




T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2622
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1590

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

Yazarlar
Dr.Öğr.Üyesi Şükrü DOKUR (Ünite 1,2)

Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3)
Prof.Dr. Vedat EKERGİL (Ünite 4)

Prof.Dr. Nurten ERDOĞAN (Ünite 5,6)
Prof.Dr. Necdet SAĞLAM (Ünite 7,8)

  

Editör
Prof.Dr. Ayşe Banu BAŞAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ



    Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.

İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt
veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2012 by Anadolu University
All rights reserved

 No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without

permission in writing from the University.

ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ AR-GE BİRİMİ 

Birim Yöneticisi 
Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe

Kitap Hazırlama Grubu Sorumlusu
Öğr.Gör. Erdem Erdoğdu

Öğretim Tasarımcıları
Prof.Dr. Tevfik Volkan Yüzer

Öğr.Gör. Orkun Şen

Grafik Tasarım Yönetmenleri 
Prof. Tevfik Fikret Uçar 
Doç.Dr. Nilgün Salur

Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız

Dil Yazım Danışmanı
Prof.Dr. Emine Kolaç

Grafikerler
Ayşegül Dibek

Aysun Şavlı

Kapak Düzeni
Prof. Tevfik Fikret Uçar

Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız

Dizgi
Kitap Hazırlama Grubu

Dönemsonu İşlemleri

E - ISBN 
978-975-06-2676-0

Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesi’ne aittir.
ESKİŞEHİR, Ağustos 2018

2581-0-0-0-1909-V01



iiiİçindekiler

İçindekiler
Önsöz ....................................................................................................................      ix

Dönemsonu İşlemlerinin Kapsamı  .............................................  2
MUHASEBE SÜRECİNDE DÖNEMSONU/ENVANTER İŞLEMLERİNİN 
YERİ  .............................................................................................................................. 3
DÖNEMSONU/ENVANTER İŞLEMLERİNİN GEREKLİLİĞİ ........................... 5
DÖNEMSONU/ENVANTER İŞLEMLERİNİN KAPSAMI .................................. 6
Envanter Çıkarma Zamanı ve Hesap Dönemi ......................................................... 6
Muhasebe Dışı Envanter ve Muhasebe İçi Envanter İşlemleri  .............................. 8
DEĞERLEME İŞLEMLERİ VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ .................................. 8
Değerleme İşlemleri ..................................................................................................... 8
Değerleme Ölçüleri ...................................................................................................... 9
TİCARİ KÂR VE MALİ KÂR .................................................................................... 11
Özet ............................................................................................................... ................ 12
Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... .............. 13
Yaşamın İçinden ........................................................................................... ............... 14
Okuma Parçası ........................................................................................... .................. 15
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ ............ 16
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. .............. 16
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 17

Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Dönemsonu ........  18
HAZIR DEĞERLER ..................................................................................................... 19
Kasa - Türk Lirası Kasası  ............................................................................................ 19

Kasa Sayım Noksanlığı .......................................................................................... 20
Kasa Sayım Fazlalığı ............................................................................................... 22

Kasa - Yabancı Para Kasası  ......................................................................................... 24
Çekler ............................................................................................................................. 26

Dönemsonu (Envanter) İşlemleri  ....................................................................... 26
Bankalar ......................................................................................................................... 27

Dönemsonu (Envanter) İşlemleri  ....................................................................... 28
MENKUL KIYMETLER ............................................................................................. 30
Dönemsonu (Envanter) İşlemleri .............................................................................. 31
Özet ................................................................................................................................ 34
Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... 35
Yaşamın İçinden ........................................................................................................... 36
Okuma Parçası .............................................................................................................. 37
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... 38
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 38
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 39

1. ÜNİTE

2. ÜNİTE



İçindekiler iv

Alacaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri .....................................  40
GİRİŞ ............................................................................................................................. 41
TİCARİ ALACAKLAR ................................................................................................ 41
Alıcılar ........................................................................................................................... 41

VUK’a Göre Değerleme ......................................................................................... 43
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme .......................................... 46

Alacak Senetleri ............................................................................................................ 47
VUK’a Göre Değerleme ......................................................................................... 49
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme .......................................... 51

Şüpheli Alacaklar .......................................................................................................... 52
VUK’a Göre Şüpheli Alacak İşlemleri ................................................................. 52
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Şüpheli Alacak İşlemleri ................... 54

Değersiz Alacaklar ....................................................................................................... 55
DİĞER ALACAKLAR ................................................................................................. 57
Özet ............................................................................................................... ................ 58
Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... .............. 60
Yaşamın İçinden ........................................................................................................... 61
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ ............ 62
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 63
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 63

Stoklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri .........................................  64
GİRİŞ ............................................................................................................................. 65
STOK MALİYET AKIŞ VARSAYIMLARI ............................................................... 66
Devamlı Envanter Sistemine Göre Maliyet Akışı Varsayımlarının
İşleyişi ............................................................................................................................ 69

Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı .......................................................................... 70
İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ)  ................................................... 71
Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (SGİÇ)  ................................................ 74
Ortalama Maliyet Varsayımı ................................................................................. 75

Aralıklı Envanter Sistemine Göre Maliyet Akışı Varsayımlarının
İşleyişi ............................................................................................................................ 77

İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ)  ................................................... 78
Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (SGİÇ)  ................................................ 79
Ortalama Maliyet Varsayımı ................................................................................. 80

STOKLARIN ENVANTER (DÖNEMSONU) İŞLEMLERİ  .................................. 83
Stokların Fiziki Sayımı ................................................................................................. 83
En van te ri Ko lay laş tı rı cı Yön tem ler ............................................................................ 84

Perakende Yöntemi ................................................................................................ 85
Standart Maliyet Yöntemi ..................................................................................... 86

Stokların Değerlemesi .................................................................................................. 87
Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme .............................................................. 87
Muhasebe Standartlarına Gö re De ğer le me ........................................................ 88

Özet ............................................................................................................... ................ 93

3. ÜNİTE

4. ÜNİTE



İçindekiler v

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... .............. 94
Yaşamın İçinden ........................................................................................... ............... 95
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ ............ 96
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. .............. 96
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 97

Duran Varlıklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri ...........................  98
GİRİŞ ............................................................................................................................. 99
UZUN VADELİ ALACAKLAR .................................................................................. 99
MALİ DURAN VARLIKLAR ..................................................................................... 100
Bağlı Menkul Kıymetlerin Dönemsonu İşlemleri .................................................... 101

Değerlemesi ............................................................................................................ 101
Değer Düşüklüğü ................................................................................................... 102

İştiraklerin Dönemsonu İşlemleri .............................................................................. 103
Değerlemesi ............................................................................................................ 103
Değer Düşüklüğü ................................................................................................... 105

Bağlı Ortaklıklar ........................................................................................................... 105
MADDİ DURAN VARLIKLAR ................................................................................. 106
Maddi Duran Varlıkların Sayımı ................................................................................ 106
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi ...................................................................... 107

Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme .............................................................. 107
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme .......................................... 108

Maddi Duran Varlıklarda Amortisman ve Muhasebeleştirilmesi ......................... 110
Normal Amortisman ............................................................................................. 110
Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri ............................................................. 112
Kullanım (Üretim) Miktarı Yöntemi ................................................................... 114
Kıst Amortisman .................................................................................................... 115
Amortismanların Muhasebeleştirilmesi ............................................................. 116

Maddi Duran Varlıkların Satışı ve Yenileme Fonu .................................................. 116
MAD Dİ OL MA YAN DU RAN VAR LIK LAR ........................................................... 117
Değerlemesi ve İtfa Edilmesi ...................................................................................... 118

Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme ve İtfa .................................................. 118
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme ve İtfa .............................. 121

MAD Dİ VE MAD Dİ OL MA YAN DU RAN VAR LIK LAR DA DE ĞER
DÜ ŞÜK LÜ ĞÜ .............................................................................................................. 124
Değer Düşüklüğünün Değerlendirilmesi .................................................................. 124
Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi ............................................................ 125

Yeniden Değerlenmiş Değerler Üzerinden İzlenen Varlıkta Değer
Düşüklüğü ............................................................................................................... 126

Özet ................................................................................................................................ 127
Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... 129
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... 131
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 131
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 131

5. ÜNİTE



İçindekiler vi

Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu 
İşlemleri ....... .................................................................................. 132

GİRİŞ ............................................................................................................................. 133
TİCARİ BORÇLAR ..................................................................................................... 133
Satıcılar .......................................................................................................................... 134

VUK’a Göre Değerleme ......................................................................................... 134
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme .......................................... 136

Borç Senetleri ................................................................................................................ 137
VUK’a Göre Değerleme ......................................................................................... 137
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme .......................................... 139

MALİ BORÇLAR ......................................................................................................... 139
Banka Kredileri ............................................................................................................. 139

Yabancı Para Cinsinden Alınan Kredilerin Değerlemesi .................................. 140
Dönemsonu Faiz Tahakkuku ................................................................................ 140
Vadeleri Bir Yılın Altına Düşen Krediler ............................................................ 141

Çıkarılmış Tahviller ..................................................................................................... 141
İskontolu Tahvil İhracı .......................................................................................... 141
Primli Tahvil İhracı ................................................................................................ 143

ÖZ KAYNAKLAR ........................................................................................................ 145
Dönem Net Kârı ........................................................................................................... 145
Yedekler  ........................................................................................................................ 146

Kâr Yedekleri ........................................................................................................... 147
Sermaye Yedekleri .................................................................................................. 147

Özet ................................................................................................................................ 148
Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... 149
Yaşamın İçinden ........................................................................................................... 150
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... 151
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 151

Gelir ve Giderlere İlişkin Dönemsonu İşlemleri .........................  152
GİRİŞ ............................................................................................................................. 153
MALİYET VE GİDER HESAPLARI ......................................................................... 153
7/A Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi ......................................................................... 153
7/B Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi ......................................................................... 156
GELİR HESAPLARI .................................................................................................... 159
Hasılatın Ölçümü ......................................................................................................... 160
Mal Satışı ....................................................................................................................... 161
Hizmet Satışı  ................................................................................................................ 161
Faiz, İsim Hakları ve Temettüler ................................................................................ 162
GELİR VE GİDERLERİN DÖNEM BAKIMINDAN KONTROLÜ ..................... 162
Gelecek Döneme Ait Gelirlerin Tespiti ..................................................................... 163
Önceki Dönemlerden Gelen ve Döneme İsabet Eden Gelirlerin
Tespiti ............................................................................................................................. 163
Gerçekleşen Gelirlerin Tespiti .................................................................................... 164

6. ÜNİTE

7. ÜNİTE



viiİçindekiler

Gelecek Döneme Ait Giderlerin Kontrolü ................................................................ 165
Önceki Dönemlerden Gelen Giderlerin Kontrolü ................................................... 165
Gerçekleşen Giderlerin Tespiti ................................................................................... 166
Dönem Kârı veya Zararının Bulunması .................................................................... 166
VERGİYE TABİ KÂRIN BULUNMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ......... 168
Kurumlar Vergisinden İstisnalar - Vergiden Muaf Gelirler  ................................... 168
Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler  ............................................................ 169
Kurumlar Vergisine Kanunu’na Tabi İşletmelerde Gider Kabul
Edilmeyen İndirimler  ................................................................................................. 169
Gelir Vergisi Kanunu’na Tabi İşletmelerde Gider Kabul Edilmeyen
Ödemeler ....................................................................................................................... 170
Vergi Oranı .................................................................................................................... 170
Kâra İlişkin Dönemsonu Muhasebe Kayıtları  ......................................................... 171
Özet ............................................................................................................... ................ 176
Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... .............. 177
Okuma Parçası ........................................................................................... .................. 178
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ ............ 179
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. .............. 179
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 179

Finansal Tablolar ve Düzenlenmesi .............................................  180
HESAPLARIN KAPATILMASI  ................................................................................ 181
FİNANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENME KOŞULLARI ................................ 181
Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu  ........................................................ 183
İşletmelerin Sürekliliği ................................................................................................. 183
Tahakkuk Esası  ............................................................................................................ 183
Önemlilik ve Birleştirme ............................................................................................. 183
Netleştirme (Mahsup Etme) ....................................................................................... 183
Raporlama Sıklığı ......................................................................................................... 184
Karşılaştırmalı Bilgi...................................................................................................... 184
Sunuluşun Tutarlılığı ................................................................................................... 184
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ........................................................ 184
Bilançoda Kısa Vade / Uzun Vade Ayrımı ................................................................ 185

Dönen Varlıklar ...................................................................................................... 186
Duran Varlıklar ...................................................................................................... 186
Kısa Vadeli Borçlar  ................................................................................................ 186
Uzun Vadeli Borçlar  .............................................................................................. 187

Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler .................................................................................. 188
GELİR TABLOSU ........................................................................................................ 188
Kapsamlı Gelir Tablosu ............................................................................................... 188
Bireysel Gelir Tablosu .................................................................................................. 190

Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu  .......................................... 190
Giderlerin Fonksiyonuna Göre Bireysel Gelir Tablosu  .................................... 191

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU .......................................................................... 191
Özkaynak Değişim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler .................. 192

8. ÜNİTE



İçindekiler viii

NAKİT AKIŞ TABLOSU ............................................................................................. 193
Nakit Akış Tablosunun Sunumu ................................................................................ 193
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması ..................... 195
FİNANSAL TABLOLARIN BÜTÜNÜNE AİT DİPNOTLAR .............................. 197
Özet ................................................................................................................................ 199
Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... 200
Yaşamın İçinden ........................................................................................................... 201
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... 201
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 201
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 202

Sözlük ................................................................................... ...........................  203



ixİçindekiler

Önsöz
İş let me ler açı sın dan mu ha se be ka yıt la rı nı baş lat mak ve sür dür me nin ya nın da bu sü-

re cin çık tı la rı nı oluş tu ran fi nan sal tab lo la rın dü zen len me si ve iş let me ile il gi li ta rafla ra 
ile til me si bü yük önem ta şı mak ta dır. Bu ne den le fi nan sal tab lo la rın dü zen le ne bil me si ve 
fa ali yet so nuç la rı nın dö nem ler iti ba riy le tes pit edil me si için dö nemso nu en van ter ve de-
ğer le me iş lem le ri nin ya pıl ma sı zo run lu luk tur. Dö nem so nu iş lem le ri; bel li bir ta rih iti ba-
riy le iş let me le rin ma li tab lo la rı nı ha zır la ma ya ve bu ma li tab lo lar da yer ala cak bil gi le rin 
ger çek li ği ve doğ ru lu ğu nu sağ la ma ya yö ne lik ola rak ya pı lan iş lem ler ola rak ta nım lan-
mak ta dır.

