.000 TL ve 280 no’lu hesapta da 20.000 TL
gözükecektir. Bunun anlamı, aylığı 5.000 TL’den ait 2010 dönemine toplam 60.000 TL ile 2011
dönemine ait toplam 20.000 TL peşin tahsil edilmiş bir kira geliri vardır.
31.12.2010 tarihine gelindiğinde ise, aşağıdaki kayıtlar yapılmalıdır.
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31.12.2010
380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER
649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR
Kira gelirinin döneme ait ilgili gelir hesabına devri
/
31.12.2010
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER
Bir yılın altına inen kira gelirinin ilgili hesaba devri
/

60.000
60.000

40.000
40.000

İşletmenin 2011 yılında yapacağı kayıt ise aşağıda verilmiştir:
31.12.2011
380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER
649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR
Kira gelirinin döneme ait ilgili gelir hesabına devri
/

40.000
40.000

Cari hesap dönemine ait olup da henüz ödenmemiş giderlerden bir yıl içinde olanları
381 Gider Tahakkukları, Bir yılı aşanlar 481 Gider Tahakkukları hesaplarında takip edilir.

10.7. Gider Tahakkukları
VUK’un 287. maddesine göre, cari hesap dönemine ait olup, henüz ödenmemiş olan
giderler, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmak üzere tahakkuk ettirilerek 381 veya 481
no.lu hesaba kaydolunur. Bu giderlere; elektrik, su, telefon, ısınma, Aralık ayı SSK primi
giderleri örnek verilebilir. Söz konusu hesap muhteviyatı yabancı kaynaklar mukayyet değeri
ile bilançoda gösterilir. Dövizli tahakkuklarda mukayyet bedel (dönem sonu) kur değerlemesi
sonucuna göre düzeltilir.
Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği tahakkuk ettirilen giderlerin bir bölümü mali kâr
yönünden gider kabul edilmeyebilir. Bu tür giderlerin dönem mali kazancının tespitinde ticari
kazanca ilave edilmesi gerekmektedir.
Ciro primleri de ilgili olduğu dönemde ödeyecek olan işletme tarafından tahakkuk
ettirilerek mukayyet bedeli ile bilançoda gösterilir.
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Örnek) 4.000 TL +%18 KDV bedeli ile ilgili olarak işletmenin Ocak 2010’da ödeyeceği fatura
21 Aralık 2009 tarihinde gelmiştir.
21.12.2009
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
381 GİDER TAHHAKKUKLARI
Elektrik faturasının gelmesi
/

4.000
720
4.720
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Uygulamalar
1) Aktif geçici hesaplar ne tür gelirlerden oluşur açıklayınız.
Çözüm: Aktif geçici hesaplar, gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler
ile câri hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan gelirlerden oluşur.
2) Pasif geçici hesaplar ne tür giderlerden oluşur açıklayınız.
Çözüm: Pasif geçici hesaplar, gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşinen tahsil edilmiş
gelirler ile câri hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş giderlerden oluşur.
3) Pasif geçici hesaplar nedir açıklayınız.
Çözüm: Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi gereği, işletme câri dönem kazancının
tespitinde dikkate alınması gereken gider tahakkukları ile câri dönemde tahsil edilmekle
birlikte gelecek dönemleri ilgilendiren (câri dönemde hâsılat yazılmayan) gelir unsurları,
vadeleri bazında ayırım da yapılmak suretiyle bilanço pasifine yabancı kaynaklar içine
kaydolunur.
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Uygulama Soruları
1) Gelecek döneme ilişkin gelirlerde dönemsellik ilkesi ne tür bir etki oluşturur belirtiniz.

2) Gider tahakkukları nedir açıklayınız.
3) Gelir tahakkukları nedir açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dönemsellik ilkesi, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız
olarak tespit edilmesini, gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini,
hasılat gelir ve karların aynı döneme ait gider ve maliyetlerle karşılaştırılmasını gerektirir.
Hasılat ve giderlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde ödeme ve tahsilat önem arz
etmemekte olup, bu belirleme tahakkuk esasına göre yapılmaktadır.
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi gereği işletme cari dönem kazancının tespitinde
dikkate alınması gereken gider tahakkukları ile cari dönemde tahsil edilmekle birlikte gelecek
dönemleri ilgilendiren (cari dönemde hasılat yazılmayan) gelir unsurları vadeleri bazında
ayırım da yapılmak suretiyle bilanço pasifine yabancı kaynaklar içine kaydolunur. Pasif Geçici
Hesap Tutarları, gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil edilen hasılat ile cari hesap
dönemine ait olup henüz ödenmemiş olan giderler mukayyet (kayıtlı) değer üzerinden
pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.

Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi gereği işletme cari dönem kazancının tespitinde
dikkate alınması gereken gelir tahakkukları ile cari dönemde ödenmekle birlikte gelecek
dönemleri ilgilendiren (cari dönemde gider veya maliyet yazılmayan) gider unsurları vadeleri
bazında ayırım da yapılmak suretiyle bilanço aktifine kaydolunur. Aktif Geçici Hesap Tutarları,
gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da
henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mukayyet (kayıtlı)

değer üzerinden aktifleştirilmek

suretiyle değerlenir.
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Bölüm Soruları
1) “Gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşinen tahsil edilmiş gelirler ile câri hesap dönemine
ait olup henüz ödenmemiş giderlerden oluşan hesaplar” tanımı aşağıdakilerden hangisini
açıklamaktadır?
A) Aktif geçici hesaplar
B) Pasif geçici hesaplar
C) Nazım hesaplar
D) Maliyet hesapları
E) Gelir tablosu hesapları
2) İşletmenin bir binasının iki yıllığına peşin olarak sigortalatması durumunda yazılacak
yevmiye kaydı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Binalar hesabı borçludur
B) Kasa hesabı borçludur
C) Sigorta giderleri alacaklıdır
D) Gelecek aylara ait giderler borçludur
E) Gelecek yıllara ait giderler alacaklıdır
3) İşletmenin bir repo işlemi yapması durumunda yazılacak yevmiye kaydı ile ilgili olarak,
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Diğer menkul kıymetler hesabı borçludur
B) Diğer hazır değerler hesabı borçludur
C) Diğer ticari alacaklar hesabı borçludur
D) Diğer çeşitli alacaklar hesabı borçludur
E) Diğer stoklar hesabı borçludur
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4) İşletmeye bir elektrik faturası gelmesi ve bir sonraki ay ödenecek olması durumunda
yazılacak yevmiye kaydı ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Genel yönetim giderleri hesabı alacaklıdır
B) Hesaplanan KDV hesabı alacaklıdır
C) İndirilecek KDV hesabı alacaklıdır
D) Gider tahakkukları hesabı alacaklıdır
E) Diğer giderler hesabı alacaklıdır
5) Aktif ve pasif geçici hesaplarla ilgili olarak yazılacak yevmiye kayıtlarında, hangi muhasebe
temel kavramı (ilkesi) dikkate alınır?
A) Parayla ölçülme kavramı
B) İhtiyatlılık kavramı
C) Tutarlılık kavramı
D) Maliyet esası kavramı
E) Dönemsellik kavramı

6) VUK göre, cari hesap dönemine ait olup, henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmak üzere hangi değer üzerinden aktifleştirilir?
A) Mukayyet değeri
B) İtibari değer
C) Tasarruf değeri
D) Rayiç bedel
E) Borsa rayici
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7) Tek Düzen Hesap Planında içinde bulunulan döneme ait olup tahsili veya ilgili adına kesin
borç kaydı gelecek dönemlerde yapılacak gelirlerin süresi bir yıl içinde olanlar hangi hesapta
izlenir.
A) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
B) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
C) 181 Gelir Tahakkukları
D) 281 Gelir Tahakkukları
E)

381 Gider Tahakkukları

8) Tek Düzen Hesap Planında Gelecek hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderlerden bir
yıl içinde olanların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
B) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
C) 181 Gelir Tahakkukları
D) 281 Gelir Tahakkukları
E)

381 Gider Tahakkukları

9) Tek Düzen Hesap Planında içinde Gelecek hesap dönemine ait olup da peşin tahsil edilen
gelirlerden süreleri bir yılı aşanlar hangi hesapta izlenir.
A) 280 Gelecek Aylara Ait Giderler
B) 480 Gelecek Aylara Ait Gelirler
C) 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
D) 381 Gelir Tahakkukları
E) 281 Gelir Tahakkukları
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10) Envanter işlemleri sırasında Genel Yönetim Giderleri hesabında bulunan 40.000 TL’lik
yakıt giderinin 10.000 TL’lik kısmının bu döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak kayıtta
aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
A) Kasa 30.000 alacaklı
B) Genel Yönetim Giderleri 10.000 borçlu
C) Gelecek Yıllara Ait Giderler 30.000 borçlu
D) Gelecek Aylara Ait Giderler 30.000 borçlu
E) Diğer Olağan Gider ve Zararlar 10.000 alacaklı

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)A, 4)D, 5)E 6)A, 7)C, 8)A, 9)B, 10)D
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11. MALİYET HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Maliyet Hesaplarının Tanımı
11.2. 7/B Sçeneğinde Maliyet Hesapları
11.3. Hesapların İşleyişi
11.4. 7/A Seçeneği
11.5. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11.6. 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
11.7. 770 Genel Yönetim Giderleri
11.8. 780 Finansman Giderleri Hesabı
11.9. İsim Benzerliği Olan Hesaplar
11.10. Aynı İsimde Farklı Amaç İçin Kullanılan Hesaplar
11.11. Dönem Giderlerinin Yansıtılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maliyet hesapları sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir açıklayınız.
2) 7/A seçeneği içerisinde yer alan hesap grupları nelerdir açıklayınız.
3) 750 araştırma ve geliştirme giderleri ne tür bir hesaptır açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Maliyet hesapları ile ilgili

Maliyet hesaplarının tanımı Metinler, çözümlü sorular ve

temel kavramlar

ayrıntılı
öğrenilecektir.

olarak alıştırmalar
daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Özsermaye



Maliyet Hesapları



7/A Seçeneği
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Giriş
Bu hafta, özsermayede artış ve azalış yaratan gelir ve giderlerin izlendiği Tekdüzen
Hesap Planındaki gelir tablosu hesapları ile ticari işletmelerin kullandığı maliyet hesapları
tanıtılacak ve işleyişleri açıklanacaktır.
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11.1. Maliyet Hesaplarının Tanımı
Maliyet hesapları mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan
giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar
uygulamada esneklik sağlayabilmek için 7/A ve 7/B olarak ikili seçenek halinde tebliğde
sunulmuştur. İki seçenek arasındaki fark İşletmelerin aktif toplamı ile net satışlarındaki
tutarlarla ilgilidir. Bu aktif toplam 2009 yılı için 1.484.000 TL, Net satışların toplamı ise
2.967.700 TL’dir. Bu tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri 7/A seçeneğini seçmek
zorundadır. 7 nolu hesap sınıfı adı maliyet hesaplarıdır. Bu hesap sınıfında yer alan hesap
grupları aşağıda verilmiştir:
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
79 Gider Çeşitleri (7/B seçeneği)

11.2. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları
Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre
izlenir. 7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır. Aktif toplamı
ile net satışlarındaki tutarlar aşmayan tüm işletmeler 7/B seçeneğini kullanabilir. Bu aktif toplamı
ile net satışlarındaki tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri asla 7/B seçeneğini seçemezler.
Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
279

794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı

790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme
faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve
malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıyla yaptırılan işleri kapsar.
791 İşçi Ücret ve Giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetleri
gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen, (Esas işçilik, fazla mesai,
üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, S. Sigorta işveren primi, gece primi, hafta tatili
ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler gibi) her türlü
tutarları kapsar.
792 Memur Ücret ve Giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler
gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk
ettirilen her türlü tutarları kapsar.
793 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim
pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
(elektrik, su, gaz bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ile diğer fayda ve hizmetler) için
yapılan giderleri kapsar.
794 Çeşitli Giderler: Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini
sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk
giderleri dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli giderler gibi giderler
bu grupta yer alır.
795 Vergi, Resim ve Harçlar: Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki
vergi, resim ve harçları kapsar.
280

796 Amortismanlar ve Tükenme Payları: Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman gideri ile tükenme paylarını kapsar.
797 Finansman Giderleri: İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi
ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur
farklarını kapsar.

11.3. Hesapların İşleyişi
Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 no’lu çeşit esasına göre bölümlenmiş
ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem içi bu hesapların hangi hesaplarla
çalışabileceğine dair bilgi aşağıdaki şablonda verilmiştir.

İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

İşçi Ücret ve Giderleri

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeşitli Giderler
Vergi Resim ve Harçlar

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal
Güvenlik Kesintileri
335 Personele Borçlar
100 Kasa
320 Satıcılar
381 Gider Tahakkukları

Amortisman ve Tükenme Payları

257 Birikmiş Amortismanlar

Memur Ücret ve Giderleri

Üretim ve Hizmet işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider
dağıtım tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit
hesaplarının toplam tutarları, "798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile "799 Üretim
Maliyet Hesabı"na ve "630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri", "631 Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri", "632 Genel Yönetim Giderleri", "66 Finansman Giderleri" grubunun ilgili
hesabına, "680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları" hesaplarının ilgili olanlarına veya
aktifleşmesi gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında
"799 Üretim Maliyet Hesabı", üretim işletmelerinde 151 Yarı Mamuller Üretim" ve "152
Mamuller" hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise "622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"na
devredilerek kapatılır.
Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen
tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan
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630, 631, 632 hesapları ile 66 Finansman Giderleri” grubunun ilgili hesabının borcuna, "798
Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları"nın alacağına yazılır. 798 ile 790-797 numaralı hesaplar
dönem sonlarında karşılaştırılarak kapatılır.
Aşağıda yer alan yevmiye kayıtları 7/B sistemine göre işlem yapan ticari işletmelerin
yedili ana hesaplarının devri ile ilgilidir.
İşlemin Tarihi
622 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLER
798 GİDER ÇEŞİTLERİ
YANSITMA HESABI
/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Yazılan bu yevmiye kaydı ile yedili ana hesaplarda bulunan gider tutarları 798 Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabını ile ilgili gelir tablosu hesaplarına devri yapılmıştır. Dönem
sonunda açık bulunan tüm 7/B seçeneğinin hesaplarının kapatılması gerektiğinden, açık
bulunan hesapların kapatılması için aşağıdaki yevmiye kaydı yazılmalıdır.
İşlemin Tarihi
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA
VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ, RESİM ve HARÇLAR
796 AMORTİSMAN VE TÜKENME
PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Bu yevmiye kaydı ile 7/B seçeneğinin bütün hesapları kapanmıştır.