Mu ha se be sü re ci bü tün ola rak dü şü nül dü ğün de, Ge nel Mu ha se be I ve Ge nel Mu ha-
se be II ders le rin de öğ re nil miş olan bil gi ler, dö nem so nu iş lem le ri ara cı lı ğıy la bir bü tün lük 
ka zan mış ola cak tır. Bu ki tap ta ge nel mu ha se be sü re ci nin son aşa ma sı nı oluş tu ran dö nem-
so nu iş lem le ri mev cut ya sal dü zen le me ler, mu ha se be stan dart la rı ve mu ha se be il ke le ri 
ışı ğı al tın da açık lan mış tır.

Ki tap, ya zar lar, öğ re tim ve gra fik ta sa rım ve diz gi ekip le ri ol mak üze re ge niş bir gru-
bun öz ve ri li ça lış ma sıy la or ta ya çık mış tır. Baş ta ya zar la rı mız ol mak üze re, eme ği ge çen le-
re te şek kür eder, öğ ren ci le ri mi ze ve kul la nı cı la ra faydalı ol ma sı nı dile rim.

                        Editör
       Prof. Dr. Ayşe Banu Başar
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Dönemsonu işlemlerinin işletmeler açısından neden gerekli olduğunu açıkla-
yabilecek,
Dönemsonu işlemlerinin kapsamını açıklayabilecek, 
Değerleme ölçülerini tanımlayabilecek,
Ticari kâr ve mali kâr kavramlarını tanımlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Envanter	İşlemleri
•	 Ticari	Kâr
•	 Dönemsonu	İşlemleri	

•	 Değerleme	
•	 Mali	Kâr
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Dönemsonu İşlemleri Dönemsonu İşlemlerinin
 Kapsamı

•	 MUHASEBE	SÜRECİNDE	DÖNEMSONU/
ENVANTER	İŞLEMLERİNİN	YERİ

•	 DÖNEMSONU/ENVANTER	
İŞLEMLERİNİN	GEREKLİLİĞİ

•	 DÖNEMSONU/ENVANTER	
İŞLEMLERİNİN	KAPSAMI

•	 DEĞERLEME	İŞLEMLERİ	VE	DEĞERLEME	
ÖLÇÜLERİ

•	 TİCARİ	KÂR	VE	MALİ	KÂR

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



MUHASEBE SÜRECİNDE DÖNEMSONU/ENVANTER
İŞLEMLERİNİN YERİ 
Muhasebe bir sistemdir ve her sistem gibi girdileri, girdilerin işlendiği bir süreci 
ve çıktıları vardır. Muhasebe sisteminin girdi kısmını belgeler, süreç kısmını bu 
belgelerin kaydı ve sınıflandırılması, çıktı kısmını ise, finansal tablolar oluştur-
maktadır. “Muhasebe süreci nasıl ve ne zaman başlar” sorusuna yeni açılan ve 
faaliyetlerine devam eden işletme açısından cevap vermek gerekir.

Yeni kurulan işletmelerde muhasebe süreci, kuruluş işlemleri tamamlandık-
tan sonraki kuruluş bilançosu ve açılış kaydı ile başlar. Faaliyetine devam eden 
işletmelerde muhasebe süreci ise, dönem başı yevmiye kayıtları ile başlar. Süreç, 
dönem içi mali olaylara ait belgelerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması 
ve mali tabloların düzenlenmesine kadar devam eder. Sürecin ara noktalarında 
işlemlerin matematiksel doğruluğunun sağlanması için ara (geçici) mizanlar dü-
zenlenir. Dönemsonu geldiğinde ise, kayıtların özeti, genel geçici mizan şeklinde 
alınır, fiili doğrulamalar ve düzeltmeler yapılır. Son şekil verildikten sonra da ke-
sin mizan ve mali tablolar hazırlanır ve hesaplar kapatılır. 

İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarını kısaca aşağıdaki gibi açıklamak 
mümkündür: 

•	 Açılış Kayıtları: Yeni kurulan bir işletmede yapılacak envanter çalışması ve 
düzenlenecek açılış bilançosundan hareketle; faaliyetine devam eden iş-
letmelerde ise, dönem başı bilançosundan hareketle yapılan kayıtlar, açılış 
kayıtlarıdır. Bilançonun aktifi, açılış kaydında yevmiye defterinin borç ta-
rafına; pasifi ise, alacak tarafına kayıt edilir.

•	 Dönem İçi Mali İşlemlerin Kayıtları: Dönem içi işlemler önce yevmiye def-
terine maddeler şeklinde ve yevmiye defterinden de büyük deftere aktarı-
larak kaydedilir.

•	 Ara Mizanlar: Yevmiye defterinden büyük deftere aktarımların mate-
matiksel doğruluğunu kontrol etmek için mizanlar kullanılmaktadır. 
Dönemsonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb.) düzenlenen 
mizanlara, ara (geçici) mizan denir.

•	 Genel Geçici Mizan: Bilindiği gibi, muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 
31 Aralık tarihinde sona erer. Dönemsonu, yani 31 Aralık itibari ile dü-
zenlenen mizan bütün dönemi kapsadığından genel geçici mizan olarak 
adlandırılır ve işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

Dönemsonu İşlemlerinin 
Kapsamı
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•	 Envanter ve Envanter Kayıtları: Genel geçici mizan hazırlandıktan sonra, 
burada yer alan hesaplara bakılarak işletmenin tüm hareketleri incelenir. 
Yani, işletmenin bütün varlıkları sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlenir, ala-
cakları ile borçlarının mutabakat çalışmaları yapılır. Daha sonra, defter 
kayıtlarındaki ve genel geçici mizandaki tutarlar bir kenarda bırakılarak 
işletmenin gerçek (fiili) durumu envanter listeleri aracılığıyla çıkartılır ve 
işletmenin muhasebe kayıtlarındaki durumu ile fiili durumu karşılaştırılır. 
Genel geçici mizanda yer alan tutarlar ile envanter çalışmaları sonucun-
da bulunan tutarlar birbirinden farklıysa, yapılacak envanter kayıtları ile 
bu farklar fiili duruma göre düzeltilmeye çalışılır. Yani, envanter kayıtları 
aracılığıyla muhasebe kayıtlarının, fiili duruma göre ayarlanması sağlanır. 
Bütün bunlardan sonra da maliyet hesapları ve gelir tablosunun kapanış 
kayıtları gerçekleştirilir.

•	 Kesin Mizan: Her dönemsonunda çıkarılan son mizandır. Bu mizanda ka-
lanlar işletmenin fiili durumunu gösteren tutarlardır. Bu mizandan hare-
ketle işletmenin finansal tabloları düzenlenir.

•	 Finansal Tabloların Düzenlenmesi: Finansal Durum Tablosu-Bilanço, 
Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim 
Tablosu kesin mizandan sonra düzenlenir. 

•	 Kapanış Kayıtları: Dönemsonu bilançosundan hareketle kapanış kayıtları 
yapılır. Dönemsonu bilançosunun pasifi, yevmiye kaydının borç tarafına; 
aktifi ise, alacak tarafına kaydedilir. Bu kayıttan sonra büyük defter hesap-
larının tamamı kapanmış olur. 

Muhasebe sürecinde envanterin yeri nerededir?

Yukarıda yapılan açıklamalara bağlı olarak muhasebe süreci, Şekil 1.1 üzerin-
de gösterilmektedir.

1

Şekil 1.1

Muhasebe Süreci 
ve Bilgi Sisteminde 
Dönemsonu 
İşlemlerinin 
(Envanter ve 
envanter kayıtları) 
Yeri.
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DÖNEMSONU/ENVANTER İŞLEMLERİNİN 
GEREKLİLİĞİ
Muhasebe süreci aslında verileri bilgiye dönüştüren bir sistemdir. Mali olayların 
gerçekleştiğini gösteren belgeler, sistemin girdileridir. Bu girdiler, belirli yasal ve iş-
lemsel süreçlerden geçirilerek sistemin çıktısına dönüştürülmektedir. Sistemin çık-
tısı, belgelerden üretilen ve finansal tablo kullanıcılarına sunulan finansal bilgilerdir.

Finansal tabloları düzenlemenin amacı, işletmenin finansal durumu, finansal 
performansı ve nakit akışları hakkında geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik 
kararlar almalarına yardımcı olan bilgiyi sunmaktır. Ayrıca finansal tablolar, yö-
neticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da 
gösterir.

İşletme yönetimi, finansal tabloları düzenlerken işletme ömrünün sonsuz ol-
duğunu, faaliyetlerini bu sonsuz ömür çerçevesinde süreklilik esasına içerisinde 
devam etme durumunu değerlendirir. Gelecekte, şirketin sona erdirilmesi niyeti 
veya zorunluluğu yoksa finansal tablo süreklilik esasına göre düzenlenmiş sayılır.

Yönetim, değerlendirmelerini yaparken işletme faaliyetlerinin sürekliliğine 
kuşku düşürecek önemli belirsizlikler taşıyan olaylar veya koşulların farkındaysa, 
bu belirsizlikleri finansal tablo notlarında açıklar. İşletme, finansal tablolarını sü-
reklilik esasına göre hazırlamaması halinde, bu hususu finansal tablolarını düzen-
lemesi sırasında dayandırdığı temel ve işletmenin süreklilik arz etmeyecek şekilde 
değerlendirilmesinin nedeni ile birlikte açıklar.

Sunulan finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılar için faydalı olabilmesi için, 
ihtiyaca ve gerçeğe uygun, zamanında sunulmuş, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir 
ve anlaşılabilir olması gerekir. Finansal tabloların niteliksel özellikleri;

•	 İhtiyaca	Uygunluk
•	 Gerçeğe	Uygun	Sunum
•	 Karşılaştırılabilirlik
•	 Doğrulanabilirlik
•	 Zamanında	Sunum
•	 Anlaşılabilirliktir.
Finansal tabloların yukarıda sayılan niteliklere sahip olmaları için, dönem başı 

açılış, dönem içi kayıtlar ve çıkarılan mizandan sonra işletmenin kayıtlı durumu-
nu ortaya çıkarması gerekir. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı, dönemsonunda 
kayıtlı durum, işletmenin gerçek durumunu gösteremeyebilir. Bu nedenlerin ba-
zıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

Dönem başı açılış, dönem içi kayıtlar ve çıkarılan mizandan sonra işletmenin kayıt-
lı durumu ortaya çıkar. İşletmelerin kayıtlı durumunun finansal tablo düzenleme 
akşamı itibariyle gerçek durumunu gösterebilmesi amacı ile uyuşmayan konular ile 
ilgili gerekli düzeltmeleri yapması gerekir. Bütün bu işlemler, dönemsonu işlemle-
rinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

•	 Hazır değerlerin ve menkul kıymetlerin dönemsonu değerleri ile kayıtlı de-
ğerleri arasında çeşitli nedenlerle farklılıklar oluşabilir. Örneğin Kasa hesa-
bında görülen para ile sayım sonucu bulunan tutar arasında çalınma, fazla 
veya noksan ödeme veya tahsilat gibi nedenlerle denklik olmayabilir. Hisse 
senetlerinde alış bedellerine göre değer düşmeleri meydana gelmiş olabilir. 
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•	 Ticari alacaklarla ilgili olarak yapılan mutabakatlaşma sonucu tutarsızlıklar 
ortaya çıkabilir ya da bu alacakların bazıları şüpheli duruma düşmüş, ba-
zılarının tahsil olanağı tamamen ortadan kalkmış olabilir. Ayrıca, yabancı 
para cinsinden alacakların değerlemesi gerekebilir. Ayrıca vadeli alacakla-
rın değerleme gününde sahibi için arz etmiş olduğu değer (peşin değer) ile 
raporlanma gereği söz konusu olabilir. 

•	 Stok hareketlerinin kayıt yöntemlerinde farklılıklar olabilir. Fire, çalınma, 
bozulma, modası geçme, fiyat düşmesi vb. nedenlerle mevcut malların de-
ğeri gösterilmeyebilir. 

•	 Dönemsellik	kavramı	ve	tahakkuk	esası	gereği,	döneme	ait	gelir	ve	gider-
lerle ilgili ayarlama kayıtlarının yapılması gerekebilir.