11.4. 7/A Seçeneği
Fonksiyon esasına göre şekillenen 7/A seçeneğinin uygulanması durumunda giderler
yapıldıkları anda ilgili defteri kebir hesaplarına "fonksiyon esasına" göre kaydedilir. Yani, 7/A
seçeneğinde bir gider hangi fonksiyona (departmana) ait ise o gider ilgili fonksiyon hesabında
kayıt altına alınır. Bu yapılan kayıt sırasında söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı
defterlerde hem çeşit esasına, hem de ilgili gider yerlerine göre de izlenebilir. Diğer bir deyişle,
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yapılan bir gider kaydı aynı anda ilgili gider hesabına, gider çeşidine (varsa gider yerine) ve
defteri kebir (ana hesap) hesabına kaydedilebilir. Bu kayıt yönteminin de adı “Eş Zamanlı”
kayıt yöntemidir. Bu uygulamada maliyet hesap grupları şu şekilde bölümlendirilmiştir.
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
71 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
Bu grupların altında yer alan defteri kebir hesapları aşağıda gösterilmiştir.
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
712 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabı
713 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı
72 Direkt İşçilik Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkı
723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkı
73 Genel Üretim Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
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732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkı
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
74 - Hizmet Üretim Maliyeti
740 Hizmet Üretim Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
75 - Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752 Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
76 - Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77 - Genel Yönetim Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78 - Finansman Giderleri
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782 Finansman Giderleri Fark Hesabı
Yukarıdaki gruplamada yer alan maliyet hesap gruplarının her biri defteri kebir hesabı
düzeyinde gider, yansıtma ve fark hesapları olarak bölümlendirilmiştir. Bu kavramların kısa
açıklamaları aşağıdadır.
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Gider hesapları: dönem içinde ve sonunda yapılan veya tahakkuk ettirilen giderlerin
izlendiği hesaplardır.
Gider yansıtma hesapları: işletmenin fiili maliyet yöntemini uygulaması durumunda,
gider hesaplarında toplanan giderlerinin tümünün gelir tablosundaki ilgili hesaplara
yansıtılmasında kullanılır.
Gider fark hesapları: İşletmenin geleceğe dönük maliyetleme yöntemlerini kullanması
sırasında kullanılan hesaplardır. Örneğin işletme bu yöntemlerden standart maliyet yöntemini
kullanacak olursa bu fark hesaplarını kullanmak zorundadır.
Bu hesap gruplarının ve bunların altında bulunan defteri kebir hesaplarının hangi
işletmeler tarafından kullanılacağı konusu önemlidir. İşletmeler faaliyet alanlarına göre Ticari,
Üretim ve Hizmet işletmeleri olarak üçe ayrılırlar. Yukarıda verilen maliyet hesaplarından 7/A
seçeneğine göre hangi hesap gruplarını hangi işletmeler tarafından kullanılacağı aşağıda
belirtilmiştir.
Ticari İşletmeler; 75, 76, 77 ve 78 no’lu hesap grubu altında yer alan defteri kebir
hesaplarını kullanabilir.
Hizmet İşletmeleri; 74, 75, 76, 77 ve 78 no’lu hesap grubu altında yer alan defteri kebir
hesaplarını kullanabilir.
Üretim İşletmeleri; 7/A seçeneğinin bütün gruplarında yer alan defteri kebir hesaplarını
kullanabilirler.
Ayrıca, 70 no’lu hesap grubu altında yer alan defteri kebir hesapları, sadece maliyet
muhasebesi ile genel muhasebenin ayrı ayrı tutulduğu üretim işletmelerinde kullanılacaktır. 71,
72 ve 73 nolu hesap grupları altında yer alan defteri kebir hesaplarını, hizmet üretimi ve ticari
faaliyetlerde bulunan işletmeler kullanamazlar.
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Ticari İşletmelerin 7/A uygulamasında kullanılan defteri kebir hesapları; 750 Araştırma
Ve Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim
Giderleri ve 780 Finansman Giderleri hesaplarıdır.

11.5. 750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Üretime devam olunan mamüllerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak,
bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek
ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve
mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini
geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği
hesaptır.
Ticari işletmelerle ilgili olan kısım sadece satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek
için yapılan pazar araştırmalarını (anket) kapsayabilir. Bu gider ortaya çıkanca aşağıdaki kayıt
yapılır.
Örnek ) İşletme bir Pazar Araştırma şirketine, firmanın yapmış olduğu sosyal
yardımlarla ilgili olarak toplumun bu konudaki

bilgisini araştırmak için yaptığı anket

çalışmasına 50.000 TL ödemiştir (KDV oranı %18).
İşlemin Tarihi
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Anket çalşıması
/

50,000
9,000
59,000

11.6. 760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
Mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve
hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Depolara,
bayilere ve müşterilere taşıma giderleri, reklam giderleri, sergilerle fuarlara katılma giderleri
ile bunlar için yapılan seyahat ve konaklama giderleri, numune giderleri, pazarlama
departmanında çalışanların maaşları vb… giderler ortaya çıkanca hesap çalışır.
Örnek) İşletme sattığı malların alıcı firmaya ulaştırmak için nakliye şirketine 1.000 TL
ödemiştir (KDV oranı %18).
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İşlemin Tarihi
760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
İade edilen malın taşınması
/

1,000
180
1,180

11.7. 770 Genel Yönetim Giderleri
Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve
kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve
tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.
Elektrik, gaz, su, haberleşme, bakım onarım, danışmanlık, kira, eğitim, kültür ve yayın,
kırtasiye yakıt, benzin, şehir içi seyahat giderleri, sigorta mahkeme, noter, tescil havale giderleri
ile senet tahsili komisyon ve giderleri, amortisman ve tükenme payları ve çalışanlara ödenen
ücret ve giderleri vb… bu hesapta takip edilir.
Örnek 1) İşletme kendi binasını yıllık 30.000 TL’ye peşin olarak sigortalamıştır (Sigorta
işleminde KDV olmaz).
İşlemin Tarihi
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
100 KASA
Sigortanın ödenmesi
/

30.000
30.000

Örnek 2) Brüt ücreti 80.000 TL’dir. SSK işveren primi 14.250 TL, ücret gelir vergisi
16,000 TL, damga vergisi 300 TL, SSK işçi primi 9.450 TL olan ve yönetimde Muhasebede
çalışanların ücret tahakkuku ile ilgili yevmiye kaydını yapınız.
/
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.02.01 Brüt Ücretler
770.02.02 SSK İşveren Primi
360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR
360.01 Ödenecek Gelir Vergisi
360.02 Damga Vergisi
361 ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK KESİNTİLERİ
361.01 Ödenecek SSK İşçi Primi
361.02 Ödenecek SSK İşveren Pr.
335 PERSONELE BORÇLAR
Ücret Tahakkuku
/

94.250

16.300

23.700

54.250
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Örnek 3) İşletme dönem içinde KDV dahil 7.200 TL’lik kırtasiye almış, bedelini nakden
ödemiştir.
İşlemin Tarihi
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
Kırtasiye alımı
/

6,000
1,200
7,200

11.8. 780 Finansman Giderleri Hesabı
İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili
faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir. Kısa ve uzun vadeli
banka kredisinin ana para hariç faizleri, kur farkları, gecikme faizleri masrafları, borç senedinin
değiştirilmesinden kaynaklanan satıcılara verilen faizler vb. uygulamalarda kullanılır.
Örnek 1) Bankadan gelen dekonttan alınan kredi için döneme ait 20.000 TL’lik faiz
oluştuğu bildirilmiştir.

İşlemin Tarihi
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
300 BANKA KREDİLERİ
Kredi hesabına faiz işlenmesi
/

20,000
20,000

Örnek 2) İşletmenin nakit sıkışıklığından ötürü ödeyemeyeceğini bildirdiği 90.000
TL’lik senedin yerine 94.000 TL’lik yeni bir senet satıcı firmaya verilmiştir.
İşlemin Tarihi
321 BORÇ SENETLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
Eski senedin yeni senetle değiştirilmesi
/

90,000
4,000
94,000

11.9. İsim Benzerliği Olan Hesaplar
Hesap planında hem maliyet hem de gelir tablosunda benzer isimde olan hesaplardır.
Maliyet hesapları arasında yer alan bu hesapların isimleri şunlardır. 750 Araştırma Ve
Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim Giderleri
ve 780 Finansman Giderleri Hesaplarıdır. Bu hesaplar hem dönem içi hem de, dönem sonları
muhasebe işlemlerinde kullanılır. Ancak Gelir Tablosu alınacağı zaman bu hesapların
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bakiyeleri bu hesaplarla ilgili yansıtma hesapları vasıtasıyla gelir tablosunun ilgili hesaplarına
aktarılır. Gelir tablosunda bu yedili dört hesabın bakiyelerinin kullanılacağı hesaplar ise
şunlardır.
 630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri,
 631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri,
 632 Genel Yönetim Giderleri,
 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri,
 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
Bu hesaplar hem dönem içinde hem de dönem sonu işlemleri sırasında asla
kullanılmazlar Sadece gelir tablosu alınması aşamasında yansıtma hesapları ile açılırlar. Konu
ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

11.10. Aynı İsimde Farklı Amaç İçin Kullanılan Hesaplar
DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONUNDA
KULLANILANLAR

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
770GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
780 FİNASMAN GİDERLERİ
780.01 KISA VADELİ FİNANSMAN
GİDERLERİ
780.02 UZUN VADELİ FİNANSMAN
GİDERLERİ

SADECE
GELİR
TABLOSU
ALMAK
İÇİN
YANSITMA
HESAPLARI İLE AÇILANLAR

►
►
►

►
►

630 ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME İDERLERİ
631 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
660 KISA VADELİ
BORÇLANMA GİDERLERİ
661 UZUN VADELİ
BORÇLANMA GİDERLERİ

11.11. Dönem Giderlerinin Yansıtılması
İşletmelerin dönem içinde oluşan giderlerinin takip edildiği defteri kebir hesapları
75,76,77 ve 78 nolu hesap grupları içinde yer alır.
Bu hesap grupları altında bulunan 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 760
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim Giderleri ve 780 Finansman
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Giderleri hesapları ile ilgili dönem içinde yapılan harcamalar bu hesapların borcuna yazılırken,
bu giderlerin karşılanması için kullanılan diğer hesaplar alacaklandırılır.
Ticari işletmelerden başka üretim ve hizmet işletmelerinin de kullanacağı bu hesapların
dönem sonunda yansıtma hesapları ile gelir tablosunun ilgili hesaplarına devri aşağıda fiili
maliyet sistemine göre verilmiştir.
MALİYET HESAPLARI 7/A
750 Araştırma ve
Geliştirme Giderleri
760 Pazarlama, Satış
ve Dağıtım Giderleri
770 Genel Yönetim
Giderleri
780 Finansman
Giderleri

GELİR TABLOSU HESAPLARI
751 Araştırma ve
Geliştirme Giderleri
Yansıtma
761 Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
Yansıtma
771 Genel Yönetim
Giderleri Yansıtma
781 Finansman
Giderleri Yansıtma

630 Araştırma ve
Geliştirme Giderleri
631 Pazarlama,
Satış ve Dağıtım
Giderleri
632 Genel Yönetim
Giderleri
660 Kısa Vadeli
Borçlanma Giderleri
661 Uzun Vadeli
Borçlanma Giderleri

Yukarıda yer alan tabloya göre yapılacak yevmiye kaydı ise şu şekilde oluşmaktadır.

İşlemin Tarihi
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.
632 GENEL YÖNETİM GİD.
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
781 FİNANSMAN GİDERLERİ
YANSITMA HESABI

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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Maliyet hesaplarının bakiyelerinin ilgili gelir tablosu
hesaplarına yansıtılması
/

Yukarıdaki kayıttan sonra açık olan bütün maliyet hesapları kapatılır.
İşlemin Tarihi
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
781 FİNANSMAN GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.01 Kısa Vadeli Finansman Gid.
780.02 Uzun Vadeli Finansman Gid.
Maliyet hesaplarının kapatılması
/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Bu yevmiye kaydı ile ilgili maliyet ve onların yansıtma hesapları kapatılmış olunur. Bu
aşamadan sonra yapılması gereken işlem Gelir Tablosunun alınmasıdır.