•	 İşletme	faaliyetinde	kullanılan	maddi	duran	varlıklar	için	yıpranma, aşın-
ma, modasının geçme gibi nedenlerle değer kayıpları oluşabilir.

•	 Mali borçlarla ilgili döneme ait kaydedilmesi gereken finansman giderleri söz 
konusu olabilir ya da mali borçlarla ilgili yaşlandırma yapılması gerekebilir. 

•	 Ticari borçlarda vadelendirme, senetli borçların peşin değerle raporlanması 
gereği söz konusu olabilir ve ayrıca mutabakatlaşma sonucu tutarsızlıklar or-
taya çıkabilir ya da yabancı para cinsinden borçların değerlemesi gerekebilir. 

•	 Muhasebe	kuralları	gereği	kullanılan maliyet hesaplarının ilgili gelir tablosu 
hesaplarına devredilmesi ve kapatılması, gelir tablosundan bilanço hesapla-
rına geçiş kayıtlarının yapılması gerekebilir. 

•	 Mali	tablolarda	sunulamayan	açıklayıcı notlarda ifade edilecek unsurların 
tespiti, doğrulanması ve sunuma uygun hale getirilmesi gerekebilir. 

Genel geçici mizandan sonra yukarıda ifade edilen veya benzeri birçok neden-
le, işletmenin muhasebe kayıtlarında gözüken durumu ile o anlık fiili durumu 
birbiri ile tutarlı olmayacaktır. Kayıtlı durumu ile fiziki durumu arasındaki uyum-
laştırma için dönemsonu işlemlerinin (envanter) yapılması bir zorunluluktur. 

Dönemsonu işlemlerinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.

DÖNEMSONU/ENVANTER İŞLEMLERİNİN KAPSAMI
Envanter genel olarak sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, be-
lirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptan-
masına yönelik işlemlerin bütünüdür. Dönemsonu itibariyle işletmeler varlıklarını 
sayarak, ölçerek, tartarak miktarlarını tespit ederler ve tespit edilen bu miktarlar 
Türkiye	Muhasebe	 Standartlarında	 ve	 Vergi	 Usul	 Kanunu’nda	 belirtilen	 ölçütler	
dikkate alınarak değerlenirler.

Değerleme, işletmenin varlıklarının ve borçlarının Türk Lirası olarak değerlerinin 
ifade edilmesidir.

  
Envanter Çıkarma Zamanı ve Hesap Dönemi
Envanterin ne zaman çıkarılacağını kanunlarımız belirlemiştir. 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununa göre; her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, 
alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve 
doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker be-
lirten bir envanter çıkarır. Ayrıca, tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin so-
nunda envanter düzenler. 

Muhasebe sürecinin çıktıları 
olan, finansal durum tablosu, 
kapsamlı gelir tablosu, nakit 
akış tablosu, özkaynaklar 
değişim tablosu ve açıklayıcı 
notların işletmenin anlık 
durumunu doğru ifade 
edebilmesi için, dönemsonu 
işlemleri (envanter) bir 
zorunluluktur.
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Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde çı-
karılır. Maddi duran malvarlığına dahil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve 
işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için 
ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle envantere alınırlar. 
Kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur. 

İşletmelerde envanter çıkarma zamanı genel olarak 31 Aralık, yani her yılın 
son günü kabul edilir. İşletmelerde faaliyet dönemi 1 Ocak tarihinde başlar, 31 
Aralık tarihinde sona erer. Her 31 Aralık itibariyle işletme ile ilgili taraflara işlet-
menin finansal tabloları sunulur. Sunulacak finansal tabloların gerçeği gösterebil-
mesi, ihtiyaca uygun bilgilerin yer alabilmesi, karşılaştırılabilir ve anlamlı olabil-
mesi için envanter işlemleri yapılır. Hesap döneminin sonunda çıkarılan envanter 
izleyen hesap döneminin dönembaşı envanterini oluşturur.

Dönemsonu envanteri, izleyen dönemin dönembaşı envanteridir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, işletmelerde faaliyet dönemi on iki ayı geçe-
mez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde 
çıkarılır, ikinci derecede önem taşıyan unsurlarda ise kural olarak üç yılda bir 
fiziksel sayım yapılır. 

Vergi Usul Kanunu’na göre değerleme günü, iktisadi kıymetlerin vergi kanun-
larında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulmasıdır. 
Vergi kanunlarına göre her hesap dönemi bir takvim yılıdır. 

Faaliyet süresinin bir takvim yılından daha kısa olduğu durumlarda kalan sü-
reler hesap dönemi kabul edilir, envanter ve ona bağlı olarak bilanço çıkarılır. Elde 
edilen kazançlar da bir yılın kazancı gibi değerlenir ve vergilendirilir.

Takvim yılı içinde işe başlayan ve işi bırakan mükellefler, işe başlama ve işi 
bırakma tarihlerinde envanter çıkarırlar ve bilanço düzenlerler. Bir önceki takvim 
yılı içinde faaliyette olup da takvim yılı içinde işi bırakanlar, işi bırakma tarihinde 
envanter çıkarırlar ve bilanço düzenlerler. Takvim yılı içinde işe başlayıp devam 
edenler, işe başlama tarihinde ve takvim yılı sonunda envanter çıkarırlar ve bilan-
ço düzenlerler.

Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel 
kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve de-
ğer olarak belirlenir. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçlar, fiziksel 
sayımla elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eşit olmalıdır.



Dönemsonu İşlemleri8

Muhasebe Dışı Envanter ve Muhasebe İçi Envanter 
İşlemleri 
İşletmelerde dönemsonu işlemleri kapsamında yapılacak envanter işlemleri aşağı-
da gösterildiği gibi iki gruba ayrılmaktadır:

•	 Muhasebe	dışı	envanter
•	 Muhasebe	içi	envanter	
Dönemsonunda muhasebe kayıtları dikkate alınmaksızın, bütün varlıklarının tek 

tek sayılması, değerlemesi, alacakları ile borçları ile mutabakatlarının yapılması, işlet-
menin anlık fiili durumunun tespiti işlemine muhasebe dışı envanter denmektedir. 
TTK	ve	VUK’da	tanımı	yapılan	yılda	en	az	bir	kez	yapılması	zorunlu	olan	envanter	
muhasebe dışı envanterdir.

Yapılan muhasebe dışı envanter sonucu elde edilecek envanter listeleri ayrıca 
envanter defterine kaydedilir. Bu durumda envanter listeleri ile işletmenin kayıtlı 
durumunu gösteren genel geçici mizan kalanlarının karşılaştırılması, kayıtlı du-
rum ile fiili durum arasındaki örtüşmeyen durumların düzeltilmesi için gerekli 
kayıtların yapılması, maliyet hesaplarının kapatılması, gelir tablosu hesaplarının 
kapatılması işlemlerine ise, muhasebe içi envanter denir.

Muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi dışı envanteri karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
 
Dönemsonunda işletmelerin envanter çalışması iki aşamada gerçekleştirilir:
•	 İşletmenin	sayım	işlemine	hazır	duruma	getirilmesi (hazırlık aşaması)
•	 Sayım	işlemleri	(sayım aşaması)
Hazırlık aşaması, işletme mevcutlarının sayımı için en uygun duruma getirilmesi, 

sayımda görev alacakların belirlenmesi ve sayım programının yapılması aşamasıdır.
Sayım aşamasında ise; her sayım noktasında sayım planlanır ve departman 

sorumlusu nezaretinde, sayım işlemleri yapılır. Sayım sonucunda elde edilen bil-
giler dönemsonu işlemleri kapsamında daha sonraki aşamaların dayanağını oluş-
turan bilgiler olacağından gerekli özenin gösterilmesi gerekir.

DEĞERLEME İŞLEMLERİ VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

Değerleme İşlemleri
Değerleme işlemleri, muhasebe dışı envanterin sayımdan sonraki aşamasıdır. İşlet-
melerin finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak aşağıdaki-
lerle sınırlı olmamak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir:

•	 Bir	önceki	dönemin	kapanış	bilançosundaki	değerler	ile	faaliyet	döneminin	
açılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır.

•	 Fiili	veya	hukuki	duruma	aykırı	olmadıkça,	değerlemelerde	işletme	faaliye-
tinin sürekliliğinden hareket edilmelidir.

•	 Bilanço	kapanış	gününde,	varlıklar	ve	borçlar	teker	teker	değerlendirilir.
•	 Değerleme	 ihtiyatla	yapılmalıdır,	özellikle	de	bilanço	gününe	kadar	doğ-

muş bulunan bütün muhtemel riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile 
yıl sonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar 
bile dikkate alınırlar. Kazançlar bilanço günü itibariyle gerçekleşmişlerse 
hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönemso-
nuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esas-
lara uyulur.

•	 Faaliyet	yılının	gider	ve	gelirleri,	ödeme	ve	tahsilat	tarihlerine	bakılmaksı-
zın yıl sonu finansal tablolarına alınırlar.

•	 Önceki	yılsonu	finansal	tablolarında	uygulanmış	bulunan	yöntemler	korunur.

Muhasebe dışı envanter; 
saymak, ölçmek, tartmak 
ve değerlemek suretiyle 
işletmenin varlıkları ve 
borçlarının saptanmasıdır.

Muhasebe içi envanter, 
muhasebe dışı envanterin 
muhasebe kayıtlarında yer 
alan aşamasıdır.

3
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Vergi	 Usul	 Kanunu,	 vergi	matrahlarının	 hesaplanmasıyla	 ilgili	 iktisadi	 kıy-
metlerin takdir ve tespit işlemini değerleme olarak tanımlamıştır. Değerlemede, 
iktisadi kıymetlerden her biri tek başına dikkate alınırlar. Teamülen aynı cinsten 
sayılan malları ve düşük kıymetli birbirinden ayrışmış eşyayı toplu olarak değer-
lemek mümkündür. 

Değerlemenin amacı, işletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden ger-
çeğe en yakın durumunu ve hesap dönemi sonucunu belirlemektir. Bu amaçla 
işletmeye ait tüm varlıkların sayılıp, miktarlarının para birimi ile çarpılması ve 
değerlerinin hesaplanması gerekir.

 
Değerleme Ölçüleri
Değerleme	işlemleri	Türk	Ticaret	Kanunu,	Vergi	Usul	Kanunu	ve	Türkiye	Muha-
sebe Standartlarında belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu; genel olarak değerleme ölçüsü olarak, Türkiye Muhasebe 
Standartlarında gösterilen ölçülere göre değerleme yapılacağını belirtmiştir. 
Ayrıca, şartların gerçekleşmesi halinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngö-
rülen değerlemeyi basitleştirici yöntemlerin uygulanabileceğini ifade etmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nda ise, iktisadi kıymetler tür ve niteliğine göre aşağıdaki 
ölçülerden biri ile değerlenir;

•	 Maliyet	bedeli
•	 Borsa	rayici
•	 Tasarruf	değeri
•	 Mukayyet	değer
•	 İtibari	değer
•	 Vergi	değeri
•	 Rayiç	bedel
•	 Emsal	bedeli	ve	ücreti
Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artı-

rılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin 
toplamını ifade eder. Stoklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık-
lar, tarımsal ürünler maliyet bedeli ile değerlenir.

Borsa Rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret 
borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele 
gününde borsadaki muamelelerinin ortalama değerlerini ifade eder. Normal dal-
galanmalar dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele 
günü yerine değerlemeden önceki 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak al-
dırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Tasarruf Değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sa-
hibi için arz ettiği gerçek değerdir. Senetli alacaklar ve senetli borçlar tasarruf 
değeri ile değerlenir.

Mukayyet Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap 
değeridir. Senetsiz alacaklar, kuruluş ve örgütlenme giderleri ve şerefiye mukay-
yet değerle değerlenir.

İtibari Değer: Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan de-
ğerlerdir. Kasa mevcudu ve çıkarılmış tahviller itibari değer ile değerlenir.

Rayiç Bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.
Emsal Bedeli ve Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen 

veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması 
halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli sıra ile aşağıdaki 
esaslara göre belirlenebilir:

•	 Ortalama	fiyat	esası,	
•	 Maliyet	bedeli	esası
•	 Takdir	esası	

Maliyet Bedeli = Alış bedeli 
+ Alış giderleri

Borsa rayici bir iktisadi 
varlığın borsada oluşan 
değeridir.

Tasarruf değeri peşin değer 
olarak da bilinir. Bir varlık veya 
yükümlülüğün değerleme 
günündeki gerçek değeridir.

Mukayyet değere aynı 
zamanda kayıtlı değer de 
denilir.

İtibari değer = Nominal 
değer

Rayiç bedel = Cari değer
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Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile de-
ğerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış 
yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından 
çıkarılacak olan “Ortalama satış fiyatı” ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, 
aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına naza-
ran %25’ten az olmaması şarttır.

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet be-
deli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet be-
deline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle 
emsal bedelini bizzat belli eder.

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal 
bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli 
edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış 
eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edi-
len bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. 
Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesapla-
ra ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir.

Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kanun koyucuların re’sen biçtikleri 
değerler ile zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar 
emsal bedeli yerine geçer. 

Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru 
olarak tayin edilememesi hallerinde tespit edilecek emsal ücret de aynı esaslara 
göre tayin olunur.

Vergi Değeri: Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu 
maddesine göre tespit edilen değeridir.