Uygulamalar
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1) Maliyet hesapları sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir açıklayınız.
Çözüm: Bu hesap sınıfında yer alan hesap grupları aşağıda verilmiştir:
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
79 Gider Çeşitleri (7/B seçeneği)
2) 7/A seçeneği içerisinde yer alan hesap grupları nelerdir açıklayınız.
Çözüm: Bu uygulamada maliyet hesap grupları şu şekilde bölümlendirilmiştir:
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
3) 750 araştırma ve geliştirme giderleri ne tür bir hesaptır açıklayınız.
Çözüm: Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak,
bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini
geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin
ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama
faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle, ticari alana uygulanması için yapılan
giderlerin kaydedildiği hesaptır.
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Uygulama Soruları
1) 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ne tür bir hesaptır açıklayınız.
2) 780 Finansman giderleri hesabı ne tür bir hesaptır açıklayınız.
3) 7/A Seçeneğinde kayıtlar nasıl tutulur açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde yer alan hesap planında maliyet hesapları 7/A ve 7/B
olarak iki seçenek halinde kullanılmıştır. Uygulamada daha çok 7/A seçeneğini kullanan ticari
işletmelerin dönem içinde yapacağı harcamalarını takip edileceği maliyet hesapları 750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel
Yönetim Giderleri ve 780 Finansman Giderleri’dir. Bu seçenekte yer alan maliyet hesapları
dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığı ile Gelir Tablosunun ilgili gider hesaplarına
devredilir.
Dönemin bütün gelir ve giderlerinin parasal tutarları dönem sonunda gelir tablosu
hesaplarında toplanır. Dönemin kâr veya zararını tespit etmek için alacak kalanı veren gelir
hesapları borçlandırılarak, borç kalanı veren gider hesapları da alacaklandırılarak parasal
tutarlar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı’na devredilir. Bu hesabın borç bakiye vermesi
durumunda işletme zarar, alacak bakiye vermesi durumunda da işletme kar etmiş (vergi öncesi)
olur.
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Bölüm Soruları
1) Maliyet hesaplarının (7 no’lu hesap sınıfı), yansıtılmasındaki amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İşletmenin toplam maliyetinin belirlenmesi
B) Maliyet hesaplarının bir araya toplanması
C) Gelir hesaplarının belirlenmesi
D) Dönem sonu stoklarının belirlenmesi
E) Maliyet hesaplarının gelir tablosuna aktarılması
2) Aşağıdakilerden hangisi Finansman Giderlerinin yansıtılması sonucu oluşan hesaplardan
biridir?
A) Genel yönetim giderleri
B) Araştırma ve geliştirme giderleri
C) Kısa vadeli borçlanma giderleri
D) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
E) Genel üretim giderleri
3) Bankadan alınan krediden dolayı oluşan faizin kaydedilmesi için yazılacak yevmiye kaydıyla
ilgili olarak, aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Faiz giderleri borçludur
B) Finansman giderleri borçludur
C) Banka kredileri borçludur
D) Bankalar alacaklıdır
E) Kasa borçludur
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4) Ücret tahakkuku ile ilgili olarak yazılacak yevmiye kaydı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ödenecek vergi ve fonlar hesabı alacaklıdır
B) Genel yönetim giderleri borçludur
C) Personele borçlar hesabı alacaklıdır
D) Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri alacaklıdır
E) Kasa hesabı alacaklıdır
5) “Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin
alıcılara teslimine kadar yapılan giderler”in takip edildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırma ve geliştirme giderleri
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
C) Genel yönetim giderleri
D) Finansman giderleri
E) Genel üretim giderleri

6) Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde yer alan hesaplardan birisidir.
A) Araştırma ve geliştirme giderleri
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
C) Genel yönetim giderleri
D) Finansman giderleri
E) Hiçbiri
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7) Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde dönem içinde hareket görmeyen hesaptır..
A) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
B) Çeşitli giderler
C) Üretim Maliyeti
D) Finansman giderleri
E) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde dönem içinde hareket görmeyen hesaptır
A) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
C) Araştırma ve geliştirme giderleri
D) Genel Yönetim Giderleri
E) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde dönem gideri olmayan bir hesaptır.
A) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
C) Araştırma ve geliştirme giderleri
D) Genel Yönetim Giderleri
E) Hiçbiri
10) Fark hesapları hangi yöntemde kullanılır?
A) Çift taraflı kayıt yönteminde
B) Eş Zamanlı Kayıt yönteminde
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C) Stok değerleme yöntemlerinde
D) Amortisman yöntemlerinde
E) Standart Maliyet yönteminde

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)B, 4)E, 5)B 6)D, 7)C, 8)A, 9)A, 10)E
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12. GELİR TABLOSU HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gelir Tablosu Hesapları
12.2. Brüt Satışlar
12.3. Satış İndirimleri (-)
12.4. Satışların Maliyeti (-)
12.5. Faaliyet Giderleri (-)
12.6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
12.7. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
12.8. Finansman Giderleri (-)
12.9. Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
12.10. Olağan Dışı Gider ve Zararlar
12.11. Dönem Net Kârı (Zararı)
12.12. Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması

300

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gelir tablosu hesapları içerisinde hangi gruplar yer alır açıklayınız.
2) Brüt satışları nelerdir açıklayınız.
3) Satışların maliyeti (-) neleri kapsar açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Gelir tablosu hesapları ile Gelir tablosu hesapları ve bu Metinler, çözümlü sorular ve
ilgili temel kavramlar

hesapların

gelir

alındıktan

sonra

tablosu alıştırmalar
nasıl daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

kapatılarak işletmenin kar sağlanacaktır.
veya zararının belirlendiği
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Gelir tablosu



Satışların maliyeti



Faaliyet giderleri
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Giriş
Bu hafta; Gelir Tablosu hesaplarının tanıtımı ve bu hesapların gelir tablosu alındıktan
sonra nasıl kapatılarak işletmenin kâr veya zararının belirlendiği incelenecektir. Ayrıca, oluşan
bu kâr veya zarara göre de, ilgili bilanço hesaplarına yapılan aktarımlar ele alınacaktır.
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12.1. Gelir Tablosu Hesapları
Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 6 nolu hesap sınıfı gelir tablosu hesaplarına ayrılmıştır.
Ayrılan bu 6 nolu sınıfın hesap grupları ise gelir tablosunun temelini oluşturur. 6 nolu gelir
tablosu hesapları sınıfının grupları ise şu şekildedir (isimlerinin sonunda (-) işareti olanlar gider
gruplarıdır):
60 - BRÜT SATIŞLAR
61 - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
62 - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
63 - FAALİYET GİDERLERİ (-)
64 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
65 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
66 - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
67 - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
68 - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR (-)
69 - DÖNEM NET KARI (ZARARI)

Bu hesap grupları arasında 63 ve 66’lı hesap gruplarına ait olan hesaplar yansıtma
işlemi sonucunda oluşurlar. Diğer hesaplar ise hem dönem içi hem de dönem sonu
işlemleri sırasında oluşurlar.

12.2. Brüt Satışlar
İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında
alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili
sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur
farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlara katma değer vergisi dahil
edilmez.
600 Yurtiçi Satışlar: İşletmelerin yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve
hizmetler karşılığında, alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri bu hesapta izlenir.
Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu çerçevesinde satış gelirleri tahakkuk
ettiğinde, bu gelir hesabının alacağına kaydedilir.
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601 Yurtdışı Satışlar: Yurtdışına Türk Lirası veya dövizle yapılan mal ve hizmet
satışları karşılığında alınan veya alınacak olan değerler bu hesabın alacağında izlenir. Dövizle
yapılan satışlar işlem tarihindeki günlük kurlara göre TL olarak kayda alınır. Satışların ihraç
kaydıyla bir ihracatçı firma aracığıyla yapılması durumunda da söz konusu satışlar bu hesaba
kaydedilir.
602 Diğer Gelirler: İşletmenin korunması, ihracatın teşviki veya hükümet
politikalarına uyma zorunluluğu karşısında işletmenin ana faaliyet konusundan kaynaklanan
gelirindeki düşüklüğün veya zararın giderilmesi için sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali
yardımlar (sübvansiyonlar) ile devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri
yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki
vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar desteklemem primi vb. gelir kalemleri dönem içinde
bu hesabın alacağına kaydedilir.
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12.3. Satış İndirimleri (-)
Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan iadeler,
satış iskontoları ve diğer indirimleri kapsar. Satış indirimleri grubunda izlenen bu hesaplar
sayesinde, brüt satışlardan yapılan iadeler ve iskontolar düşülmektedir. Böylece brüt satışlardan
net satışlara gidilmektedir. Bu hesap grubu, satışları düzenleyici eksi (-) değerli bir gruptur.
610 Satıştan İadeler: İşletmelerin sattıkları mallar, çeşitli nedenlerle bir süre sonra iade
edilebilmektedir. İade edilen mallar tutarı işletme için artık bir satış niteliği taşımadığından,
yapılan satışlar tutarından düşülmesi gerekir. Malı satın alan alıcılar tarafında işletmeye iade
edilen tutarların izlendiği bu gelir tablosu hesabının düzenleyici olmasından ötürü işlem
sırasında hesap borçlandırılır.
611 Satış İskontoları: Satışla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden
sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Tebliğ metninde de
belirtildiği üzere iki türde olmaktadır. Bunlardan kasa iskontosu, vadeli bir satıştan doğan
alacağın vadesinden önce ödenmesi halinde gündeme gelmektedir. Miktar iskontosu ise alıcının
belirli bir dönemde fazla mal satın almasından dolayı alıcıya bir indirim hakkı tanınmasıdır.

612 Diğer İndirimler: Bir satış işleminden sonra satılan mal alıcıya ulaşıncaya kadar
satıcı tarafından belirli yerlere, belirli meblağlar ödenmektedir. Ayrıca, satılan malların hatalı
ve noksan olması veya taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu
indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu hesap kapsamında kayda
alınır. Bu giderlerin bir kısmı da malın alıcıya ulaştırılması ile ilgili olabilir. Bazen de bir
satıştan dolayı yasal bazı ödentilerin, satıcı tarafından üstlenilmesi gerekir.

12.4. Satışların Maliyeti (-)
İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve
malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Bu hesap grubu
eksi (-) işaretine sahip olup, düzenleyici bir gruptur.
620 Satılan Mamuller Maliyeti: Bu hesap üretim işletmelerinde üretilen, mamullerden
satılanlarının maliyetlerinin aktarıldığı bir hesaptır. Dönem içinde satılan mamuller işletmede
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uygulanan yönteme göre ya satış anında bu hesaba alınmakta ya da daha sonra belirli dönemler
sonunda (maliyet dönemi) bu işlemler yerine getirilmektedir.
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti: Bu hesap herhangi bir değişikliğe tabi olmadan
satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar
hesabından yapılan aktarım ile oluşur.
622 Satılan Hizmet Maliyeti: Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderler
niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet
işlemlerinde “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı”nın alacağı ile, 7/B seçeneğini
uygulayan işletmelerde “799 Üretim Maliyeti Hesabı”nın alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir.
623 Diğer Satışların Maliyeti: İşletmeler esas faaliyet konusunu oluşturan mamul,
ticari mal satışlarının dışında kalan diğer stoklarından satışlar da yapabilir. Örneğin, üretimde
kullanılmayarak satılan ilk madde ve malzeme, üretim artıkları, ambalaj malzemeleri ile “157
Diğer Stoklar Hesabı”na alınmış stoklardan satışlar gibi. Bu satışların maliyet tutarları, ilgili
hesaplara alacak kaydı yapılırken bu hesaba borç kaydedilir.

12.5. Faaliyet Giderleri (-)
İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen
araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7'nci grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yansıtma
hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devredilir.
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri: Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların
arttırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmeye uygulanması amacıyla yapılan
giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu
döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır.
631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: Üretilen mal ve hizmetlerin üretim
fonksiyonunun bittiği noktada ve/veya satın alınan girdilerin depoya alınmasından fiziksel
olarak, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcılara ve/veya tüketicilere ulaştırılmak üzere
dağıtım kanallarındaki hareketleri ile ilgili (depolama, taşıma, yükleme, boşaltma vb.) fiziksel
faaliyetlerle, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, satışla ilgili yönetim, fiyatlandırma,
finansman ve denetim gibi diğer pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşur.
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632 Genel Yönetim Giderleri: İşletmenin amaçlarının genel olarak gerçekleştirilmesi
ile ilgili giderler olup, bu tür giderler işletmenin ürettiği bir mal veya hizmet türü ile veya
işletmenin bir bölümü ile direkt olarak ilgilendirilemez.

12.6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
İşletme, esas faaliyetlerini sürdürürken, bu faaliyetlerin dışında da olağan (belirli ölçüde
süreklilik de içeren) gelirler ve karlar elde edebilir. Zira işletme esas faaliyeti dışında
iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri,
temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer
faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri: İşletmelerin, sermayelerine katıldıkları
iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin bir ortaklıktaki
sermaye payı en fazla %50 oranında ise iştirak, %50’den fazla ise bağlı ortaklık sayılmaktadır.
Bu hesaba, sadece temettü gelirleri kaydedilecektir. Yaksa iştiraklere ait hisse senedi veya
tahvil gibi menkul kıymetlerin satışından doğan karlar bu hesaba alınmayacaktır.
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri: İşletmenin bir ortaklıkta bulunan
%50’den fazla sermaye payları karşılığında elde ettiği temettü gelirleri dönem içinde bu hesabın
alacağına kaydedilir.
642 Faiz Gelirleri: İşletmelerin Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı
Senetleri (dövize, altına ve başka bir değere endeksli olanlar dahil) Mevduat faizi gibi kısa ve
uzun vadeli çeşitli mali yatırımlardan elde ettiği faiz gelirlerini izlediği hesaptır.
643 Komisyon Gelirleri: İşletmenin ana faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet satışlarının
dışında, aracılık işlemleri nedeniyle dönem içinde elde edilen ve dönem sonu itibariyle
tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.
İşletmenin ana konusu acentelik veya temsilcilik gibi faaliyetlerden oluşuyorsa, bu
durumda alınan komisyonlar 600 veya 601 nolu satış hesaplarında takip edilmelidir. Örneğin,
bir işin alınması veya bir malın satılmasına aracılık edilmesi durumlarında,ilgili tutar bu hesaba
alacak kaydedilmelidir.
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644 Konusu Kalmayan Karşılıklar: Bilançonun aktifiyle ilgili olarak olası bir riski
karşılamak amacıyla geçmiş dönemde gider kaydedilerek ayrılmış bulunan karşılıklardan,
içinde bulunan dönemde ayrılan bu karşılık tutarlarından tahsil edilen kısımlarının iptali bu
hesabın alcaklandırılması ile gerçekleştirilir. Bu durum ise, gerek dönem içinde gerekse de
dönem sonu işlemleri sırasında ortaya çıkabilir.
645 Menkul Kıymet Satış Kârları: İşletme bilançolarında kayıtlı menkul kıymetlerin
satışında, satış fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki olumlu farklar bu hesabın alacağına
kaydedilir.
646 Kambiyo Kârları: İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle ortaya
çıkan olumlu kur farkları ile, işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı borç ve
alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları bu hesabın
alacağına kaydedilir.
647 Reeskont Faiz Gelirleri: Bu hesap dönem başında, bir önceki dönem sonunda
açılan “Alacak Senetleri Reeskontu” hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda da senetli
borçlar için (ileri tarihli verilmiş çekler dahil) hesaplanan reeskont faiz gelirlerinden ötürü
alacaklanır.
649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden ortaya çıkan ve
bu grupta buraya kadar açıklanan hesapların kapsamlarına girmeyen diğer olağan gelir ve kârlar
bu hesabın alacağına kaydedilir.

12.7. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)
İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde süreklilik
gösteren işletme ile ilgili bazı gider ödemeleri ve zararlara katlanabilir.
653 Komisyon Giderleri: İşletmenin esas faaliyeti dışında acenta, temsilci ve benzeri
işletmelere bir iş veya hizmetin yapılmasına aracılık edilmesi karşılığında tahakkuk eden
komisyon tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir.

654 Karşılık Giderleri: Bilançonun aktif kalemleri ile ilgili olarak olası bir riski
karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu hesaba kaydedilen bazı
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karşılıkların vergi uygulamaları açısından gider olarak kabul edilmemesinden ötürü, bu
tutarların vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.
655 Menkul Kıymet Satış Zararları: İşletme Bilançolarında kayıtlı menkul
kıymetlerin satışında, satış fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki olumsuz farklar bu hesabın
borcuna kaydedilir.
656 Kambiyo Zararları: İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle
ortaya çıkan olumsuz kur farkları ile işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı borç
ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan olumsuz kur farkları
bu hesabın borcuna kaydedilir.
657 Reeskont Faiz Giderleri: İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle
yapılan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun izleyen dönem başında iptalinden
ortaya çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır.
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar: İşletmenin diğer olağan faaliyetlerinden ortaya
çıkan ve bu grupta buraya kadar açıklanan hesapların kapsamlarına girmeyen diğer olağan gider
ve zararlar bu hesabın borcuna kaydedilir.

12.8. Finansman Giderleri (-)
İşletmenin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli kaynaklardan kısa ve uzun
vadeli fonlarla borçlandığı ve bu tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine
eklenmemiş (aktifleştirilmemiş) bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve bunlarla ilgili
olarak ödenen vergi, fon vb. giderlerdir.
Finansman giderleri, ilişkili bulunduğu işleme göre; kredi faizi, kur farkı, vade farkı,
ciro iskontosu, erken ödeme iskontosu, senet iskontosu ve iştira giderleri, tahvil faizi,
finansman bonosu faizi, akreditif giderleri, banka giderleri, teminat mektubu komisyonu,
finansal kiralama taksiti, factoring, forfaiting giderleri gibi çeşitli ad ve şekillerde oluşabilir.
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri: İşletmenin bir yıla kadar vadeli
borçlanmasından doğan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş faiz, komisyon, kur farkı vb.
giderler bu hesap kapsamında takip edilir.
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661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli
borçlanmasından doğan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş faiz, komisyon, kur farkı vb.
giderler bu hesap kapsamında takip edilir.

12.9. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
İşletmeler zaman zaman, olağan faaliyetlerinin dışında ve süreklilik taşımayan gelir ve
kârlar elde ederler. Bunlar, süreklilik taşımadığı için olağan faaliyetlerden elde edilen ve belirli
ölçüde süreklilik taşıyan gelir ve kârlardan ayrı takip edilmeleri gerekir. Bu ayrı takip sonucu
işletmenin dönem faaliyeti daha gerçekçi değerlendirilebilir. Olağan olmayan ve arızi olarak
ortaya çıkan bir karın muhasebe kayıtlarında ayrıca gösterilmesi, işletmenin dönem faaliyetinin
kârlılık sonucunun daha gerçekçi olarak değerlendirilmesini sağlar. Böylece, olağanüstü
kârlarla, faaliyet karı şişirilmemiş olur.
671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları: Bu hesap gerek dönem içinde, gerekse hesap
kontrolleri sırasında ortaya çıkan önceki döneme ilişkin gelir ve kâr tutarlarından oluşur.
679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar: Bu hesap genellikle duran varlık satış kârları,
iştirak ve bağlı ortaklık devir karları, sayım fazlası gelirleri, gelir kaydedilen depozito ve
teminatları, bağış yoluyla elde edilen değerleri, alınan ceza ve tazminatlar gibi gelir ve kar
tahakkuklarından alacaklı olur.
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12.10. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar (-)
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak
ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı
hesap grubudur.
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zaraları: İşletmeler çeşitli nedenlerle (doğal afetler,
grevler vb.) üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurmak veya yavaşlatmak zorunda
kalabilirler. Ancak, böyle durumlarda bile fabrika bünyesinde oluşan sabit giderler (işçi
ücretleri gibi) söz konusu olabilir. Üretim üniteleri ile ilgili olduğu halde üretim ünitesinin
çalışmadığı veya çalışılmayan kısımlara (âtıl kapasite) ilişkin bu tip giderlerin tutarları üretim
maliyetlerinden ayrı olarak dikkate alınmalı ve dönem gideri olarak bu hesabın borcunda
izlenmelidir.
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları: Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu
dönemlerin mâli tablolarına yanlışlıkla veya unutulma nedeni ile yansıtılmayan ya da o
dönemde ortaya çıkmayıp, sonradan ortaya çıkan bazı gider ve zararların tutarlarının izlendiği
hesaptır.
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar: Maddi duran varlık satış zararları, elden
çıkarılan duran varlık satış zararları, iştirak ve bağlı ortaklık devir zararları, sayım noksanı
giderleri, tazminatlar karşılanmayan hasarlar, ihbar tazminatları, ödenen diğer ceza ve
tazminatlar gibi gider ve zarar tahakkuklarının tutarları bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesap
kapsamında, vergi yasalarında kanunen kabul edilmeyen giderler de olabilir.

12.11. Dönem Net Kârı (Zararı)
Bu grupta dönem sonunda kullanılan ve dönem sonucunun hesaplanmasına olanak
veren aşağıdaki hesaplar yer alır:

690 Dönem kârı veya Zararı: Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve
gider hesaplarının bakiyelerinin aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider
hesapları da borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını
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gösterir. Hesap alacak bakiyesi verirse, bu tutar kadar işletme vergi öncesi kâr etmiş demektir.
Hesap borç bakiyesi verirse, bu tutar kadar işletme vergi öncesi zarar etmiş demektir.
Dönem sonunda gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabında
toplanır. Gelir ve gider hesaplarının çalışma karakterlerinin nedeni de aslında bu hesaptır. Yani,
690 no’lu hesabın sol tarafında bulunan gider hesaplarına ilk defa para girişi olacağı zaman bu
gider hesapları sol taraftan yani borç tarafından açılırlar. 690 no’lu hesabın sağ tarafında
bulunan gelir hesaplarına ilk defa para girişi olacağı zaman bu gelir hesapları da sağ taraftan
yani alacak taraftan açılırlar.
690 no’lu hesapta toplanan paralara göre hesap alacak bakiyesi verirse işletme Ticari
Kâr elde etmiştir. Şayet hesap borç bakiyesi verirse işletme Ticari Zarar etmiştir denilir.
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-): Dönem karı
üzerinden ilgili mevzuat hükümlerince hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları
dönem sonunda bu hesabın borcuna, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları hesabının alacağına kaydedilir. Bu hesabın bakiyesi gelir tablosunda net kâra
ulaşılmasını sağlamak üzere vergiden önceki kârın altında bir indirim kalemi olarak alınır ve
692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı ile birlikte 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı ile
karşılaştırılarak kapatılır.
692 Dönem Net Kârı veya Zararı: Bu hesap işletmenin dönem sonunda hesaplanan
vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinden sonra kalan tutarı gösterir. Bu hesap işletmenin
faaliyet sonuçları ve vergi karşılıkları sonucuna göre borç veya alacak bakiyesi verebilir. Hesap
alacak bakiyesi verdiğinde, 590 Dönem Net Kârı Hesabına devredilerek bilançoya alınır. Borç
bakiyesi verdiğinde ise 591 Dönem Net Zararı hesabına devredilerek zarar tutarının bilançoda
yer alması sağlanır.

12.12. Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
Dönem sonunda sonuç hesaplarında diğer bir deyişle gelir tablosunda yer alan
hesapların bakiyeleri 690 Dönem Kârı ve Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Gelir hesapları
bu hesabın alacağına, gider hesapları da bu hesabın borcuna kaydedilir. Hesabın bakiyesi
vergiden önceki dönem karı veya zararını gösterir. Yapılacak kayıtlar aşağıda verilmiştir.
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31/12.200X
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI
612 DİĞER İNDİRİMLER
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
621 SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.
631 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
653 KOMİSYON GİDERLERİ
654 KARŞILIK GİDERLERİ
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZAR.
656 KAMBİYO ZARARLARI
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
659 DİĞER OLAĞAN GİD. VE ZAR.
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.
680 ÇALIŞILMAYAN KISIM VE
GİDER ZARARLARI
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR
689 DİĞER OLAĞANDIŞI
GİDER VE ZARARLAR
Gider hesaplarını bakiyelerinin 690 hesabına devri
/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Yukarıda yapılan kayıt ile gelir tablosuna ait altılı tüm gider hesapları kapatılmış ve bu
hesapların parasal tutarlarının toplamları 690 no’lu hesabın borcuna atılmıştır. Gider
hesaplarından sonra da aynı şekilde gelir tablosunun gelir hesapları ters kayıt işlemi ile
kapatılarak bu hesapların parasal tutarlarının toplamı 690 no’lu hesabın alacağına kaydedilir.
Sonuç olarak 690 no’lu hesabın borcunda işletmenin bir hesap dönemi boyunca oluşan
giderlerin toplamı alacağında ise, yine bir hesap dönemi boyunca oluşan gelirlerin toplamı
oluşmuştur. Yapılan kayıt işlemi aşağıdaki verilmiştir.

31/12.200X
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
601 YURTDIŞI SATIŞLAR

XXX
XXX
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602 DİĞER SATIŞLAR
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
646 KAMBİYO KÂRLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLAR
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
Gelir hesaplarının 690 hesabına aktarılması
/

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Yapılan bu kayıtla birlikte tüm gelir ve gider hesapları 690 nolu hesapta toplanır. Gelir
ve gider hesaplarının çalışma karakterlerinin nedeni aslında bu hesaptır. Tek Düzen Muhasebe
Tebliğ öncesi bu hesap yerine Kâr Zarar Cetveli kullanılırdı ve hesaplar 690 no’lu hesapta
olduğu gibi. Bu kâr ve zarar cetvelinde de aynı şekilde yani gider hesapları sol gelir hesapları
da sağ tarafta şekillenirdir.
İsim ne olursa olsun gelir ve gider hesapları da bu cetvelin veya Tek Düzen Muhasebe
Tebliğindeki 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının bulunduğu taraftan açılırlar. Bu 690 no’lu
hesabın sol tarafında bulunan gider hesaplarına ilk defa para girişi olacağı zaman bu gider
hesapları sol taraftan yani borç tarafından açılırlar. Bu 690 no’lu hesabın sağ tarafında bulunan
gelir hesaplarına ilk defa para girişi olacağı zaman bu gelir hesapları da sağ taraftan yani alacak
taraftan açılırlar.
690 no’lu hesapta toplanan paralara göre hesap alacak bakiyesi verirse işletme Ticari
Kâr etmiştir. Şayet hesap borç bakiyesi verirse İşletme Ticari zarar etmiştir denilir.
6’lı hesap grubunda yer alan gelir ve gider hesaplarının 690 no’lu Dönem Kârı veya
Zararı hesabına devredildikten sonra ortaya çıkan kâr veya zarar durumuna göre yapılması
gerekli olan kayıtlar ve bu kayıtlardaki hesapların açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Bu aşamadan sonra işletmenin kâr veya zarar etmesine göre yapılacak kayıtlar
değişmektedir. Eğer işletme kâr ettiyse yani 690 no’lu hesap alacak bakiye verdiyse 690 no’lu
hesabın yazılacak yevmiye kayıtlarında borçlanılarak kapatılması gerekmektedir. İşletmenin
kâr etmesinden ötürü yapılacak kayıtlar aşağıda verilmiştir.
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31/12.200X
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE
DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLARI
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA
ZARARI
690 no’lu hesapta oluşan ticari karın kaydı
/

XXX

XXX
XXX

Yukarıdaki yevmiye maddesinde, 690 no’lu hesabın alacak bakiye vermesi sonucu
işletmenin elde ettiği dönem karından yapılan hesaplamalara göre ödeyeceği vergi ve kalan net
kârı gösteren kayıttır. Ayrıca bu kayıt ile, 690 no’lu hesap kapanmıştır.
Bu kayıttan sonra yapılacak işlemler, 691 ve 692 no’lu hesapların kapatılmasıdır.
Yapılacak ilk kayıt 691 no’lu hesabın kapatılmasıdır. Yazılacak kayıttaki 370 no’lu hesabın alt
hesapları aynı zamanda 691 no’lu hesabında alt hesaplarını oluşturur. 691 no’lu hesabın
kapatılması ile ilgili kayıt şu şekilde olur.
31/12.200X
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE
DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
Dönem karı üzerinden vergi
karşılığı ayrılması
/

XXX

XXX

Bu kayıttan sonra 692 no’lu hesap kapatılarak, bu hesaptaki tutarın bir bilanço hesabı
olan 590 Dönem Net Kârı hesabına devri yapılır.