Türkiye Muhasebe standartlarında “gerçeğe uygun değer” kavramına vurgu 
yapılmakta, varlık ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçümlenmesi, değerlen-
mesi ve finansal tablolarda raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının bilgi 
ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına neden olacağı ifade edilmektedir. Bu 
kapsamda, finansal tablo unsurlarının değerlemesi ile ilgili olarak standartlarda 
aşağıda belirtilen beş temel ölçümleme esasına yer verilmiştir. 

•	 Maliyet	bedeli
•	 Cari	maliyet	(Yenileme	maliyeti)
•	 Gerçekleşebilir	değer
•	 Gerçeğe	uygun	değer
•	 Kullanım	değeri
Finansal tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından en çok kullanılan 

ölçüm esası, tarihi maliyet olarak ifade edilen maliyet bedeli esasıdır. Yukarıdaki 
değerleme esasları yanında standartlarda ayrıca aşağıdaki değerleme ölçülerin-
den de bahsedilmektedir:

•	 Net	Gerçekleşebilir	Değer
•	 İtfa	Edilmiş	Maliyet	Değer
•	 Özkaynak	Yöntemiyle	Değerleme
•	 Geri	Kazanılabilir	Değer
•	 Kullanım	Değeri
Maliyet Bedeli: Varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit 

veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa 
değerleridir.

Vergi değeri, bina ve 
arazinin Emlak Vergisi 
Kanununa göre tespit edilen 
değeridir.
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Cari Maliyet:	Cari	maliyetin	esas	alındığı	ölçümleme	biçiminde	varlıklar,	aynı	
varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan bir varlığın alınması için halihazırda gere-
ken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilmesidir.

Gerçekleşebilir Değer: İşletmenin normal faaliyet koşullarında, bir varlığın elden 
çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, 
işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit 
ve nakit benzeri değerlerin ıskonto edilmemiş tutarları ile gösterildiği değerdir.

Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili istekli taraflar ara-
sında bir varlığın el değiştirdiği veya bir borcun ödendiği değerdir.

Kullanım Değeri: Varlıklar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, ileride 
yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü ıskonto edilmiş değerleri ile göste-
rilirler. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ileri-
de ödenmesi gereken net nakit çıkışlarının bugünkü ıskonto edilmiş değerleri ile 
gösterildiği değerdir. 

Kullanım değeri, esas itibariyle varlıkların geri kazanılabilir tutarlarını tespit 
etmekte kullanılan bir hesaplama biçimidir.

TİCARİ KÂR VE MALİ KÂR
Yukarıdaki	tanımlardan	da	anlaşılabileceği	gibi,	Vergi	Usul	Kanunu	değerleme	ölçü-
leri ile Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan değerleme ölçüleri farklı şekillerde 
sınıflandırılmış ve kabul edilmiştir. İşletmelerde faaliyet dönemi sonunda öncelikle 
olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticari kâr (muhasebe kârı) veya zararı 
tespit edilmekte ve bu sonuç üzerinde bağımsız denetim gerçekleşmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilen kâr veya zarar, ticari kâr 
veya zarardır (muhasebe kârı veya zararı). Türk Ticaret Kanunu değerleme ölçü-
lerinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki değerleme ölçülerinin uygulanması-
nı öngörmüştür.

Vergi Kanunlarının ölçülerine göre hesaplanan kâr veya zarara ise, mali kâr 
veya zarar (vergi karı veya zararı) denir. Vergi Kanunları, faaliyet sonucunun he-
saplanmasında bazı giderlerin indirilmesini kabul etmezken, kazançları ise, vergi-
den muaf veya istisna tutmuştur. Bir başka anlatım ile vergi kanunlarına göre ver-
gi hesaplaması yapılacak matrahın tespitinde, vergisi istenmeyen bazı kazançların 
varlığı ile birlikte, indirimi kabul edilmeyen giderler bulunmaktadır. Vergi ka-
nunlarında kâr, vergilendirme açısından ele alınırken; Türk Ticaret Kanunu’nda 
ise, üçüncü kişilerin haklarının korunması açısından ele alınmıştır.

Ticari kârın belirlenmesinde işletme faaliyetleri kapsamında her türlü hası-
lat ve gider kalemi hiçbir koşula bağlı kalmaksızın hesaplamalarda dikkate alı-
nır. Mali kârın belirlenmesinde ise, bulunan ticari faaliyet sonucundan hareket-
le, vergi kanunlarınca indirimi kabul edilmeyen ancak ticari faaliyet sonucu için 
Muhasebe Standartlarının öngördüğü nedenlerle indirim konusu yapılan giderler 
tekrar ilave edilerek, vergisel boyutta vergi matrahına dahil edilmemesi gereken 
hasılat ve kâr unsurları ticari kazançtan çıkarılır.

Ticari Kâr (muhasebe kârı)ından mali kâra (vergi karına) geçiş ile ilgili detay-
ları kitabımızın 7. ünitesinde daha detaylı olarak öğreneceksiniz.

Ticari kâr ve mali kâr arasındaki farkı açıklayınız. 

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ve vergiden muaf gelirlerin gelir ve gider bü-
tünlüğünün bozulmaması amacıyla Nazım hesaplarda izlenmesi öngörülmektedir. 

Ticari Kâr + Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler - Vergiden 
Muaf gelirler = Mali Kâr

4
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Özet

Dönemsonu işlemlerinin işletmeler açısından ne-
den gerekli olduğunu açıklamak.
 Dönemsonu işlemlerinin yapılmasını gerektiren 
birçok neden sözkonusudur. Bunlardan bazıla-
rı, işletmelerin farklı yasal düzenlemelerle karşı 
karşıya kalması ve yasal düzenlemeler arasın-
daki değerleme farklılıklarının olması, dönem 
içinde muhtemel yapılabilecek hatalı işlemlerin 
varlığı, finansal tablolarda sunulamayacak ancak 
taraflar için önemli olan olayların sağlıklı bir şe-
kilde tespit edilmesi gerekliliği, finansal tablola-
rın istenen özellikleri taşıyabilmesi ve yönetim 
faaliyet raporunun karar alıcılar açısından an-
lamlı olabilmesi olarak sıralanabilir.
 
Dönemsonu işlemlerinin kapsamını açıklamak 
 Dönemsonu işlemleri (envanter) için öncelikle 
işletmede hazırlık aşaması yürütülür. Hazırlık 
aşamasında, envanter işlemlerine uygunluk sağ-
lanır, sayım için kişiler belirlenir. İkinci aşama 
ise, fiili sayım işlemleri ve mutabakatların ta-
mamlanmasıdır. Sayım çalışmaları sonucu elde 
edilen listeler, değerleme ölçüleri dikkate alına-
rak değerlenir ve böylece işletmenin gerçek du-
rumu tespit edilmiş olur. 

 Muhasebe dışı envanter sonuçları ile kayıtlı du-
rumun örtüşmesi için gerekli envanter kayıtları 
yapılır. Kesin mizan ve dönemsonu mali tablo-
ları düzenlendikten sonra, kapanış kayıtları ile 
süreç sona ermiş olur. 

Değerleme ölçülerini tanımlamak 
Değerleme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi 
Usul	Kanunu	ve	Türkiye	Muhasebe	Standartla-
rında belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu; genel 
olarak değerleme ölçüsü olarak, Türkiye Mu-
hasebe Standartlarında gösterilen ölçülere göre 
değerleme yapılacağını belirtmiştir. Buna göre 
Türkiye Muhasebe Standartlarında “gerçeğe uy-
gun değer” kavramına vurgu yapılmakta, varlık 
ve borçların gerçeğe uygun bir şekilde ölçüm-
lenmesi, değerlenmesi ve finansal tablolarda 
raporlanmasının, finansal tablo kullanıcılarının 
bilgi ihtiyacının en iyi bir şekilde karşılanmasına 
neden olacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 
maliyet bedeli, cari maliyet (Yenileme maliyeti), 
gerçekleşebilir değer, gerçeğe uygun değer ve 
kullanım değeri şeklinde sıralanabilecek değer-
leme ölçüleri bulunmaktadır. 

 Vergi Usul Kanunu’nda ise iktisadi kıymetler tür 
ve niteliğine göre maliyet bedeli, borsa rayici, 
tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, 
vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve ücreti 
şeklinde sıralanabilecek değerleme ölçülerine 
göre değerlenebilirler. 

Ticari kâr ve mali kâr kavramları tanımlamak 
Vergi	Usul	Kanunu	 değerleme	 ölçüleri	 ile	 Tür-
kiye Muhasebe Standartlarında yer alan değer-
leme ölçüleri farklı şekillerde sınıflandırılmış ve 
kabul edilmiştir. İşletmelerde faaliyet dönemi 
sonunda öncelikle olarak Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre ticari kâr veya zararı tespit 
edilmektedir. Türk Ticaret Kanununa göre tespit 
edilen kâr veya zarar, ticari kâr veya zarardır 
(muhasebe kârı veya zararı). Türk Ticaret Kanu-
nu değerleme ölçülerinde ise, Türkiye Muhasebe 
Standartlarındaki değerleme ölçülerinin uygu-
lanmasını öngörmüştür. Vergi Kanunlarının 
ölçülerine göre hesaplanan kâra ise, mali kâr 
veya zarar denir. Vergi kanunlarında kâr, ver-
gilendirme açısından ele alınırken; Türk Ticaret 
Kanununda ise, üçüncü kişilerin haklarının ko-
runması açısından ele alınmıştır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Kısaca saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek ke-
limelerini karşılayan tanımlama aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Stok
b. Mutabakat
c. Mizanlar
d. Dosyalar
e. Envanter

2. Dönemsonu değerleme işlemi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Envanter sonuçları envanter defterine kaydedi-
lir. 

b. Envanter sonuçları dönemsonunda mizana kay-
dedilir. 

c. Envanter sonucu tespit edilenler belirli değerle-
me ölçülerine göre değerlenir.

d. Ticari Kârdan mali kâra geçişte vergi kanunları 
dikkate alınır.

e. Dönemsonu işlemleri işletmelerin kayıtlı du-
rumu ile fiziki durumunu uyumlaştırmak için 
yapılır.

3.	 Aşağıdakilerden	hangisi	Vergi	Usul	Kanunu	Değer-
leme Ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet Bedeli
b. Tasarruf Değer
c.	 Gerçeğe	Uygun	Değer
d.	 Rayiç	Bedel
e. Emsal Bedel ve Ücret

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

a. Maliyet bedeli
b. İtibari Değer
c. Kullanım Değeri
d. Net gerçekleşebilir değer
e. Geri kazanılabilir değer

5. Faaliyetine devam eden bir işletmede 31 Aralık ta-
rihinde yapılacak envantere ne ad verilir?

a. Dönemsonu envanter
b. Dönembaşı envanter
c. Kuruluş envanteri
d. Birleşme envanteri
e. Tasfiye envanteri

6. Dönemsonunda işletmenin varlıklarının sayılması, 
ölçülmesi ve tartılarak değerlendirmesi sonucu elde 
edilen listelerin kayıtlandığı defter hangisidir?

a. İşletme hesabı Defter
b. Büyük Defter
c. Yevmiye Defteri
d. Yardımcı Defter
e. Envanter Defteri

7. Karşılıklı pazarlık ortamında istekli, bilgili kişiler 
arasında gerçekleşen olaya ait değerleme aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Kullanım Değeri
b. Maliyet bedeli
c. Geri Kazanılabilir değer
d.	 Gerçeğe	Uygun	değer
e. Tahmini değer

8. Mali kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

a. Her zaman ticari kâr ile mali kâr sonucu aynı 
olur

b. Mali kâr=Ticari kâr+Vergi Kanunlarınca Kabul 
Edilmeyen Giderler-Vergiden Muaf veya İstisna 
edilmiş gelirler

c. Mali kâr= Ticari kâr+Vergiden Muaf veya İstis-
na edilmiş gelirler

d. Mali kâr= Türkiye Muhasebe Standartları de-
ğerleme ölçüsü ile elde edilen sonuç

e. Kâr dağıtım matrahı aynı zamanda mali kârı 
oluşturur
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Yaşamın İçinden
9. İşletme yönetim binası yapmak üzere fabrika bina-
sı satın almıştır. Alım için arsa sahibine 100.000+% 18 
KDV, emlak komisyonu olarak 3.000+%18 KDV, tapu 
harcı olarak T1.000 ödemiştir. Arsa üzerinde eski bir 
bina vardır ve yenisi için yıkılıp temizlik gereklidir ve 
bu işlem bir taşeron firmaya yaptırılmıştır. Taşeron fir-
ma işlem için 2.000+% 18 KDV almış, yıkımdan çıkan 
molozlar 1.000+%18 KDV bedelle satılmıştır. Maliyet 
bedeli değerleme ölçüsüne göre arsanın işletmeye ma-
liyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

a. 105.000
b. 106.000
c. 123.720
d. 124.900
e. 125.000

10. Aşağıdakilerden hangisi dönemsonu işlemlerinin 
gerekliliği ile ilgili değildir?

a. Stok hareketlerinin farklı yöntemle muhasebe-
leştirilmesi

b. Dönemsonunda amortisman hesaplamaları
c. Kayıtların her türlü hata, hile, yolsuzluğa açık 

olması
d. Alacak ve borçlarla ilgili mutabakat çalışması 

gerekliliği
e. Karar defterinin tasdik ettirilmesi

DEĞERLEMENİN AMACI VE YAPILMA ZAMANI
...
Vergi	 Usul	 Kanunu	 (VUK)	 uyarınca	 değerlemeden	
amaç vergi matrahının tespitine yönelik olarak iktisa-
di kıymet bedellerinin tespit edilmesidir. Daha geniş 
anlamda değerlemeden amaç, işletme faaliyetleri ile 
ilgili işlemler ve bu işlemler sonucu oluşacak kârlılığın 
tespiti, işletme performans ve verimliliğinin tespiti, iş-
letme hedef ve politikalarının belirlenmesi, işletme bi-
lanço, kâr-zarar tablosu ve diğer mali tablolarının işlet-
me hakkında reel, açık, anlaşılır ve tam bilgi vermesini 
sağlamaya yönelik olarak işletme varlıkları, alacak ve 
borçlarının gerçek değerinin tespit edilmesi ve bu de-
ğerle kayıtlara yansıtılmasıdır. Bu anlamda, yapılacak 
bir değerleme işleminde ortaya çıkacak bir hata, hem 
işletme yönetimini hem de işletme ile ilgili diğer kişi, 
kurum ve kuruluşları yanıltacak, işletmeyi olduğundan 
kötü veya olduğundan iyi gösterebilecektir.
Değerleme işleminin bu amaca uygun olarak yapılma-
sı, işletme üst yönetiminin daha rasyonel karar verme-
sini sağlayacağından, değerleme işleminin sağlıklı ve 
tam yapılması öncelikle işletmenin devamı açısından 
önem arz etmektedir. Profesyonel yöneticilerin en bü-
yük destekleri, işletmeyi tam olarak yansıtabilen veriler 
ile mali tabloların oluşturulması ve bunun zamanında 
hazırlanmasıdır. Bütün bunlar göstermektedir ki de-
ğerleme, işletmeler için en önemli işlemlerden biridir.
İşletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleme zama-
nı “bilanço günüdür.” Bilanço günü “Türk Ticaret 
Kanunu’nda” işletmenin açılış tarihi ve oniki aydan 
çok olmayan iş yılı sonu (TTK md. 72), Vergi Huku-
kunda da; işe başlama tarihi ve hesap dönemi sonudur. 
Hesap	dönemi	normal	olarak	bir	takvim	yılıdır	(VUK	
md. 185, 259). Kanunda geçen “işletmenin açılış tari-
hi” ve “işe başlama tarihi” deyimlerinin aynı anlama 
geldiği kabul edilirse, TTK ve vergi kanunlarına göre 
değerleme ve bilanço günü işin başlama tarihi ve mali 
yıl sonlarıdır. Faaliyeti devam eden işletmeler için de-
ğerleme en az yılda bir kez yapılacaktır.
Bir yıldan daha kısa sürelerle de envanter çıkartıp de-
ğerleme yapılabilir. Bu tür kararlar işletme yetkilileri-
nin yönetim anlayışları doğrultusunda işletme yöne-
ticilerince verilecektir. 4369 sayılı Kanun’la getirilen 
mevcut geçici vergi sisteminde envanter ve değerleme 
işlemleri yıl sonu beklenmeksizin, geçici vergi dönemi 
sonlarında da (kısmen de olsa) yapılmaktadır.

Kaynak: Sema Küçük, Değerleme ve Dönemsonu İşlem-
leri, Yaklaşım Dergisi Yayınları, 19/217, Ocak-2011.
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Okuma Parçası
ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ
Envanter; iktisadi bir kıymetin mevcudiyetini tespit 
işlemidir. İktisadi kıymetlerin varlığının tespiti, hem 
miktar kontrolü açısından hem de değerleme açısın-
dan fonksiyon icra eder. Bir iktisadi kıymetin varlığı-
nın kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilmesi kaydi 
envanter, fiili olarak tespit edilmesi de fiili envanter 
olarak adlandırılır. Envanter işlemleri çerçevesinde 
hem kaydi envanter, hem de fiili envanter yapılmalıdır. 
Fiili envanter sonuçlarının kaydi envanter sonuçları ile 
birbirini doğrulaması gerekmektedir. Kaydi envanter 
ile fiili envanter sonuçlarının birbirinden farklı olması 
halinde ise kaydi envanter sonuçları fiili envanter sevi-
yesine getirilmelidir. Yani mali tablo oluşturulmasında 
fiili envanter sonuçları esas alınır. Bu durumda kayıt-
larda gerekli düzeltme yapılarak kaydi envanter sonuç-
ları fiili envanter sonuçları ile uyumlu hale getirilir. 
Gerek mali kanunlar gerek Tekdüzen Muhasebe Sis-
temi kaydi ve fiili envanter farklılığının mali tablo 
dipnotlarında açıklama yapılarak düzeltilmesi veya 
açıklanmasını kabul etmez. Bunun nedeni mali tablo-
ların açıklık ve anlaşılırlığını temin etmektir. Envanter 
farklarının düzeltilmesi ve uyumlaştırılması konusun-
da gerekli işlemler ilgili bölümde açıklanacaktır. Ver-
gi	Usul	Kanunu	(VUK)	uyarınca	envanter	çıkartmak,	
bilanço günündeki mevcutları alacakları ve borçları 
saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle ke-
sin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. 
Ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi 
mutat olmayan malların değeri tahminen tespit olunur. 
Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin parasal de-
ğerleriyle tasnifli ve karşılıklı olarak tertiplenmiş hüla-
sasıdır	(VUK	md.	186,	192).
Ferdi işletmelerde kısmen kullanılan fabrika, atölye, 
ambar, dükkan, mağaza ve arazi envantere tamamı 
üzerinden geçirilir. Kısım kısım kullanılabilen gayri-
menkullerin yarıdan fazlasının işletmede kullanılması 
halinde de bu kıymetler tam olarak envantere alınır 
(VUK	Md.	187).	Envanter	esas	itibariyle	yıllık	olarak	çı-
kartılır ve envanter defterine kaydolunur. Ancak büyük 
mağazalar ve eczaneler fiili envanterlerini üç yılda bir 
çıkartabilirler. Fiili envanter yapılmadığı dönemlerde 
değerleme kaydi envanter üzerinden yapılır. Diğer taraf-
tan işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük 
müesseseler envanterlerini listeler halinde çıkartabilir-
ler. Ancak bu listelerin; sayfa numarası ile sıralanması, 
tarihin belirtilmesi, işletme yetkililerince imzalanma-

sı ve envanter defteri gibi saklanması gerekmektedir 
(VUK	md.	185,	188).
Amortismana tabi kıymetlerin ayrı olarak envantere 
alınması gerekmektedir. Ayrı envantere alınmak, en-
vanter defteri veya listesinin ayrı bir yerinde gösteril-
mesi şeklinde olabileceği gibi, ayrı amortisman defteri 
tutulması şeklinde de olabilir. Envanter kayıtlarında bu 
iktisadi kıymetler için yıllar itibariyle ayrılan amortis-
manlar	ayrı	olarak	gösterilmelidir	(VUK	md.	189).
Değerleme, belirli bir iktisadi kıymetin belli bir zaman-
daki kıymetinin belli bir para cinsinden ifade edilmesi 
işlemidir. Ekonomik ve sosyolojik olarak değer biçme 
işlemine etki eden birçok unsur vardır. Bu nedenle ge-
nel kabul görmüş anlayışa göre değerleme işlemi özün-
de bir nevi subjektiflik içerir.
....
İşletme ile ilgili farklı kesimlerin işletme varlıklarını 
değerlemeleri amaçlarına göre birbirinden farklı ola-
bilecektir. Bu nedenle işletme yönetimi değerleme iş-
lemini yaparken; farklı grupların gaye ve hedeflerini 
işletme hedefleri ile birleştirerek mümkün olduğunca 
tarafsız davranmalıdır.
Yukarıda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere de-
ğerleme iki aşamalı bir işlemdir. Birinci aşama değerle-
meye konu iktisadi kıymetin miktarının tespit edilme-
sidir (envanter çıkartılması). İkinci aşama ise miktarı 
tespit edilen söz konusu kıymetin değerleme günü iti-
bariyle belli bir para cinsinden değerinin bulunması 
işlemidir. Değerlemede öncelikle kanunla belirlenmiş 
değerleme yöntemleri ve ölçüleri kullanılacaktır. Belir-
lenmiş bir ölçü ve yöntem yoksa yukarıda belirtildiği 
üzere işletme yönetimince objektif kriterler kullanıl-
malıdır.

Kaynak: Sema Küçük, Değerleme ve Dönemsonu İşlem-
leri, Yaklaşım Dergisi Yayınları, 19/217, Ocak-2011.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Envanter/Dönemsonu İş-

lemlerinin Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

2. b Yanıtınız yanlış ise “Envanter/Dönemsonu İş-
lemlerinin Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

3. c Yanıtınız yanlış ise “Değerleme İşlemleri ve De-
ğerleme Ölçüleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

4. b Yanıtınız yanlış ise “Değerleme İşlemleri ve De-
ğerleme Ölçüleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

5. a Yanıtınız yanlış ise “Envanter/Dönemsonu İş-
lemlerinin Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Envanter/Dönemsonu İş-
lemlerinin Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “Değerleme İşlemleri ve De-
ğerleme Ölçüleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise “Ticari Kâr ve Mali Kâr” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. a Yanıtınız yanlış ise “Değerleme İşlemleri ve De-
ğerleme Ölçüleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “Dönemsonu/Envanter iş-
lemlerinin Gerekliliği” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Muhasebe sürecindeki envanter aşamasında (1) Genel 
geçici mizana bakılarak hareketler incelenir, işletme-
nin varlıkları sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlenir. Ala-
cakları ile borçlarının mutabakat çalışmaları yapılır. 
(2) Kayıtlardaki durumu ne olursa olsun (bilerek veya 
bilmeyerek hatalar olabilir) gerçek durumu envanter 
listeleri ile çıkartılır. Bu aşamada; işletmenin kaydı 
durumu ile fiili durumu arasındaki uyumsuzlukların 
yapılacak envanter kayıtları ile aynı noktaya getirilme-
si sağlanır. (3) Kayıtların, fiili duruma uygun olması 
sağlanır. Maliyet hesapları ve gelir tablosunun kapanış 
kayıtları gerçekleştirilir.

Sıra Sizde 2
Genel geçici mizanın düzenlenmesinden sonra birçok 
nedenle, işletmenin kayıtlı durumu ile o anlık fiili du-
rumu birbiri ile tutarlı olmayabilir. Kayıtlı durumu ile 
fiziki durumu arasındaki uyumlaştırma için dönemso-
nu işlemlerinin (envanter) yapılması bir zorunluluktur.
 
Sıra Sizde 3
Dönemsonunda işletme kayıtları dikkate alınmaksı-
zın, bütün varlıklarının tek tek sayılması, değerlemesi, 
alacakları ile borçları ile mutabakatlarının yapılması, 
işletmenin anlık fiili durumunun tespiti işlemine mu-
hasebe dışı envanter; yapılan muhasebe dışı envanter 
sonucu elde edilecek envanter listeleri ile işletmenin 
kayıtlı durumunu gösteren genel geçici mizan kalan-
larının karşılaştırılması, kayıtlı durum ile fiili durum 
arasındaki örtüşmeyen durumların düzeltilmesi için 
yapılacak kayıtlar, maliyet hesaplarının kapatılması, 
gelir tablosu hesaplarının kapatılması işlemlerine ise 
muhasebe içi envanter denir.

Sıra Sizde 4
Türk Ticaret Kanununa göre tespit edilen kâr veya za-
rar, ticari kâr veya zarardır. Türk Ticaret Kanunu değer-
leme ölçülerinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki 
değerleme ölçülerinin uygulanmasını öngörmüştür.
Vergi Kanunları, faaliyet sonucunun hesaplanmasında 
bazı giderlerin indirilmesini kabul etmezken, bazı ka-
zançları ise vergiden muaf veya istisna tutmuştur. Bir 
başka anlatım ile vergi kanunlarına göre vergi hesap-
laması yapılacak matrahın tespitinde, vergisi istenme-
yen bazı kazançların varlığı ile birlikte, indirimi kabul 
edilmeyen giderler bulunmaktadır. Bu nedenle mali 
kârın hesaplanabilmesi için ticari kâra kanunen kabul 
edilmeyen giderler ilave edilir, vergiden muaf gelirler 
çıkartılır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kasa ile ilgili dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek,
Bankalar ile ilgili dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek,
Menkul kıymetler ile ilgili dönemsonu işlemlerini açıklayabileceksiniz.
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DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



HAZIR DEĞERLER
İşletmenin, kasasındaki ve banka mevduat hesabındaki parası ile alınan ve verilen 
çekler ve diğer hazır değerler, hazır değer hesap grubunda yer almaktadır.

Kasa - Türk Lirası Kasası 
Para, ekonomik hayatın en önemli ve temel değişim aracıdır. İşletmenin yaptığı 
işlemler sonucu meydana gelen nakit giriş ve çıkışları Kasa Hesabında izlenir. 

Günümüzde işletmeler, Türk Lirası yanında yabancı para cinsinden de ticari 
işlem yapmaktadırlar. Bu bakımdan Kasa ana hesabı altında Türk Lirası ile ya-
bancı para cinsinden (ABD$, EURO vb) nakitler izlenebileceğinden dolayı, Kasa 
Hesabı ile ilgili olarak Türk Lirası (T) Kasası ve Yabancı Para Kasası yardımcı he-
sapları kullanılabilir. 