31/12.200X
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KÂRI
Dönem net karının kaydı
/

XXX
XXX

690 no’lu hesabın borç bakiye vermesi yani ticari zararın oluşması kaydından sonra
dönem sonunun son işlemleri ele alınacaktır.
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690 no’lu hesabın borç bakiye vermesi, işletmenin o hesap dönemi içinde zarar ettiğini
gösterir. Yapılacak kayıt ile, hem 690 no’lu hesap kapanmalı hem de dönem zararı ilgili bilanço
hesaba aktarılmalıdır. İşletmenin zarar etmesinden sonra yapılması gerekli olan kayıtlar aşağıda
verilmiştir.
31/12.200X
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
690 nolu hesapta oluşan ticari zararın kaydı
/

XXX
XXX

Bu kayıttan sonra yapılacak işlem, 692 nolu hesabın kapatılarak oluşan zararın,
işletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarlarının izlendiği aktif karakterli fakat pasif
düzenleyici bir hesap olan 591 Dönem net zararı hesabına aktarılması gerekmektedir. Bu kayıt
aşağıda verilmiştir.
31/12.200X
591 DÖNEM NET ZARARI
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA
ZARARI
Dönem net zararının ilgili bilanço
hesabına aktarılması
/

XXX
XXX

Yukarıda yapılan 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının hem kar hem de zarar
işlemlerini oluşturan yevmiye kayıtları ile, bütün altılı hesaplar kapatılarak parasal tutarların
ilgili bilanço hesaplarına aktarılması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra işletmenin
yapması gereken dönem sonu kapanış bilançosunu alabilmek için kesin mizanın
hazırlanmasıdır.
Kapanış bilançosu’ndan önce alınacak olan kesin mizanda sadece bilanço hesaplarının
parasal tutarları olacaktır. Çünkü, kesin mizandan önce tüm yedili ve altılı defteri kebir
hesapları (ana hesaplar) kapanmıştır. Diğer bir deyişle, kesin mizanda altılı ve yedili hesapların
bakiyeleri olamaz. Alınacak bu kesin mizanda sadece bilanço hesaplarının bakiyeleri olur.
Yapılması gereken son kayıt ise kapanış kaydıdır. Kesin mizanda bakiye veren hesaplar
yazılacak bu son kapanış kaydında bakiye verdikleri tarafın ters tarafından kayıt altına alınarak
hesapların kapanması sağlanır.
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Örneğin bir aktif karakterli hesap eğer bir bakiye veriyorsa bu borç bakiye olacaktır. Bu
aktif karakterli hesabın kapanabilmesi için bu borç bakiye tutarının yazılacak yevmiye kaydında
hesapla birlikte kaydın alacak tarafına yazılması şarttır.

Aynı şekilde, bir pasif karakterli

hesap eğer bir bakiye veriyorsa bu alacak bakiye olacaktır. Bu pasif karakterli hesabın
kapanabilmesi için bu alacak bakiye tutarının yazılacak yevmiye kaydında hesapla birlikte
kaydın borç tarafına yazılması şarttır.
Bu işlemler sırasında unutulmaması gereken bilgi ise, düzenleyici hesaplarında bu
kapanış kaydında yer alacak olmasıdır. Aktif düzenleyici hesapların karakterleri pasif
olduğundan bu aktif düzenleyici hesaplar kapatılırken pasif hesaplarla birlikte kaydın aynı
tarafında yani, borç tarafında yer almalıdırlar, Aynı şekilde, Pasif düzenleyici hesapların
karakterleri de aktif olduğundan bu pasif düzenleyici hesaplar da kapatılırken aktif hesaplarla
birlikte kaydın aynı tarafında yani, alacak tarafında yer almalıdırlar.
31/12.200X
PASİF HESAPLAR
AKTİF DÜZENLEYİCİ HESAPLAR
AKTİF HESAPLAR
PASİF DÜZENLEYİCİ HESAPLAR
Kapanış kaydı
/

XXX
XXX
XXX
XXX

Bu kapanış kaydı ertesi yılın hesap dönemi başında ters çevrilerek açılış kaydının
oluşmasını sağlar. Yanı kapanış kaydındaki hesaplar ve bu hesapların parasala tutarları açılış
kaydının hesapları ve bu hesapların parasal tutarları ile aynıdır. Aslında önceki dönemin (2009)
kesin mizanı, kapanış bilançosu, kapanış kaydı ile yeni dönemin (2010) açılış bilançosu ve
açılış kaydındaki hesaplar ve hesapların parasal tutarları aynıdır.
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Uygulamalar
1) Gelir tablosu hesapları içerisinde hangi gruplar yer alır açıklayınız.
Çözüm: 60 - BRÜT SATIŞLAR
61 - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
62 - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
63 - FAALİYET GİDERLERİ (-)
64 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
65 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
66 - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
67 - OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR (-)
69 - DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
2) Brüt satışları nelerdir açıklayınız.
Çözüm: İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında
alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili
sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur
farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlara katma değer vergisi dahil
edilmez.
3) Satışların maliyeti (-) neleri kapsar açıklayınız.
Çözüm: İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde
ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Bu hesap
grubu eksi (-) işaretine sahip olup, düzenleyici bir gruptur.
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Uygulama Soruları
1) 620 Satılan mamuller maliyeti ne tür bir hesaptır açıklayınız.
2) 630 Araştırma ve geliştirme giderleri ne tür bir hesaptır açıklayınız.
3) 646 Kambiyo karları ne tür bir hesaptır açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Maliyet hesapları, yansıtma hesaplarıyla gelir tablosu hesaplarına aktarıldıktan sonra
işletmenin gelir tablosu alınacak hale gelir. Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde
ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı maliyet ve giderleri gösteren bir tablodur. Gelir
tablosu hesaplarından 61, 62, 63, 65, 66 ve 68 hesap grupları, maliyet gider ve zararları, 60,
64 ve 67 hesap grupları gelir ve karları gösterir.
Dönemin bütün gelir ve giderlerinin parasal tutarları dönem sonunda gelir tablosu
hesaplarında toplanır. Dönemin kâr veya zararını tespit etmek için alacak kalanı veren gelir
hesapları borçlandırılarak, borç kalanı veren gider hesapları da alacaklandırılarak parasal
tutarlar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı’na devredilir. Bu hesabın borç bakiye vermesi
durumunda işletme zarar, alacak bakiye vermesi durumunda da işletme kar etmiş (vergi öncesi)
olur. Bu hesabın kâr veya zararı durumuna göre, bilançonun 590 veya 591 no’lu hesaplara
devredilir.
Bu işlemden sonra da alınacak kesin mizan alınarak, hem gelir tablosu hem de maliyet
hesaplarının kapatıldığı kontrol edilirken, açık olan bilanço hesaplarının bakiyeleri ile dönemin
kapanış bilançosu alınır. Bu hesap döneminin kapanış bilançosundan sonra da son olarak
kapanış kaydı yapılarak dönemin kapanması gerçekleştirilir. Bir sonraki hesap dönemde bu
kapanış bilançosu ve kapanış kaydı yeni dönemin açılış bilançosu ve açılış kaydı olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdaki hesaplardan hangisi, gelir tablosundaki faaliyet giderleri başlığı dahilindeki
hesaplardan biridir?
A) Karşılık giderleri
B) Reeskont faiz giderleri
C) Genel yönetim giderleri
D) Komisyon giderleri
E) Kısa vadeli borçlanma giderleri
2)Dönem sonunda gelir ve gider hesaplarının aktarılarak kapatıldığı aracı hesap aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dönem net karı veya zararı
B) Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları
C) Dönem karı veya zararı
D) Dönem net karı
E) Dönem net zararı
3) Yıl sonunda yazılan “kapanış kaydı” için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aktif hesaplar borçludur
B) Aktif düzenleyici hesaplar alacaklıdır
C) Pasif hesaplar alacaklıdır
D) Pasif düzenleyici hesaplar borçludur
E) Hiçbiri
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4)İşletmelerin çeşitli nedenlerle (doğal afetler, grevler vb.) üretim faaliyetlerini geçici olarak
durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kaldıkları durumlarda; fabrika bünyesinde oluşan sabit
giderlerin (işçi ücretleri gibi) izlendiği hesap, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönem net zararı
B) Önceki dönem gider ve zararları
C) Çalışmayan kısım gider ve zararları
D) Diğer olağandışı gider ve zararlar
E) Dönem net karı veya zararı
5)Gelir tablosunda “Brüt satış karı veya zararı”nı veren işlemler, aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Brüt satışlar – Faaliyet giderleri
B) Net satışlar – Satışların maliyeti
C) Brüt satışlar – Satış indirimleri + Finansman giderleri
D) Net satışlar – Satışların maliyeti + Faaliyet giderleri
E) Faaliyet giderleri + Net satışlar

6) Aşağıdaki hesaplardan hangisi 690 Dönem kârı veya Zararı hesabının borcuna aktarılır?
A) Satış İskontoları
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar
C) Yurtiçi satışlar
D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
E) Hiçbiri
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7) Aşağıdaki hesaplardan hangisi 690 Dönem kârı veya Zararı hesabının alacağına aktarılır?
A) Satış İskontoları
B) Konusu Kalmayan Karşılıklar
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti
D) Diğer Olağan Gider ve Zararlar
E) Hiçbiri

8) Bilanço hesapları ne zaman kapatılır
A) Kesin Mizandan sonra
B) Genel Geçici Mizandan sonra
C) Gelir Tablosundan sonra
D) Dönem Sonu Bilançosu alındıktan sonra
E) Dönem Başı Bilançosu alındıktan sonra

9) 690 Dönem kârı veya zararı hesabının borç bakiyesi neyi anlatır.?
A) İşletmenin Ticari kârını
B) İşletmenin Mali kârını
C) İşletmenin Net kârını
D) İşletmenin Vergi Sonrası kârını
E) Hiçbiri
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10) 690 Dönem kârı veya zararı hesabının alacak bakiyesi neyi anlatır.?
A) İşletmenin Ticari kârını
B) İşletmenin Mali kârını
C) İşletmenin Net kârını
D) İşletmenin Vergi Sonrası kârını
E) Hiçbiri

Cevaplar
1)C, 2)C, 3)E, 4)C, 5)B, 6)A, 7)B, 8)D, 9)E, 10)A
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13. TEMEL MÂLİ TABLOLAR

327

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Muhasebenin Temel Kavramları
13.2. Kavramların Açıklamaları
13.3. Blanço İlkeleri
13.3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler
13.3.2. Yabancı Kaynakalara İlişkin İlkeler
13.3.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler
13.4. Ayrıntılı Bilanço Örneği
13.5. Gelir Tablosu İlkelerinin Amaçları
13.6. Gelir Tablosunun İlkeleri
13.7. Ayrıntılı Gelir Tablosu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Temel muhasebe kavramları nelerdir açıklayınız.
2) Bilanço ilkelerinin amacı nedir açıklayınız.
3) Gelir tablosu ilkelerinin amaçları nelerdir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Temel mali tablolar ile ilgili Muhasebe
temel kavramlar

yer Metinler, çözümlü sorular ve

sisteminde

alan muhasebe ilkeleri ve alıştırmalar
muhasebenin

temel daha

kavramları öğrenilecektir.

kolay

ile

konuların
anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Muhasebe



Bilanço



Özkaynaklar
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Giriş
Bu hafta; Tek Düzen Muhasebe Sisteminde yer alan genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri ve muhasebenin temel kavramları ele alınacaktır. Ayrıca, bilanço ve gelir tablosu
ilkeleri anlatıldıktan sonra, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde yer alan bilanço ve gelir tablosu
formatı örnekleri verilecektir.
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13.1. Muhasebenin Temel Kavramları
Muhasebe, işlemleri ve olayları kaydederken belirli prensiplere uyar. Böylece,
muhasebe uygulamaları belirli kurallara dayanmış ve uygulamada ortaya çıkabilecek bazı
karışıklıklar önlenmiş olur. Muhasebenin temel kavramları ve prensipleri Amerikan Yeminli
Hesap Uzmanları Enstitüsü'nün Muhasebe Prensipleri Kurulunun yayınladığı bültenlerde yer
almıştır. Muhasebenin temel kavramları muhasebe bilgisinin bir esasa dayanmasını, bu bilgiyi
kullananlara sağlıklı, tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgi sunulmasını sağlar. Temel muhasebe
kavramları şu şekilde sıralanmıştır:

1.

Sosyal Sorumluluk Kavramı

2. Kişilik Kavramı
3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme Kavramı
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam Açıklama Kavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12. Özün Önceliği Kavramı
İlk beş kavram işletme ile ilgili olup, işletme ile muhasebe fonksiyonları arasındaki
ilişkiyi kurar. Bunlara temel varsayımlar da denmektedir. Temel muhasebe kavramlarının son
yedisi ise, tamamen muhasebe kayıt düzeni ve raporlama tekniği ile ilgili kavramlardır.