T Kasası, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Gerçeğe Uygun Değer, Vergi 
Usul Kanunu’na göre İtibari Değer ile (üzerine yazılı değer ) değerlenir. 

Önceki dönemden kalan ve dönem başı olan Türk Lirası nakit mevcudu, Kasa 
Hesabının borcuna kaydedilir. Dönem içinde; peşin satışlardan, çek senet tahsi-
latından, bankadan çekilen nakitlerden, müşterilerin cari hesabına yaptığı nakit 
ödemelerden vb. hareketlerden kaynaklanan nakit girişleri için yine Kasa Hesabı 
borçlandırılır. Dönem içinde; borcun nakit ödenmesi, bankaya nakit yatırılması, 
elektrik, telefon vb faturaların ödenmesi, işçilik ücretlerinin nakit ödenmesi vb. 
olaylar gerçekleştiğinde ise, Kasa Hesabı alacaklandırılır.

Kasadaki nakit mevcudunu artıran olaylar Kasa hesabının borç tarafına kaydedilir-
ken; kasadaki nakdi azaltan olaylar ise, Kasa hesabının alacağına kaydedilir.

Dönemsonu Türk Lirası Kasası hesabının borç ve alacak tutar toplamları alın-
dığında genel geçici mizanda Kasa Hesabı borç kalanı verecektir. Bu durum iş-
letmenin hesap kalanı kadar parası bulunması gerektiğini gösterir. Hesap kalan 
vermezse, işletmenin kasasında parası bulunmadığı anlaşılır. Ancak, kayıtlarda 
yer alan bakiye ile fiziki sayım yapılarak bulunacak gerçek durumun karşılaştırıl-
ması gerekmektedir. Ayrıca, dönem içinde hatalı kayıtlar veya hiç kayıt yapılma-
mış mali olayların olabileceği de unutulmamalıdır. 

Hazır Değerler ve Menkul 
Kıymetlere İlişkin 

Dönemsonu İşlemleri
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Gerçek hayatta işletme kasasının envanteri sadece yılsonunda yapılmaz. Her 
gün sonu, kasa mevcudu ile kasa yardımcı defter bakiyesi karşılaştırılarak varsa 
uyuşmazlık nedenleri tespit edilmektedir. Ancak; yılsonunda mutlaka fiili sayım 
yapılmalıdır. Yapılacak fiili sayım ile Kasa hesabı borç kalanı karşılaştırıldığında 
muhtemelen aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilecektir: 

1. Kasa hesabı borç kalanı ile fiziki sayım sonucu tespit edilen Kasa mevcudu 
birebir aynı olabilir. Bu duruma Kasa Denkliği denir. Kasa denkliği duru-
munda fiziki durum ile kayıtlı durum birbiri ile aynı olduğuna göre yapıla-
cak herhangi bir envanter kaydı olmayacaktır. 

Örneğin dönemsonu sayımında para mevcudunun 5.000 lira olduğu tespit 
edilmişse ve Kasa hesabının borç kalanı da 5.000 lira veriyorsa kasa denktir ve ya-
pılacak muhasebe kaydı yoktur. Dönemsonu bilançosunda Kasa 5.000 lira olarak 
yer alacaktır.

2. Kasa hesabı borç kalanı ile fiziki sayım sonucu arasında fark varsa aşağıda 
gösterilen iki farklı durumun tanımı yapılır:
•	 Fiziki	sayım	sonucu	tespit	edilen	para,	T Kasası borç kalanından daha 

az ise, aradaki fark Kasa Sayım Noksanı olarak tanımlanır.
•	 Fiziki	sayım	sonucu	tespit	edilen	para,	T Kasası borç kalanından fazla 

ise, aradaki fark Kasa Sayım Fazlası olarak tanımlanır.

Kasa denkliğini tanımlayınız. Hangi durumlarda bu denklik oluşmaz, açıklayınız. 

Kasa Sayım Noksanlığı
Fiziki	sayım	sonucu	kasada	tespit	edilen	nakit	mevcudunun,	T Kasası hesabının 
borç kalanından daha az çıkması, kasa sayım noksanı olarak tanımlanmaktadır. 
Kasa noksanlığı tespit edildiğinde yapılacak kayıt ile Kasa Hesabı düzeltilir ve ara-
daki fark 197 Sayım Tesellüm Noksanları hesabının borcuna alınarak noksanlığın 
nedenleri araştırılır.

Kasa sayım noksanı, fiziki sayım sonucu kasada tespit edilen T mevcudunun Kasa 
Hesabının borç kalanından daha az çıkmasıdır.

Kasa Sayım Noksanlığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:
•	 Dönem	içinde	belge	üzerinde	belirtilen	tutardan	daha	fazla	ödeme	yapıl-

ması. Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha az bir tutar için 
belge düzenlenmesi.

•	 Dönem	içinde	fiilen	ödeme	yapılmasına	rağmen	yapılan	ödemenin	kayıtla-
ra geçirilmemesi.

•	 Dönem	içinde	eksik	para	tahsilatı	yapılması.	Bir	başka	ifade	ile	tahsil	edilen	
fiili nakit tutardan daha fazla tutar makbuz düzenlenmesi ve kaydedilmiş 
olması. 

•	 Kasadan	sorumlu	kişilerin	veya	bir	başka	kişinin	kasadaki	parayı	kayıt	dışı	
zimmetine geçirmesi.

Kasa sayım noksanın nedeni tespit edildiği zaman daha önce açılan 197 Sayım 
Tesellüm Noksanları Hesabı tespit edilen nedene göre kapatılır. Cari dönemsonu 
itibariyle nedeni tespit edilemeyen önemsiz bakiye giderleştirilir.

Bir işletmenin dönemsonunda T Kasası hesabının bakiyesi aşağıda gösterildiği gibi, 
T10.000’dir

Kasa ile ilgili işlemlerde şu üç 
durumdan biri ile karşılaşılır:
•	 Kasa	Denkliği
•	 Kasa	Noksanı
•	 Kasa	Fazlası

1

ÖRNEK 
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Yapılan envanter çalışması sonrasında (fiziki sayım) kasada T8.000 nakit mev-
cudu olduğu tespit edilmiştir.

       Fiziki sayım sonucu <  Hesabın borç kalanı  Kasa Sayım Noksanı

  8.000 lira  <  10.000 lira  2.000 lira
Fiziki sayım sonucu ile kayıtlarda gözüken sonuç arasında T2.000 noksanlık olduğu 
görülmektedir. Bu durumda yapılacak kayıt ile T Kasası hesabının kayıtlı durumu 
ile fiziki durum arasında denklik sağlanmalıdır.

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 2.000
100 KASA HS.  2.000

100.01 T Kasası

100.01 T Kasası

   100.000 90.000
2.000

Türk Lirası Kasasındaki T2.000 noksanlık 197 Sayım Tesellüm Noksanları he-
sabına kaydedilmiştir. Noksanlığın nedeni araştırılarak bu hesap, bulunacak ne-
dene göre işleme tabi tutulacaktır. 

Yapılan inceleme sonucu noksanlığın, T1.000’lik kısmının satıcılara yapılan 
borç ödemesinin kayıtlara geçirilmediğinden; T500’lik kısmının bankaya yatırı-
lan nakdin kayıtlara geçirilmediğinden; T200’lik kısmının veznedar kusurundan 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Noksanlığın T300’lik kısmının ise nedenin tespit 
edilemediğinden kayıtlardan çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu nedenler dikkate 
alındığında aşağıdaki kayıt yapılacaktır:

102 BANKALAR HS.    500
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.  200
320 SATICILAR HS.    
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.  300
 197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI HS.       
 

2.000

1.000

Kasa noksanlığının nedenleri arasında satıcılara dönem içi yapılan ama ka-
yıtlara geçmeyen bir ödeme tespit edilmişti. Yukarıdaki kayıtta Satıcılar hesabı 
T1.000  borçlandırılmakta ve bu sayede ödeme kaydı yapılmış olmaktadır. Bu 
şekliyle de Satıcılar hesabında da mutabakat sağlanmış olmaktadır. Noksanlığın 
bir diğer nedeni olarak Banka hesabına yatırılan paranın kayıtlara geçirilmediği 

100.01 T Kasası

   100.000 90.000
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tespit edilmişti. Yukarıdaki kayıtta Bankalar hesabı 500 Lira borçlandırılarak ban-
ka mevduat hesabı mutabakatı sağlanmış olmaktadır. Noksanlığın T200’lik kıs-
mının ise veznedar kusurundan kaynaklandığı tespit edilmişti. Yukarıdaki kayıt 
ile Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı borçlandırılmıştır. Böylece veznedarın şirkete 
borçlandırılmasıyla söz konusu noksanlık tazmin edilmeye çalışılmıştır. Noksan-
lığın T300’lik kısmı ise araştırmalara rağmen sonuçsuz kalmıştı ve bu nedenle 
kayıtlardan çıkarılmasına karar verilmişti. Bu nedenle yukarıdaki kayıtta nedeni 
tespit edilemeyen nakit noksanı ilgili gider hesabına devredilerek, kayıtlardan çı-
karılmıştır. Özetle tespit edilen nedenlere göre; 197 Sayım Tesellüm Noksanları 
hesabı alacaklandırılmış ve geçici olarak açılan bu hesap kapatılmıştır.

Dönem içinde ya da dönemsonunda ortaya çıkan noksanlıkların dönemsonu 
bilançosunun düzenlenişine kadar nedeninin bulunamaması halinde bu durumun 
ilgili hesaplara geçirilmesi gerekir. Örneğin yukarıdaki 2.000 liralık kasa noksanının 
nedeninin bulunamayacağı anlaşılmışsa ve bu nedenle dönemin kârından düşül-
mesi kararı verilmişse geçici olarak açılmış olan 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 
hesabı 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına devredilerek kapatılır.

689D. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS.          2.000
197SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 2.000

Vergi matrahı açısından kasa noksanları kanunen kabul edilmeyen bir gider 
olarak kabul edildiğinden ticari kardan mali kârın hesaplanabilmesi için bu du-
rum ayrıca nazım hesaplarda izlenir. 

Kasa Sayım Fazlalığı
Fiziki	sayım	sonucu	kasada	tespit	edilen	nakit	mevcudunun,	T Kasası hesabının 
borç kalanından daha fazla çıkması durumu, kasa sayım fazlası olarak tanımla-
nır. Kasa fazlalığı tespit edildiğinde yapılacak kayıt ile Kasa Hesabı düzeltilir ve 
aradaki	fark	397	Sayım	Tesellüm	Fazlaları	hesabına	alınarak	fazlalığın	nedenleri	
araştırılır.

Kasa sayım fazlalığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:
•	 Dönem	içinde	belge	üzerinde	belirtilen	tutardan	daha	az	ödeme	yapılması.	

Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha fazla bir tutar için belge 
düzenlenmesi.

•	 Dönem	içinde	fiilen	tahsilat	yapılmış	olması	ancak	yapılan	ödemenin	ka-
yıtlara geçirilmemesi.

•	 Dönem	içinde	fazla	para	tahsilatı	yapılmış	olması.	Bir	başka	ifade	ile	tahsil	
edilen fiili nakit tutardan daha az tutar makbuz düzenlenmesi ve kayıtlan-
mış olması.

•	 Kasadan	sorumlu	kişilerin	veya	bir	başka	kişinin	kendi	varlığının	kasadaki	
para ile karışmış olması.

Kasa sayım fazlası, fiziki sayım sonucu kasada tespit edilen T mevcudunun Kasa 
hesabının borç kalanından daha fazla çıkmasıdır.

Kasa	sayım	nedeni	tespit	edildiğinde	397	Sayım	Tesellüm	Fazlaları	hesabı	tes-
pit edilen nedene göre kapatılır. Cari dönemsonu itibariyle nedeni tespit edileme-
yen önemsiz bakiye gelir kaydedilerek hesap kapatılır.
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Bir işletmenin dönemsonunda Türk Lirası Kasası hesabının bakiyesi aşağıda göste-
rildiği gibi, T10.000 ’dir.

100.01 T Kasası

   100.000 90.000

Yapılan envanter çalışmasında; T12.000 nakit mevcudu olduğu tespit edilmiştir.

 Fiziki sayım sonucu  > Hesabın borç kalanı  Kasa Sayım Noksanı

   12.000 lira >  10.000 lira  2.000 lira
Fiziki sayım sonucu ile kayıtlarda gözüken sonuç arasında T2.000 fazlalık olduğu 
görülmektedir. Yapılacak kayıt ile T kasasının kayıtlı durumu ile fiziki durum ara-
sında denklik sağlanmalıdır.

100 KASA HS.  2.000
100.01 T Kasası

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI HS.  2.000

100.01 T Kasası

   100.000 90.000
2.000

102.000

Türk Lirası Kasasındaki T2.000’lik	fark,	397	Sayım	Tesellüm	Fazlaları	hesabına	
kaydedilmiştir. Bu farkın nedenleri araştırıldığında fazlalığın; T1.000’lik kısmının 
alıcılardan yapılan tahsilatın kayıtlara geçirilmemesinden; T500’lik kısmının ban-
kadan çekilen nakdin kayıtlara geçirilmemesinden; T200’lik kısmının veznedarın 
kendi varlığını şirket nakdi ile karıştırmasından kaynaklandığı ve T300’lik kısmı-
nın ise, nedenin tespit edilemediği için kayıtlardan çıkarılmasına karar verilmiş-
tir. Söz konusu nedenler dikkate alındığında aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

Kasadaki fazlalığın nedenlerinden birisi olarak alıcılardan dönem içi yapılan 
ama kayıtlara geçmeyen bir tahsilat olduğu tespit edilmişti. Yukarıdaki kayıtta Alı-
cılar Hesabının T1.000 alacaklandırılması ile tahsilat kaydı yapılmış olmaktadır 
ve bu nedenle aynı zamanda Alıcılar hesabı ile mutabakat sağlanmış olmaktadır. 