13.2. Kavramların Açıklamaları
İşletmenin faaliyetleri hakkındaki bilgilerin edinildiği yer olan muhasebe, işletmenin
menfaat grupları arasında bir bilgi akışı sağlar. Bu bilgi akışının sağlanabilmesi içinde,
bilgilerin belirli bir disiplin altında oluşturulması gerekmektedir. Bu disiplin muhasebe dalında
yıllardır süren çalışmaların bir sonucu olarak “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu ilkelerin, kavram, varsayım, esas, usul ve kural gibi değişik
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deyimlerle ifade edildikleri gözlenmiştir. Ancak bu ifade tarzından çok söz konusu ilkelerin
içeriğinin açık bir şekilde belirtilmiş olması daha önemlidir.
Muhasebenin Temel Kavramları; muhasebe işlemlerinin ve olaylarının kayıtlarının
kurallara göre yapılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek bazı karışıklıkları önleyebilmek için
belirli kavramlardan oluşur.
Bu temel kavramları Amerikan Yeminli Hesap Uzmanları Enstitüsü’nün Muhasebe
Prensipleri Kurulu’nun yayınladığı bültenlerde belirtilmiştir. Bu temel kavramlar ülkemizde
yayınlanan "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde de yer almaktadır. Bu
kavramlardan bir kısmı, muhasebenin yanında herhangi bir işletmenin faaliyette bulunması
bakımından temel görüşleri oluşturmakta bir kısmı da sadece muhasebe faaliyetlerini ele
almaktadır. Toplam 12 tane olan bu kavramlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme
hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve
amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda,
muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında;
belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi
üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder (Sürmen, 2020,
s.26).
2. Kişilik Kavramı: Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden,
personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe
işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.
3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye
bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının
yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini
oluşturur.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.
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4. Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen
ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi,
hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu
kavramın gereğidir.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda

ise,

bu

husus

mali

tabloların dipnotlarında açıklanır.

5. Parayla Ölçülme Kavramı: Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin
muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri
ulusal para birimine göre yapılır.
6. Maliyet Esası Kavramı: Bu kavram, para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin
belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen
varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas
alınması gereğini ifade eder.
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek
durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve
muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız
davranılması gereğini ifade eder.
8. Tutarlılık Kavramı: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının,
birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali
durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu
kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile
değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni
öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe

335

politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali
tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur (Sevilengül, 2007, s.27).
9. Tam Açıklama Kavramı: Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve
kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını
ifade eder.
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri
kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel
olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.
10. İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve
işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın
sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir
ve kârları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.
Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe
oluşturamaz.
11. Önemlilik Kavramı: Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nispi ağırlık
ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları
etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer
hususların mali tablolarda yer alması zorunludur (Özulucan, 2005, s.19).

12. Özün Önceliği Kavramı: Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye
yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin
esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla
birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.
Mali tabloların genel olarak amaçları aşağıda verilmiştir:
 Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler
sağlamak,
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 İşletmenin varlık ve kaynaklarındaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkındaki bilgiler
sağlamak,
 Yönetimlerin emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını belirlemektir,
 İşletmenin gelecekteki finansal durumu ve nakit akışı hakkında bilgiler sağlamak.

Mali tablolar, temel ve ek mali tablolar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Temel
mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve eklerini kapsamaktadır. Ek mali tablolar ise, satışların
maliyet tablosu, nakit akış tablosu, net işletme sermayesi akış tablosu, geniş anlamda fon akış
tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu gibi daha ayrıntılı bilgileri içerir.
Mali tabloların düzenlenme dönemine “muhasebe dönemi” denir. Muhasebe dönemi de
bir takvim yıldır.

13.3. Bilanço İlkeleri
Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı
işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve
bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit
edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve
ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır (Akdoğan ve Sevilengül, 2007, s.57).

13.3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek
varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen,
hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları,
bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer
alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara
aktarılır.
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3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek
için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. Dönen
varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen varlıklar
içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun karşılıklar
ayrılır. Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler,
bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve
bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki
gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan
duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan
amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli
dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş
tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul
kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin
sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı
ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların
özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke, alınan
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rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de geçerlidir. Ayrıca,
işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça
gösterilmesi gerekmektedir.

13.3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda
kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları,
bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde
bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar
grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.
3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek
üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları
kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun
olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda
ayrıca gösterilmelidir.
5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan
avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu
ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel
ilkedir.
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13.3.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler
1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki
hakları özkaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile
işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net
kârı (zararı) bilançoda özkaynaklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak
gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, esas
sermaye hesapları her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip
olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir.
3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.
İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana
gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
4. Özkaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem
zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5. Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları
(zararları) ve dönem net kârı (zararı) ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü
yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde
edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç pirimleri,
iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir.
Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.

13.4. Ayrıntılı Bilanço Örneği
İşletmeler bilançolarını tek düzen form tiplerine göre düzenlemek zorundadırlar.
Böylece karşılaştırmalarda kolaylık sağlarlar ve anlam birliği oluştururlar. İşletmeler
bilançolarını ayrıntılı ve özet bilanço tipleri şeklinde düzenleyebilirler. Aşağıda ayrıntılı
bilanço örneği verilmiştir:
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AKTİF

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TİPİ

I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır değerler
1. Kasa
2. Alınan Çekler
3. Bankalar
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları
3. Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Karşılığı(-)
C. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4. Verilen Depozito ve Teminatlar
5. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz
Gelirleri (-)
6. Diğer Ticari Alacaklar
7. Şüpheli Ticari Alacaklar
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
D. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7. Şüpheli Diğer Alacaklar
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamuller
3. Mamuller
4. Ticari Mallar
5. Diğer Stoklar
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7. Verilen Sipariş Avansları
F. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri
1. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım
Maliyetleri
2. Taşeronlara Verilen Avanslar
3. Enflasyon Düzeltme Farkları
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
1 . Gelecek Aylara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Dönen Varlıklar
1 . Devreden KDV
2. İndirilecek KDV
3. Diğer KDV
4. İş Avansları
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6. Personel Avansları
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

(…..TL)

PASİF

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri (-)
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve
Faizleri
5. Tahvil, Anapara Borç.Taksit ve Faizleri
6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
9. Diğer Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
4. Alınan Depozito ve Teminatlar
5. Diğer Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Personele Borçlar
5. Diğer Çeşitli Borçlar
6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
D. Alınan Avanslar
E. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri
1. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım hak ediş
Bedelleri
2. Enflasyon Düzeltme Farkları
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
G. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları
2. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri (-)
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı
4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler
2. Gider Tahakkukları
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1. Diğer KDV
2. Sayım ve Tesellüm Fazlaları
3. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
TOPLAMI
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AKTİF

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TİPİ DEVAMI (….TL)

II. DURAN VARLIKLAR
A. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4. Verilen Depozito ve Teminatlar
5. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Mali Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıym. Değer Düşük. Karş. (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Serm.Payl. Değer Düşük. Karş.(-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3. Binalar
4. Tesis, Makina ve Cihazlar
5. Taşıtlar
6. Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Avanslar
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Haklar
2. Şerefiye
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5. Özel Maliyetler
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
8. Verilen Avanslar
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1. Arama Giderleri
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4. Birikmiş Tükenme Payları (-)
5. Verilen Avanslar
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Duran Varlıklar
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2. Diğer KDV
3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
4. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
5. Elden Çıkarılacak Stoklar ve M.D.V.
6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI

PASİF

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri (-)
4. Çıkarılmış Tahviller
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6. Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-)
7. Diğer Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
4. Alınan Depozito ve Teminatlar
5. Diğer Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Diğer Çeşitli Borçlar
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6. Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş
Borçlar
D. Alınan Avanslar
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2. Gider Tahakkukları
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek
KDV
2. Tesise Katılma Payları
3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
TOPLAMI
III. ÖZKAYNAKLAR
A. Ödenmiş Sermaye
1. Sermaye
2. Ödenmemiş Sermaye (-)
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B. Sermaye Yedekleri
1. Hisse Senetleri İhraç Primleri
2. Hisse Senedi İptal Kârları
3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5. Diğer Sermaye Yedekleri
C. Kâr Yedekleri
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekler
3. Olağanüstü Yedekler
4. Diğer Kâr Yedekleri
5. Özel Fonlar
D. Geçmiş Yıllar Kârları
E. Geçmiş Yıllar Zararları
F. Dönem Net Kârı (Zararı)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

13.5. Gelir Tablosu İlkelerinin Amaçları
Gelir tablosunun düzenlenmesi sırasında işletmeler tarafından uygulanması gereken
kurallara gelir tablosu ilkeleri denmektedir. Tebliğde yer alan gelir tablosu ilkelerinin amacını
bilanço ilkelerine paralel olarak, şöyle özetlemek mümkündür (Ilgaz, 2007, s.83).

342

 Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması (gruplara, bölümlere
ayrılması),
 Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade
edilmesi,
 Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun sağlanması,
 Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup yapılmaması,
 Gelir tablosunda diğer başlığı altında yer alan %20’den fazla tutar için ayrı bir başlık
açılması.

13.6. Gelir Tablosunun İlkeleri
Satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve
belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak
gösterilmesini sağlamaktır. Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt
tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar
kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından
çıkarılamaz. Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler
gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe
uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru
hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
2. Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların
maliyet ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda
maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda
doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
3. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun
amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
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4. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları
arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden
fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip,
dağıtılmalıdır.
5. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde
tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
6. Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını
gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda
gösterilmelidir.
7. Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer
döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
8. Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve
maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça
belirtilmelidir.
9. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya
çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir
şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir
tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa
herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
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13.7. Ayrıntılı Gelir Tablosu
Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır.
İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak için gelir
tablolarını Tebliğ’de verilen biçimde düzenlemek zorundadırlar. Gelir tablosu finansal analize
elverişli olarak rapor tipinde düzenlenmiştir.

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU TİPİ (…….TL)
Önceki Dönem Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satıştan İadeler
2. Satış İskontaları
3. Diğer İndirimler
C. NET SATIŞLAR
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
3. Satılan Hizmet Maliyeti
4. Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2. Pazarlama.Satış ve Dağıtım Giderleri
3. Genel Yönetim Giderleri
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (+)
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymet Satış Kârları
7. Kambiyo Kârları
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Enflasyon Düzeltmesi Kârları
10. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Komisyon Giderleri
2. Karşılık Giderleri
3. Menkul Kıymet Satış Zararı
4. Kambiyo Zararları
5. Reeskont Faiz Giderleri
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR (+)
1. Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
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Uygulamalar
1) Temel muhasebe kavramları nelerdir açıklayınız.
Çözüm: Temel muhasebe kavramları şu şekilde sıralanmıştır:
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme Kavramı
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam Açıklama Kavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12. Özün Önceliği Kavramı
2) Bilanço ilkelerinin amacı nedir açıklayınız.
Çözüm: Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı
işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve
bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde
tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla
ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
3) Gelir tablosu ilkelerinin amaçları nelerdir açıklayınız.
 Çözüm: Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması (gruplara,
bölümlere ayrılması),
 Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade
edilmesi,
 Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun
sağlanması,
 Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup
yapılmaması,
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 Gelir tablosunda diğer başlığı altında yer alan %20’den fazla tutar için ayrı bir başlık
açılması.
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Uygulama Soruları
1) Gelir tablosu ilkeleri nelerdir açıklayınız.
2) Özkaynaklara ilişkin ilkeler nelerdir açıklayınız.
3) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler nelerdir açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çeşitli gereklilikler çerçevesinde, çok sayıdaki mâli işlemlere ait bilgilerin özetlenip
sunulduğu tablolar mâli tablolar olarak adlandırılır. Bir işletmede yapılan işlemlerin üçüncü kişilerce
anlaşılır hale gelmesi ve yöneticilere karar vermede yardımcı olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı
mâli tabloların gerekliliği büyük önem arz etmektedir ve yine bu bağlamda mâli tabloların kapsadığı
bilgiler anlamlı ve kullanılabilir olmalıdır. Mâli tablolar temel ve ek mâli tablolar olarak ikiye ayrılır.
Bilanço ve Gelir Tablosu temel mâli tablolar olarak adlandırılırken, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon
Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu ise ek
mâli tablolardandır.
Mali tabloların amaçları; yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı
bilgiler sağlamak, gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, varlıklar,
kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamaktır.
Mâli tablolar ilke olarak, elden geldiği ölçüde tüm muhasebe kurallarına, genel kabul görmüş
muhasebe kavramı ve ilkelerine uyularak oluşturulmuş olmalıdır. Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ne göre muhasebenin temel kavramları şöyle sıralanmıştır; sosyal sorumluluk
kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, dönemsellik kavramı, parayla ölçülme
kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, tam
açıklama kavramı, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik kavramı ve özün önceliği kavramı.
Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı
kaynakları gösteren finansal tablodur. Bilançoda yer alan varlıklar ve kaynaklar, aktif ve pasif adlı
iki tabloda toplanır. Aktif, sahip olunan varlıkları gösterirken; pasif, bu varlıkların sağlandığı
kaynakları bünyesinde toplar. Bilançoda, aktif hesaplar likidite sırasına göre yer almalıdır.
Bilançonun pasifinde yer alan hesaplar ise, kaynağın sağlandığı yer ve geri ödeme süresine göre
bölümlenir.
Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde
katlandığı bütün maliyet ve giderler ile bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net kârı veya zararı
gösteren bir tablodur. Gelir tablosu bilanço gibi statik değildir. Gelir tablosunun en önemli niteliği,
dinamik bir özelliğe sahip bulunmasıdır.

349

Bölüm Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi, temel mali tablolardan biridir?
A) Nakit akım tablosu
B) Fon akım tablosu
C) Net işletme sermayesindeki değişim tablosu
D) Özkaynaklar değişim tablosu
E) Hiçbiri
2) İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eden temel
muhasebe kavramı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönemsellik kavramı
B) Kişilik kavramı
C) İşletmenin sürekliliği kavramı
D) Maliyet esası kavramı
E) Tam açıklama kavramı
3) Belirli bir tarihte, işletmenin sahip olduğu varlıkları ve kaynakları gösteren tablo,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kar dağıtım tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilanço
E) Özkaynaklar değişim tablosu
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4) Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde
değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eden muhasebe temel kavramı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Önemlilik kavramı
C) Tam açıklama kavramı
D) Kişilik kavramı
E) Özün önceliği kavramı
5)Aşağıdakilerden hangisi, bilançodaki eşitliği doğru olarak göstermektedir?
A) Dönen varlıklar-Yabancı kaynaklar=Özkaynaklar
B) Dönen varlıklar+Duran varlıklar= Yabancı kaynaklar+Özkaynaklar
C) Duran varlıklar+Özkaynaklar=Yabancı kaynaklar
D) Yabancı kaynaklar+Özkaynaklar= Duran varlıklar- Dönen varlıklar
E) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir tarihde sahip olduğu varlık ve kaynakları
tasnifli bir şekilde gösteren statik bit tablodur?
A) Gelir Tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilanço
E) Özkaynaklar değişim tablosu
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7) Ortak veya ortakların, işletme tüzel kişiliğinin varlıklar üzerindeki hakları hangi hesap
sınıfındadır?
A) Dönen varlıklar
B) Dönen varlıklar + Duran varlıklar
C) Kısa + Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D) Gelir tablosu hesapları
E) Öz kaynaklar
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Dönem Kârı veya Zararı için yanlış kullanılmıştır?
A) Dönem giderleri hesabın borcuna, dönem gelirleri hesabın alacağına devredilir
B) Gelir tablosunda yer alır
C) İşletme zarar ederse, hesap dönem net kârı veya zararı hesabı ile kapatılır
D) Kesin mizanda bu hesabın bakiyesi sıfır olarak gözükür
E) Hesap alacak kalanı verirse zarar, borç kalanı verirse kâr etmiştir

9) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kâr kalemlerinden biri değildir?
A) Brüt satış kârı veya zararı
B) Faaliyet kârı veya zararı
C) Net satış kârı veya zararı
D) Dönem kârı veya zararı
E) Olağan kâr veya zarar
10) Aşağıdaki hangi kavram muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin
karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder.?
A) Dönemsellik
B) İhtiyatlılık
C) Özün Önceliği
D) Tam açıklama
E) Önemlilik
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Cevaplar
1)E, 2)C, 3)D, 4)A, 5)B, 6)D, 7)E, 8)E, 9)C, 10)B
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14. KÂR DAĞITIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kârın Hesaplanması
14.2. I) Kâr Dağıtımı
14.3. II) Zararın Dağıtımı
14.4. III) Yedek Akçeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dönem karı nedir açıklayınız.
2) Karın dağıtımı nasıl gerçekleşir açıklayınız.
3) Yedek akçe nedir açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Kar dağıtımı ile ilgili temel Kar eden bir işletmenin, Metinler, çözümlü sorular ve
kavramlar

karından
çerçevesinde

yasalar alıştırmalar
oluşturulacak daha

kolay

ile

konuların
anlaşılması

olan yedek akçelerin tanıtımı sağlanacaktır.
ve

nasıl

hesaplandığı

öğrenilecektir.

Anahtar Kavramlar
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Kar dağıtımı



Zarar dağıtımı



Yedek akçeler
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Giriş
Bu hafta; kâr eden bir işletmenin, kârından yasalar çerçevesinde oluşturulacak olan
yedek akçelerin tanıtımı ve nasıl hesaplandığına dair bilgiler verilecektir. Ayrıca kâr veya
zararın ortaklar arasında nasıl dağıtılacağına dair ilgili kayıtlar ve örnekler de bu son haftanın
konusu içinde olacaktır.
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14.1. Kârın Hesaplanması
Şirketler, yıl sonunda tahakkuk eden ticari kârdan, vergi, fon ve yedek akçe gibi bazı
yasal ödemeleri düştükten sonra, kalanını yetkili organların kararı doğrultusunda ortaklara
sermayeleri oranında dağıtabilir.
Anonim şirketlerde kâr dağıtımına karar vermeye yetkili organ genel kurul, Limited
şirketlerde ise ortaklar kuruludur. Genel kurul ve ortaklar kurulu bu yetkisini anonim şirketlerde
yönetim kuruluna, Limited şirketlerde müdürlere devredemez. Sadece kârın dağıtımının
başlangıç tarihini belirleme yetkisini devredebilirler.
Bazı Kavramların Tanımı
Dönem Kârı: Vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kâr olup; Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre oluşan bu ticari kâr, kâr dağıtım tablosunun düzenlenmesinde esas alınır.
Ödenecek Vergi Ve Yasal Yükümlülükler: Mali kâr üzerinden hesaplanan vergi ve
diğer yasal yükümlülükleri kapsar. Bilançoda yer alan 370 no.lu hesabın bakiyesidir. Bu hesaba
kayıtlar yıl sonunda yapılmaktadır.
Geçmiş Yıllar Zararı: Geçmiş faaliyet dönemi veya dönemlerine ait zararları ifade
etmektedir. T.T.K'nın 470. maddesine göre geçmiş dönem zararları, dönem kârı ile
kapatılmadan kâr dağıtılamaz.
Birinci Tertip Yedek Akçe: Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin
beşte birini buluncaya kadar ayrılan yedek akçeler 1. Tertip Yedek Akçe olarak adlandırılır.
T.T.K'nun 466/1. maddesine göre; "690 Dönem Kârı Veya Zararı " hesabının tutarından, "580
Geçmiş Yıllar Zararları" hesabının bakiyesi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden, ödenmiş
sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar her yıl % 5 oranında I. Tertip Yedek Akçe ayrılır.
Dönem kârından ayrılan I. Tertip Yedek Akçe " 540 Yasal Yedekler" hesabında izlenir,
Ortaklara Birinci Temettü: İşletmenin ödenmiş sermayesinin üzerinden % 5 oranında
ayrılır." 331 Ortaklara Borçlar" hesabında izlenir.
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Ortaklara İkinci Temettü: Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması gereken ikinci
tertip temettüdür."331 Ortaklara Borçlar" hesabında izlenir.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: T.T.K.' daki İlgili hüküm uyarınca ayrılan I. Tertip
Yasal Yedek Akçe ve % 5 oranında ayrılan birinci temettü hariç, kalan kârın dağıtılmasına karar
verilen kısmının % 10'udur. Kâr dağıtımı nedeniyle ayrılması gereken ikinci tertip yasal yedek
akçenin oranı 10/ 110'dur. "540 Yasal Yedekler" hesabında izlenir.

14.2. I) Kâr Dağıtımı
İşletmenin bir dönemde faaliyeti sonucunda elde ettiği kârın ne şeklide paylaştırılacağı
veya hangi esaslara göre yapılacağı şirket sözleşmesinde yer alabilir. Bu konuda sözleşmede
herhangi bir hüküm yoksa ortaklar bu işi kendileri veya bir başkasına yaptırabilirler. Bu
dağıtımın hakkaniyet ilkelerine göre yapılmadığı belirlenirse bu işlem mahkeme tarafından
iptal edilebilir. Bu durumda dağıtım işlemi hakkında Borçlar Kanunu’nun523 üncü maddesi
uygulanır (TTK, m.169). Kârın dağıtımı aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir.
 Kâr, ortaklara eşit dağıtılır,
 Kâr, ortaklara sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılır,
 Kâr, ortakların sermaye paylarına faiz ayrıldıktan sonra dağıtılır,
 Kâr, yönetici ortağa prim verildikten sorma dağıtılır.
Örnek 1) İşletme 200.000 TL kâr etmiştir. A ortağın sermaye payı 40.000 TL B ortağın
ise 60.000 TL’dir. Kâr ortaklara sermaye paylarına orantılı olarak dağıtılacaktır.
İşlemin Tarihi
590 DÖNEM NET KÂRI
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Kârın ortaklar cari hesabına kaydı
A Ortak = 200.000 x %40 = 80.000 TL
B Ortak = 200.000 x %60 = 120.000 TL
/

200,000
200,000

İki ortağın sermaye paylarının toplamı 100.000 TL olduğuna göre bunu 40.000 TL A
ortağınsa oranı %40, 60.000 TL’de B ortağınsa bu ortağında sermayeden alacağı oran %60 olur.
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Bu durumda iki ortağın sermaye paylarına göre oranlanması sonucunda A ortak kârdan 80.000
TL pay alırken B ortak 120.000 TL pay almıştır.
Örnek 2) İşletme 200.000 TL kâr etmiştir. A ortağın sermaye payı 40.000 TL B ortağın
ise 60.000 TL’dir. Elde edilen kârdan A ortağa %30 oranında pay verildikten sonra kâr ortaklar
arasında eşit olarak dağıtılacaktır.
İşlemin Tarihi
590 DÖNEM NET KÂRI
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Kârın ortaklar cari hesabına kaydı
A Ortağın primi = 200.000 x %30 = 60.000 TL
/

200,000
200,000

Kârdan %20 oranında kesilen prim sonucunda kalan 140.000 TL ortaklar arasında eşit
paylaşılacağından A ortak primle birlikte 130.000 TL alırken 70.000 TL’da B ortak kardan pay
almış olacaktır.
Örnek 2) İşletme 200.000 TL kâr etmiştir. A ortağın sermaye payı 40.000 TL B ortağın
ise 60.000 TL’dir. Sözleşmeye göre kâr dağıtımından önce, sermaye paylarına %20 faiz
hesaplanacak, faiz tutarı toplam kardan düşüldükten sonra kalan tutar ortaklar arasında sermaye
paylarına göre dağıtılacaktır.
Bu örneğimizde önce her iki ortağın sermaye paylarına %10 faiz işletilecek hesaplanan
bu faizlerin toplamı kardan düşüldükten sonra kalan tutar ortakların sermaye paylarına göre
dağıtılacaktır.
Ortaklar
A Ortak
B Ortak

Sermaye Payları
40.000
60.000

Faiz
Tutar
%20
8.000 TL
%20
12.000 TL
Toplam 20.000 TL

Bulunan 20.000 TL’lik faizin Dönem net kârından düşülmesi sonucunda ortaya çıkan
180.000 TL’nin %40’ını A ortak %60’ını da B ortak alacaktır.

Ortaklar
A Ortak
B Ortak

Faiz Tutarı
8.000 TL
12.000 TL

Kardan pay
Toplam Tutar
72.000 TL
80.000 TL
108.000 TL
120.000 TL
Toplam
200.000 TL
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İşlemin Tarihi
590 DÖNEM NET KARI
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Kârın ortaklar cari hesabına kaydı
/

200,000
200,000

14.3. II) Zararın Dağıtımı
Zarar dağıtımın esasları da aynı kârın dağıtımında olduğu gibidir. Yani, zarar
dağıtımının hangi esaslara göre yapılacağı şirket sözleşmesinde yer alabilir. Bu konuda
sözleşmede herhangi bir hüküm yoksa ortaklar bu işi kendileri veya bir başkasına
yaptırabilirler. Bu dağıtımın hakkaniyet ilkelerine göre yapılmadığı belirlenirse bu işlem
mahkeme tarafından iptal edilebilir. Bu durumda dağıtım işlemi hakkında Borçlar
Kanunu’nun523 üncü maddesi uygulanır (TTK, m.169).
Örnek 1) İşletme 50.000 TL kâr etmiştir. A ortağın sermaye payı 40.000 TL B ortağın
ise 60.000 TL’dir. Zarar ortaklara sermaye paylarına orantılı olarak dağıtılacaktır.
İşlemin Tarihi
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
591 DÖNEM NET ZARARI
Dönemde oluşan zararın ortaklara düşen
paylarının cari hesaplarına devri

50,000
50,000

Dönem sonu işlemleri sırasında 690 Dönem kârı veya zararı hesabının borç bakiye
vermesi sonucunda oluşan zararın pasif düzenleyici bir hesap olan 591 Dönem Net Zararı
hesabına devri yapıldıktan sonra, örneğimizde belirtilen zararın ortakların sermaye paylarına
göre dağıtımı işlemi sonucunda A ortak 50.000 TL zararın %40’ını (20.000 TL), B ortak ise bu
zararın %60’ını karşılayacaktır (30.000TL).
İşlemin Tarihi
100 KASA

50,000

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Dönemde oluşan zararın ortaklara düşen
paylarının nakden ödemeleri
/

50,000

Örnek 2) İşletme 50.000 TL kâr etmiştir. A ve B adlı iki ortağında sermaye paylarının
eşittir. Ortaklar oluşan bu zararın sermaye paylarından azaltılmasına karar vermişlerdir.
İşlemin Tarihi
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

50,000
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591 DÖNEM NET ZARARI
Dönemde oluşan zararın ortaklara düşen
paylarının cari hesaplarına devri
İşlemin Tarihi
500 SERMAYE
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Dönemde oluşan zararın sermaye
paylarından düşülmesi
/

50,000

50,000
50,000

14.4. Yedek Akçeler
Yedek akçe kavramı, anonim şirketlerin çeşitli amaçlar için dağıtmayıp işletmede
tuttukları karları ifade eder. Yedekler Yasal ve isteğe bağlı olmak üzere iki gruba ayrılır. İsteğe
bağlı yedekler, yasal yedeklerden farklı olarak, ayrılmalarında herhangi yasal bir zorunluluk
olmayan yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararı ile ayrılan yedeklerdir. Anonim, Limited
ve Kooperatif şirketlerinin her yıl dönem karının bir bölümünün yasal yedekler olarak ayrılması
Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir (TTK, m.466 ve m.534). Kanun bu yasal yedekleri ikiye
ayırmıştır.
 I. Tertip Yedek Akçe
 II. Tertip Yedek Akçe
I.Tertip Yedek Akçe: Her yıl dönem kârının yirmide birinin (%5), ödenmiş esas
sermeyenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.
Bu yedek akçenin ayrılmasından önce bilinmesi gereken ödenmiş sermaye kavramıdır.
Ödenmiş esas sermaye tek düzen hesap planında 50 no’lu bir grubun ismidir. Bu grup içinde
yer alan 500 Sermaye ile pasif düzenleyici 501 Ödenmemiş Sermaye hesapları arasındaki fark
bu grubun toplam parasal tutarını verecektir. Örneğin, aşağıdaki örnekte ödenmiş sermayenin
300.000 TL olduğu görülmektedir.
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye

400.000 TL
(100.000) TL
300.000 TL

Burada önemli olan bu 300.000 TL’nin yani ödenmiş sermayenin beşte biri (%20)
tutarıdır. Bu tutar örneğimizde 60.000 TL’dir. Ayrılacak yedek akçenin bu 60.000 TL’ni
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aşamayacağı kanunda yer alan “ödenmiş esas sermeyenin beşte birini buluncaya kadar”
ifadesinden anlaşılmaktadır.
Örneğin, 2007 yılında işletmenin o ana kadar ayrılmış olan yedek akçe toplamı 60.000
TL ise, 2007 yılında yedek akçe ayrılamaz. Şayet tutar, örneğin 59.900 TL ise, işletme ancak
60.000 TL sınırına kadar yedek akçe ayırabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir konuda geçmiş yıl zararlarıdır. Şayet işletme kâr
etmişse ve hesaplarında geçmiş yıl zararlarında bir parasal tutar var ise, bu tutarında kardan
düşülerek net kâra ulaşılması gerekir.
Yukarıda anlatılan şartların yerine gelmesinden sonra işletme dönem kârının yirmide
biri kadar (%5) yedek akçe ayırabilir.
II. Tertip Yedek Akçe: Net kârdan birinci tertip dışında, pay sahipleri için %5 kâr payı
ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kârdan pay alan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış
olan kısmın onda biridir.
Her şeyden önce I. Tertip tutarının belirlenmesi için yukarıda anlatılanlar burada da
geçerlidir. Çünkü, kanunun “net kardan birinci tertip dışında” ifadesi birinci tertibin hesaplanan
net kârdan çıkarılması gerekecektir.
Bu işlemden sonra sıra “pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra” ifadesine
gelinecektir. Bu ifade de, ayrılacak kar payının ödenmiş sermaye üzerinden ayrılması
gerekecektir. Ayrıca bu %5 kâr payını ayırabilme yeteneğinin de olması şarttır. Ayrılacak bu
tutarın adı aslında birinci temettü’dür.
Birinci temettüden sonra kalan para üzerinden pay sahipleri ile kârdan pay alan diğer
kişilere tekrardan bir kâr payının dağıtımı söz konusudur. İkinci temettü olarak adlandırılan bu
para üzerinden II. Tertibin ayrılabilmesi için, bu kalan paranın dağıtılacağı yani, ikinci
temettüünün de dağıtılacağı yönetim kurulu tarafından kararının alınmış olması gerekir.
Konuyu bir örnekle açıklanması aşağıda verilmiştir.
Örnek 1) İşletmenin bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Bilgiler
Ödenmiş esas sermayesi
Dönem kârı
Geçmiş yıl zararları
I. tertip

TL Tutarlar
400.000
300.000
35.000
15.000

Bu bilgilerle yapılması gereken ilk adım dönem karından geçmiş yıl zararlarının
düşülmesidir. Daha sonra I.Tertip düşüldükten ve ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranındaki
temettü tutarı da ayrıldıktan sonra kalan meblağ üzerinden %10 oranında II. Temettüünün
hesaplanması yapılacaktır.
Hesaplanması
Dönem karı
Geçmiş Yıl Zararları (-)
Kâr
I.Tertip (-)
II. Temettünün Matrahı
%5 Kar Payı II. Temettü
II. Tertip Matrahı
II.Tertip (-)
Dağıtılacak II. Temettü

Tutarlar TL
300.000
(35.000)
265.000
(15.000)
250.000
(20.000)
220.000
(22.000)
198.000

Örnek 2) İşletmenin 2007 yılı karının dağıtılması ile ilgili bazı bilgiler aşağıdadır.
Ticari Kâr
20.000
Kurumlar Vergisi
4.000
2007 Yılına kadar ayrılan
I.Tertip Yedek Akçe
11.200
Sermaye
80.000
Ödenmemiş Sermaye
20.000
Yapılacak işlemlerin sırası aşağıda verilmiştir.
 Ticari kârdan kurumlar vergisi çıkartılarak net karın bulunması,
 Birinci tertip yedek akçenin hesaplanması,
 Ödenmiş sermayenin bulunması,
 I. Temettünün hesaplanması
 Net kardan birinci tertip yasal yedek ile I.Temettünün çıkartılarak dağıtılabilir
kârın bulunması,
 İkinci tertip yedek akçenin hesaplanması.
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Hesaplanması
Ticari karı
Kurumlar Vergisi
Net Kar

Tutarlar TL
20.000
(4.000)
16.000

I.Tertip Yedek Akçe = Ticari (Dönem) Kar x Yedek Akçe Oranı
= 20.000 x %5
= 1.000 TL
Sorudaki 2007 yılına kadar ayrılmış olan I. Tertip Yedek Akçenin 11.200 TL olduğu
söylenmiştir. Kanuna göre, ödenmiş esas sermeyenin beşte birini buluncaya kadar umumi
yedek akçe ayrılabileceği için, bu tutarın hesaplanması gerekmektedir.
Ödenmiş Sermaye = Sermaye – Ödenmemiş Sermaye
= 80.000 – 20.000
= 60.000 TL
Bulunan bu 60.000 TL’nin beşte biri yani %20’sinin alınması gerekir. Bu sayı, 12.000
TL’dir (60.000 x %20). Ayrılacak I.Tertip Yedek Akçe bu 12.000 TL’lik sınırı aşamaz. Çünkü,
daha önceden ayrılmış olan I. Tertip Yedek Akçe tutarı 11.200 TL’dır. Bu yüzden 2007 yılında
1.000 TL değil, 800 TL ayrılabilecektir.
I.Temettü = Ödenmiş Sermaye x I. Temettü Oranı
= 60.000 x %5
= 3.000 TL
Dağıtılabilir Karın Bulunması
Net Kâr
I.Tertip Yedek Akçe
I.Temettü
Dağıtılabilir Kâr

Tutarlar TL
16.000
(800)
(3.000)
12.200

II. Tertip Yedek Akçe = Dağıtılabilir Kâr x Yedek Akçe Oranı
= 12.200 x %10
= 1.220 TL
Dağıtılabilir kârdan II. Tertip Yedek Akçe tutarının çıkartılması ile de II.Temettünün
tutarı bulunur(12.200 TL – 1.220 TL = 10.980 TL) . Hesaplanan bu tutarlarla ilgili olarak
yapılacak kayıtlar aşağıda verilmiştir. Önce dönem net kârının geçmiş yıllar karları hesabına
devri gerçekleştirilecektir. Daha sonraki kayıt karın dağıtımına aittir.
367

…/…/2008
590 DÖNEM NET KÂRI
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Dönem karının ilgili hesaba devri
2
…/…/2008
570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
540 YASAL YEDEKLER
540.01 I. Tertip Y.A.
800
540 02 II. Tertip Y.A. 1.220
331 ORTAKLARA BORÇLAR
331.10 I. Temettü
3.000
331.11 II. Temettü
10.980
Kârın Dağıtımı
/
1

16,000
16,000

16,000
2,020

13,980
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Uygulamalar
1) Dönem karı nedir açıklayınız.
Çözüm: Dönem karı vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kâr olup; Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre oluşan bu ticari kâr, kâr dağıtım tablosunun düzenlenmesinde esas alınır.
2) Karın dağıtımı nasıl gerçekleşir açıklayınız.
Çözüm: Kârın dağıtımı aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:
 Kâr, ortaklara eşit dağıtılır,
 Kâr, ortaklara sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılır,
 Kâr, ortakların sermaye paylarına faiz ayrıldıktan sonra dağıtılır,
 Kâr, yönetici ortağa prim verildikten sorma dağıtılır.
3) Yedek akçe nedir açıklayınız.
Çözüm: Yedek akçe kavramı, anonim şirketlerin çeşitli amaçlar için dağıtmayıp işletmede
tuttukları kârları ifade eder. Yedekler; yasal ve isteğe bağlı olmak üzere iki gruba ayrılır.
İsteğe bağlı yedekler, yasal yedeklerden farklı olarak, ayrılmalarında herhangi yasal bir
zorunluluk olmayan yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararı ile ayrılan yedeklerdir.
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Uygulama Soruları
1) I. Tertip yedek akçe nedir açıklayınız.
2) Ortaklara birinci temettü nedir açıklayınız.
3) Geçmiş yıllar zararı nedir açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öz kaynaklar işletmenin toplam net varlıkları ile borçları arasındaki farktır ve işletme sahip
veya sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder. Öz kaynaklar; Ödenmiş
Sermaye, Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Dönem Net Kârı’ndan oluşur.
Sermaye (esas sermaye) işletme sahipleri tarafından işletmeye tahsis edilmiş veya şirketlerin
ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş olan sermayedir. Esas sermayenin
ortaklar tarafından henüz ödenmemiş olan kısmı “Ödenmemiş Sermaye” olarak isimlendirilir.
Ödenmiş sermaye, esas sermaye ile ödenmemiş sermaye arasındaki farktır. Ödenmemiş sermaye
bilançoda esas sermayeden bir indirim olarak gösterilir.
Yedekler çeşitli amaçlarla net kârın dağıtılmayarak işletmede alıkonulan kısmıdır. Tekdüzen
Hesap Planında yedekler 1) Sermaye Yedekleri, 2) Kâr Yedekleri olarak gruplandırılmıştır. Kâr
yedekleri, işletmenin dönem kârının zorunlu veya ihtiyari nedenlerle dağıtılmayarak işletmede
alıkonulan kısmıdır. Bunlar; statü yedekleri, olağanüstü yedekler ve özel fonlardır. Sermaye
yedekleri ise, faaliyet kârı dışındaki nedenlerle, sermaye hareketleri nedeniyle ortaya çıkan ve
işletmede bırakılan tutarlardır.
Dönem net kârı, işletmenin dönem kârından vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra
kalan kısımdır. Bu tutar bir bilanço hesabı olan Dönem Net Kârı Hesabı’nda izlenir. Dönem Kârı
veya Zararı Hesabı’nın borç kalanı (zarar) ise, Dönem Net Zararı Hesabı’nın borcuna aktarılır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki şirketlerden hangisinde her yıl dönem karının bir bölümünün yasal yedekler olarak
ayrılması Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmemiştir?
A) Anonim
B) Limited
C) Kooperatifler
D) Komandit
E) Hiçbiri
2) Birinci tertip yedek akçe ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A) Öz kaynakları arttırıcı bir unsurdur
B) Ödenmiş sermayenin 1/5’ine ulaşıncaya kadar ayrılır
C) Dönem net karının 1/20’si oranında ayrılır
D) Kar yedeklerinden biridir
E) Öz kaynakları azaltıcı bir unsurdur
3) 20.000 adet hisse senedi olan bir işletmenin dönem karı 40.000 TL’dir. İşletmenin sermayesi
100 milyon olup, ödenmemiş sermayesi ise 20.000 TL’dir. İşletmenin ilgili dönemde ödeyeceği
vergi ve fonlar 12.000 TL’dir. İşletmenin I. Tertip yedek akçe tutarı kaç TL’dir ?
A) 5.000
B) 4.000
C) 2.000
D) 1.000
E) Hiçbiri

4) 20.000 adet hisse senedi olan bir işletmenin dönem karı 40.000 TL’dir. İşletmenin sermayesi
100 milyon olup, ödenmemiş sermayesi ise 20.000 TL’dir. İşletmenin ilgili dönemde ödeyeceği
vergi ve fonlar 12.000 TL’dir.
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İşletmenin II. Tertip yedek akçe tutarı kaç TL’dir ?
A) 4.000
B) 2.800
C) 2.200
D) 1.100
E) Hiçbiri
5) Bir işletmenin dönem sonuna ait bilgileri aşağıdaki gibidir.
Sermaye

100.000

Ödenmemiş sermaye

20.000

Dönem karı

10.000

Geçmiş yıl zararları

2.000

Yasal yedekler

5.000

İşletmenin I.Tertip yedek akçe ayırma sınırı kaç TL’dir ?
A) 16.000
B) 1.600.000
C) 4.000.000
D) 400.000
E) 500.000
6) TTK’ya göre; I.tertip Yedek Akçe’nin formülü aşağıdakilerden hamgisidir.
A) (Dönem net kârı – Kurumlar vergisi) x %5
B) (Dönem net kârı – Geçmiş yıllar kârları) x %5
C) (Dönem net kârı – Geçmiş yıllar zararları) x %5
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D) (Dönem net kârı – Gelir vergisi) x %5
E) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi yasal yedekler arasında yer alır
A) İsteğe bağlı yedekler
B) Statü yedekleri
C) Ana sözleşme yedekleri
D) II: Tertip
E) Olağandışı yedekler
8) Kâr dağıtımı ile ilgili yapılacak kayıtta yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar
aşğıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir.
A) Geçmiş Yıllar Zararları
B) Ortaklardan Alacaklar
C) Dönem Net Karı
D) Geçmiş Yıllar Karları
E) Ortaklara Borçlar
9) Sermaye hesabı ile ödenmemiş sermaye hesabı arasındaki farka ne ad verilir.
A) Öz kaynaklar
B) Ödenmiş sermaye
C) Taahhüt edilen sermaye
D) Dönem net kârı
E) Hiçbiri
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10) Para dışında kalan örneğin gayrimenkuller, menkul kıymetler, telif hakları vs… gibi
çeşitleri kapsayan sermayeye ne ad verilir?
A) Ayni sermaye
B) Ödenmiş sermaye
C) Öz sermaye
D) Kayıtlı sermaye
E) Örtülü sermaye

Cevaplar
1)D, 2)E, 3)B, 4)C, 5)A, 6)C, 7)D, 8)E, 9)B 10)A
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