ÖRNEK 

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI HS. 2.000
102 BANKALAR HS.
120 ALICILAR HS.  1.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.
649 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE

KÂRLAR HS.  300
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Kasa fazlalığının bir diğer nedeni olarak banka hesabından çekilen paranın kayıt-
lara geçirilmediği tespit edilmişti; yukarıdaki maddede Bankalar hesabının 500 
lira alacaklandırılmasıyla banka mevduat hesabı mutabakatı sağlanmış olmakta-
dır. Ayrıca, fazlalığın T200’lik kısmının veznedar kusurundan kaynaklandığı tes-
pit edilmişti. Yapılan kayıtta veznedara ödeme yapmak üzere Diğer Çeşitli Borçlar 
hesabı	 alacaklandırılmıştır.	 Fazlalığın	T300’lik kısmı ise, araştırmalara rağmen 
sonuçsuz kalmış ve kayıtlardan çıkarılmasına karar verilmişti. Yukarıdaki kayıt-
ta nedeni tespit edilemeyen nakit fazlası gelir hesabına devredilerek, kayıtlardan 
çıkarılmıştır.	Böylece,	tespit	edilen	nedenlere	göre,	397	Sayım	Tesellüm	Fazlaları	
hesabı borçlandırılmış ve geçici olarak açılan bu hesap kapatılmıştır.

Dönem içinde ya da dönemsonunda ortaya çıkan fazlalıkların dönemsonu bi-
lançosunun düzenlenişine kadar nedeninin bulunamaması halinde bu durumun 
ilgili hesaplara geçirilmesi gerekir. Örneğin yukarıdaki 2.000 liralık kasa fazlalığı-
nın nedeninin bulunamayacağı anlaşılmışsa ve bu nedenle dönemin kârına ilave 
edilmesi	kararı	verilmişse	geçici	olarak	açılmış	olan	397	Sayım	ve	Tesellüm	Faz-
laları hesabı 679 Diğer Olağan dışı Gelir ve Kârlar hesabına devredilerek kapatılır. 
Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır:

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS.  2.000

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
KÂRLAR HS.   2.000

30.11.20X0

Kasa - Yabancı Para Kasası 
İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken yabancı para ile de işlem yapabilirler. 
Hatırlanacağı gibi işletmenin kasasında hem Türk Lirası hem de yabancı para-
lar bulunuyorsa işlemlerini Kasa hesabının altında açılacak Türk Lirası Kasası ve 
Yabancı Para Kasası yardımcı hesapları aracılığıyla izleyebilmekteydiler. Ancak 
bu durumda yabancı para birimi cinsinden işlemlerin hem Türk Ticaret Kanunu 
hem de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ulusal para birimi ile yani Türk 
Lirası cinsinden kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.

Yabancı para cinsinden yapılan kayıtlarda dönem içinde; alış günü işlem kuru 
dikkate alınır. Dönem içindeki alım ve elden çıkarma kuru arasındaki farklar 
Kambiyo Kârı veya Kambiyo Zararı şeklinde kayıtlara geçirilir.

Dönemsonu işlemleri kapsamında Türk Lirası Kasasında olduğu gibi; öncelik-
le	mevcut	yabancı	para	tespit	edilir.	Fiziki	sayım	sonucu	ile	kayıtlardaki	durum	
arasında denklik sağlanır. Noksanlıklar ve fazlalıklar giderilir. Sonraki aşama, 
yabancı para cinsinden mevcutların değerlemesidir. Yabancı para cinsinden var-
lıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir. 
Uygulamada, yabancı para borsasının mevcut olmaması nedeniyle, dönemsonu 
itibariyle son gün T.C. Merkez Bankası kapanış kurlarındaki nakit işlemlerde efek-
tif, vadeli işlemlerde döviz alış kurları dikkate alınmaktadır. Muhasebe standartları 
döviz alış kuru ile değerlemesi öngörmektedir.

Yabancı paranın değerlemesinde hangi değerleme ölçüsü esas alınmaktadır?

Değerleme sonucu tespit edilen olumlu veya olumsuz sonuçlar, Kambiyo 
Kârları veya Kambiyo Zararları hesaplarına kaydedilirler.

2
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Yabancı para cinsinden işlemleri aşağıdaki örnekler aracılığı ile izleyelim. 
•	 İşletme	2.000	ABD	Doları	almıştır.	İşlem	günü	1	ABD	Doları=5,70	T’dir.

100 KASA HESABI 11.400
100.02 Yabancı Para Kasası

100 KASA HESABI    11.400
100.01 T Kasası

Bu ilk işlemde 2.000 Amerikan Doları alınmıştır. İşlem günü, 1 Amerikan 
Doları Kuru T1.70’dir. Defter kayıtlarına ulusal para birimi ile yani   olarak kayıt 
yapılmak zorunludur. (2.000*5,70)= 11.400 Lira karşılığı alınan 2.000 ABD$ ya-
bancı para kasası hesabının borcuna kaydedilmiştir. Yabancı Para Kasası hesabı-
nın temel kuralı, alış kuru ile Kasa hesabının borç tarafına kayıt yapmaktır.

•	 İşletme	 tarafından	 1.000	 ABD	 Doları,	 T’	 ye	 çevrilmiştir,	 işlem	 günü	 1	 ABD	
Doları T	5,80	’dir.

100 KASA HESABI 5.800
100.01 T Kasası

100 KASA HESABI  5.700
100.02 Yabancı Para Kasası
646 KAMBİYO KÂRLARI HESABI  100

Yabancı para elden çıkarıldığında alış kuru ile (bir önceki dönemden devreden, 
en son düzeltilmiş kur ile) yabancı para hesabının alacak tarafına kaydedilir. Bu 
nedenle Yabancı Para Kasası yardımcı hesabı (1.000*5,70)= 5.700 lira alacaklandı-
rılmıştır. Elden çıkardığımız gün işlem günü T 5,80 olarak gerçekleşmiştir. Satış iş-
lemi sonunda (5,80 - 5,70)*1.000 = T100’lik fark oluşmuştur. Bu fark pozitif farktır. 
Kayıtlarda Kambiyo Kârları hesabının alacağına kaydedilecektir.

•	 Dönemsonu	değerleme	kuru	1	ABD	Doları	=	T	5,90’dir.

100 KASA HESABI   200

100.02 Yabancı Para Kasası

   646 KAMBİYO KÂRLARI   200

Dönemsonunda yabancı para kasası gerçeğe uygun değer ile yani borsa ra-
yici ile değerlenir. Dönemsonu değerleme kuru 5,90 T/$ olarak tespit edilmiş-
tir. Dönemsonu itibariyle yabancı para kasasında 1.000 Amerikan Doları bu-
lunmaktadır. Alış kuru, 5,70 T/$ iken dönemsonunda değerleme kuru, 5,90 T/$ 
olarak tespit edilmiştir. Değerleme kuru ile alış kuru arasındaki olumlu fark 200 
T =((5,90-5,70)*1.000) hesaplanmıştır. Bu fark, yabancı paranın değerlemesi so-
nucunda ortaya çıkmaktadır bu nedenle de Kambiyo Kârları Hesabı T200 alacaklı 
olarak kaydedilmiştir.

ÖRNEK 

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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Yabancı para hareketi büyük defter hesabında aşağıdaki gibidir.

100.02 Y.P. Kasası
11.400              5.700

11.400  
200

     

            5.900
Çekler
Bilindiği gibi işletmeler faaliyetlerini yerine getirirken para tahsilatı ya da ödeme 
işlemlerini ya bizzat kendileri ya da bankalarda açtırmış oldukları hesaplar üze-
rinden yapabilmektedirler. Ödeme ve tahsilat işlemlerinin bankalarda bulunan 
hesaplar üzerinden yapılabilmesinde ise çekler kullanılmaktadır. Çek, bankada-
ki emre hazır bankanın işletmenin kendisine veya üçüncü şahsa veya hamiline 
ödenmesi için bankaya verilen talimatı içeren,  şekil ve içeriği kanunla tespit edil-
miş kıymetli bir belgedir. Çek, günümüzde işletmelerin ticari hayatında önemli 
bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır. Çek görüldüğünde ödenecek bir ödeme 
aracıdır. Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz 
edilmelidir:

•	 Düzenlendiği	yerde	ödenecek	ise	10	gün	içinde
•	 Düzenlendiği	yerden	başka	bir	yerde	ödenecek	ise	1	ay	içinde
•	 Farklı	ülke,	aynı	kıta	ülkesi	ise	1	ay	içinde
•	 Farklı	ülke,	kıtalar	arası	ülke	ise	3	ay	içinde
Çek her ne kadar ibrazında ödenmesi gereken bir ödeme aracı olmasına rağ-

men ülkemizde ileri tarih atılarak vadeli ödeme aracı olarak da kullanıldığı yaygın 
olarak görülmektedir. 

Dönemsonu (Envanter) İşlemleri 
Çeklerle ilgili olarak dönemsonu değerlemesinde öncelikle; mevcut çeklerin doğ-
rulaması yapılacaktır. Alınan çeklerin fiziki doğruluğu; verilen çeklerin ise, borç 
mutabakatlarının (banka hesap özetleri çaprazında) yapılması gerekecektir. Mu-
tabakatlar sağlandıktan sonra ileri tarih olup nakit benzeri olmayan alınan çek-
lerin vadeli ticari alacaklar (alacak senetlerinin bir alt unsuru veya ileri tarihli 
alınan çekler) verilen çeklerin ise, vadeli ticari borçlar (borç senetlerinin bir alt 
unsuru veya ileri tarihli düzenlenen çekler) şeklinde ayrıştırılması mali tablolarda 
daha doğru sunumu sağlayacaktır.

Yapılacak tarih ayrıştırılması sonucu envanter kayıtları yapılacaktır. 

Dönemsonu yapılan değerlemede portföyde bulunan T50.000	tutarında	alınan	bu	
çekin	ortalama	5	ay	vadeli	olduğu	tespit	edilmiştir.	İleri	tarihli	T50.000’lik	alınan	
çekin gerçeğe uygun (tasarruf) değeri T45.000	olarak	hesaplanmıştır.

121 ALACAK SENETLERİ HS.  50.000
121.08 İleri Tarihli Alınan Çekler

101 ALINAN ÇEKLER HS.   50.000
101.01 Portföydeki Çekler

Çek portoyünde bulunan çeklerin T50.000 olan kısmının ileri tarihli olduğu 
tespit	edilmiştir.	Bu	çekler	5	ay	sonrasına	aittir	ve	vade	ihtiva	etmektedir.	Finansal	
durum tablosunda hazır değer olarak sunulması yanıltıcı bilgi verecektir. Yapılan 
kayıtta hazır değerlerden çıkartılmış Alacak Senetleri hesabına alınmıştır.

ÖRNEK 

Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre, alınan ve 
verilen çekler nakit ve nakit 
benzeri kabul edilmiştir. Nakit 
akım tablosunda ise 90 günlük 
süreye kadar olan varlıklar, 
nakit ve nakit benzeri olarak 
nitelendirilmiştir.

Türkiye Muhasebe 
Standartlarına göre, alınan 
çekler ve verilen çeklerin 
gerçeğe uygun değerinin 
tespitinde iskonto edilmiş 
maliyet değeri esas 
alınmaktadır. 
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İleri tarihli çeklerin Alacak Senetleri Hesabına aktarılması durumunda rees-
kont işlemine tabi tutulması gerekir.

657 REESKONT FAİZ GİDERİ HS. 5.000

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.   5.000

Alacaklarla ilgili ünitede de (3. Ünite) daha detaylı olarak görüleceği üzere Vergi 
Usul Kanununa göre senetli alacaklar ve senetli borçlar istenirse tasarruf; istenirse 
kayıtlı değer ile değerlenir. Türkiye Muhasebe Standartları ise, gerçeğe uygun değer 
ölçüsünü getirmiştir. Yapılan hesaplamada 5 ay sonra tahsil edilmesi beklenen ve 
T50.000 nominal değer taşıyan çeklerin değerleme akşamı tasarruf (peşin, gerçeğe 
uygun) değerinin, T45.000 olduğu tespit edilmiş olup aradaki T5.000 reeskont faiz 
gideri olarak kayıtlara geçmiştir.

Dönemsonu yapılan envanter çalışmasında T100.000 tutarında verilen çeklerin or-
talama 6 ay vadeli olduğu tespit edilmiştir. İleri tarihli T100.000’lik verilen çeklerin 
gerçeğe uygun (tasarruf) değeri ise, T92.000	olarak	hesaplanmıştır.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.        100.000

327 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                   100.000

İleri Tarihli Düzenlenen Çekler

Verilen çeklerin dönemsonu itibari ile 6 ay sonra ödeneceği tespit edilmiştir ve 
bu	nedenle	vade	ihtiva	etmektedir.	Finansal	durum	tablosunda,	hazır	değerlerde	
gösterilmesi, yanıltıcı bilgi verecektir. Yapılan kayıt ile verilen çekler, hazır değer-
ler grubundan çıkartılmış ve ticari borçlar grubuna aktarılmıştır.

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. 8.000
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.  8.000

İleri Tarihli Verilen Çeklerin

Reeskontu

Dönemsonunda borç senetleri hesabnın alt hesabına alınan ileri tarihli düzenlenen 
çeklerin değerleme akşamı, tasarruf (peşin, gerçeğe uygun) değerinin, T92.000 olduğu 
tespit edilmiş olup aradakı T8.000 reeskont faiz geliri olarak kayıtlara geçmiştir.

Bankalar
Ekonomik hayatın önemli unsurlarından birisi de işletmelerle bankalar arası ilişkidir.

İşletmeler, her gün sonu ihtiyaç fazlası nakitlerini çalıştıkları bankalara yatırmak-
tadırlar. Kredi kartlı ve benzeri ödeme teknikleri işletme ve müşterileri arasındaki 

ÖRNEK 

 İzleyen dönemde reeskont 
faiz giderleri reeskont faiz 
gelirlerine dönüştürülerek 
etki ortadan kaldırılacak 
aynı zamanda 122 Alacak 
Senetleri Reeskontu Hesabı 
da kapatılmış olacaktır. Ayrıca 
reeskont giderinin kanunen 
kabul edilmeyen gider 
sayılacağı unutulmamalıdır.

 İzleyen dönemde reeskont 
faiz gelirleri reeskont faiz 
giderlerine dönüştürülerek 
etki ortadan kaldırılacak 
ve aynı zamanda 322 Borç 
Senetleri hesabı da kapatılmış 
olacaktır.
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hareketleri düzenlemiş ve kolaylaştırmıştır. Düzenlenen çok farklı kampanyalar iş-
letmelerin bankalar nezdindeki hareketlerini artırmıştır. Aynı şekilde verilen öde-
me emirleri ile bir çok iş yükünden kurtulmak mümkündür. İşletmelerin bankadaki 
vadeli veya vadesiz mevduatlarındaki hareketler 102 Bankalar hesabında izlenir.

İşletmelerin bankalar nezdindeki hesap hareketleri son derece yoğundur. Dö-
nem içinde Bankalar hesabında artış meydana getiren işlemler (bankalara yatırı-
lan paralar, bu hesaplara işletme adına bankalarca yapılan tahsilat, işletme lehine 
tahakkuk eden faizler) Bankalar hesabının borç tarafına kaydedilirken Bankalar 
hesabında azalış meydana getiren işlemler Bankalar hesabının alacak tarafına 
kaydedilir. Bankalar hesabı aktif karakterli bir hesap olduğu için borç kalanı verir 
ve kalan üzerinden dönemsonu bilançosunun aktifinde yer alır. Kalan vermemesi, 
ticari mevduat hesaplarında hiç para olmadığını gösterir.

Vergisel düzenlemelere baktığımızda belirli bir tutar (T8.000) üzerindeki hareket-
lerin banka üzerinden geçirilmesi, çalışan sayısına (10 üzeri) bağlı olarak ücretlerin 
banka aracılığı ile yapılması zorunlu kılınmıştır. 

Dönemsonu (Envanter) İşlemleri 
Dönemsonu banka mevduat hesabı gerçeğe uygun değer üzerinden kayıtlanır. 
VUK’da ticari mevduatın değerlendirilmesine ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte 
uygulamada senetsiz alacaklar gibi mukayyet değerle değerlenmektedir. Hesaplarda 
doğruluk sağlandıktan sonra bu tutar dönemsonu bilançosunda yer almaktadır.

Dönemsonu işleminin hazırlık aşaması olarak, çalışılan bankalar ve şubelerine 
ait kullanılan bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır. Alınan hesap özetleri ile 
işletme kayıtları karşılaştırılır ve mutabakat aranır. Buna göre; 

•	 Bankalardaki	hesaplara	yatırılan	ve	 çekilen	paraların	 tutarları	 işletmenin	
defterlerinde ve banka hesap özetlerinde aynı ise, işletmenin kayıtları ile 
bankanın kayıtlarının uyum içinde olduğu anlaşılır ve düzeltme kaydı ya-
pılmaz. Bu durumda varsa tahakkuk eden faizler kayda alınır ve Bankalar 
hesabının verdiği kalan işletmenin bilançosunun aktifinde yer alır. 

•	 Bankalara	yatırılan	ya	da	bankalardan	çekilen	paraların	bir	kısmı	işletme-
nin kayıtlarında ya da bankanın kayıtlarında unutulmuş olabilir. Unutma 
banka kayıtlarındaysa ve yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucu bu du-
rum banka tarafından kabul ediliyorsa, işletmenin yapacağı herhangi bir 
muhasebe işlemi yoktur, düzeltme bankanın kendi kayıtlarında yapılır. 
İşletme sadece varsa eğer faiz tahakkuku ile ilgili kaydı yapar. Ancak unut-
ma, hesap özetlerinin kontrolü sırasında işletmenin defterlerinde meyda-
na gelmişse işletme tarafından gerekli kayıt yapılır. Ayrıca varsa eğer ilgili 
mevduat hesaplarına ilişkin faiz tahakkukları yapılır ve kaydedilir. Yabancı 
para cinsinden mevduata ilişkin envanter işlemleri için yabancı para kasası 
ile ilgili yapılmış olan açıklamalar aynen geçerlidir.

Banka hesabına ilişkin yapılması gereken dönemsonu işlemleri nelerdir ?

Dönemsonunda bankadan alınan hesap özetine göre aşağıdaki sıralanmış olan iş-
lemler gerçekleştirilmiştir.
•	 Daha	önce	tahsile	gönderilmiş	olan	alınan	çeklerin	T50.000’lik	kısmının	işletme-

nin mevduat hesabına geçtiği öğrenilmiştir.

3
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102 BANKALAR HESABI   50.000
101 ALINAN ÇEKLER HESABI   50.000

101.02 İleri Tarihli Çekler

Çeklerin tahsil kolaylığı veya zaman kazanmak amacı ile veya daha az proviz-
yon masrafı ile tahsil edilebilmek için işletme, portföyündeki fazla çekleri tahsil 
amaçlı olmak üzere çalıştığı bankaya ciro eder. Örnekte bankadan gelen hesap 
özetinde gönderilen çeklerin banka takas sistemi tarafından tahsil edilerek işlet-
menin hesabına geçtiği tespit edilmiştir. Bu işlem nedeniyle tahsil edilen çek ka-
dar banka mevduatında artış meydana gelmiştir. Aynı şekilde alınan çekler varlık 
hesabıdır ve çekler tahsil edildiği için azalmıştır bu nedenle Alınan Çekler hesa-
bının alacağına kaydedilmiştir.

•	 İşletmenin	hesabından	hesap	kullanım	ücreti	olarak	T100 tahsil edildiği öğrenil-
miştir.

Çeklerin tahsil kolaylığı veya zaman kazanmak amacı ile veya daha az provizyon 
masrafı ile tahsil edilebilmek için işletme, portföyündeki fazla çekleri tahsil amaçlı 
olmak üzere çalıştığı bankaya ciro eder.

Banka tarafından hesaptan çekilen hesap kullanım ücreti yönetsel bir giderdir 
ve genel yönetim giderleri hesabının borcuna kaydedilmiştir. Bu tür giderlerin 
kaydedilebilmesi için mutlaka banka hesap özetlerinin alınması ve dikkatli bir 
incelemeden geçirilmesi yerinde olacaktır. Bankaca hesaptan yapılan tahsilat aynı 
zamanda işletmenin banka mevduatında azalmaya neden olmuştur.

Daha önce düzenlenen T10.000 tutarındaki çekin işletmenin hesabından çekildiği 
öğrenilmiştir. 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.         10.000
102 BANKALAR HS. 10.000

Düzenlenen çekin kim tarafından ne zaman nerede ibraz edilerek işletmenin 
hesabından çekileceğini bankadan alınacak hesap özeti ile tespit edilebilir. Örne-
ğimizde; daha önce düzenlenen T10.000 çek bedeli işletmenin hesabından çekil-
miştir. Bu durumda banka mevduat hesabında azalış söz konusudur ve Bankalar 
hesabı alacaklandırılmıştır.

•	 Müşterinin	borcuna	mahsuben	T20.000	virman	yaptığı	öğrenilmiştir.	

ÖRNEK 

ÖRNEK 

ÖRNEK 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                     100

102 BANKALAR HS.    100
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102BANKALAR HS.                                20.000
120 ALICILAR HS. 20.000

Yukarıdaki kayıt ile müşterinin borcuna mahsuben T20.000 hesaba virman 
yolu ile para aktarması kaydedilmiştir. Bu işlemde banka mevduat hesabında artış 
meydana gelmiştir ve bunun için Bankalar hesabı borçlandırılmıştır. Aynı zaman-
da müşterinin borcunu ödemiş olması nedeniyle Alıcılar hesabının alacağına kayıt 
yapılmış ve müşteri ile olan dönemsonu mutabakatsızlık da ortadan kaldırılmıştır.

•	 İşletmenin	kredi	kartı	devre	sonu	borcu	olarak	T5.000’nin	hesaptan	çekildiği	öğ-
renilmiştir.

309 DİĞER MALİ BORÇLAR HS.   5.000

309.01 Kredi Kartlı Borçlar

102 BANKALAR HS.    5.000

Döneme ait işletmenin mal ve hizmet alımlarında kullandığı kredi kartı bor-
cunun T5.000 olduğu ve bankadan gelen hesap özetinde bu bedelin işletmenin 
hesabından çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan yukarıdaki kayıt ile işletmenin kre-
di kart borcundaki azalış için ilgili hesap borçlandırmış ve banka mevduatındaki 
azalış için Bankalar hesabı alacaklandırılarak tespit kayıtlara geçirilmiştir.

•	 Dönemsonu	itibariyle	vadesiz	mevduata	T116 faiz tahakkuk ettiği bu faize ait 
T16 gelir vergisi stopajının hesaben tahsil edildiği öğrenilmiştir.

102 BANKALAR     100

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  16
642 FAİZ GELİRLERİ HS.    116

Yukarıdaki kayıtta bankadaki hesaba tahakkuk eden faizin kaydı yer almak-
tadır. Bankadaki mevduata tahakkuk eden faiz bir gelirdir ve Gelir Vergisi Ka-
nununa göre kaynağından kesintiye yani stopaja tabidir. Bankanın sorumlu sıfatı 
ile yapacağı vergi kesintisi, işletme için daha sonra ödeyeceği kazanç vergisinden 
mahsup edebileceği peşin vergi niteliğindedir. Örneğimizdeki tespitte, işletme-
nin hesabına T116	faiz	tahakkuk	etmiştir.	Faiz	gelirine	ait	T16 gelir vergisi stopajı 
bankaca hesaptan çekilerek sorumlu sıfatı ile ilgili vergi dairesine ödenecektir. 
Dönemsonu işlemi olarak aynı zamanda döneme ait faiz geliri kayıtlara geçirile-
rek ticari kâr veya zararın doğru sunulması sağlanmıştır.

MENKUL KIYMETLER
Borsadaki fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak, faiz ve kâr payı elde etmek ama-
cı ile geçici süreli satın alınan hisse senedi, tahvil ve bunların türevleri menkul 
kıymet	olarak	nitelendirilir.	Hisse	senetleri,	Tahviller,	Finansman	Bonosu,	Hazi-
ne	Bonosu,	Yatırım	Fonları,	Gelir	Ortaklığı	Belgesi,	Kâr	Zarar	Ortaklığı	Belgeleri	
menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleri-
dir. Hisse senedi, sahibine kısaca aşağıdaki olanakları sağlamaktadır:

•	 Kârdan	pay	elde	etmek
•	 Yönetimde	oy	hakkı	
•	 Borsada	fiyat	hareketlerinden	kâr	(zarar)
Yatırımcı tarafından hisse senedine yatırım amaçları farklı olabilir. Geçici sü-

rede satmak üzere alınan hisse senetlerinde birinci amaç, fiyat hareketlerinden 
yararlanarak kazanç elde etmek ve atıl fonları bu alanda değerlendirmektir. Ya-
tırımcı, bir başka sermaye şirketine uzun süreli kalıcı amaçla (iştirak veya bağ-
lı ortaklık gibi) ortak olmak için hisse senedi satın alabilir. Buradaki amaç fiyat 
hareketlerinden faydalanmak değil, kâr payı elde etmek veya mevcut şirketi için 
stratejik hedef temin etmek olacaktır.

Tahviller ise, anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu ku-
ruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir. 
Tahvil yatırımcısına, faiz kazancı (faiz kuponları aracılığı ile) ve varsa nominal 
değerden daha düşük bir bedelle ihraç edilmişse aradaki fark kadar getiri sağlar.

Bu başlık altında kısa vadeli nitelik gösteren alım satım amaçlı finansal varlık-
lar kapsamında yer alan menkul kıymetlere ilişkin dönemsonu işlemleri incele-
necektir.

Dönemsonu (Envanter) İşlemleri
Hisse senedi ve tahvillerde dönemsonu işlemi olarak; hazırlık aşamasında önce-
likle mevcutlar ile kayıtların doğrulanması gerekmektedir. Tutar yönünden doğ-
rulama yapıldıktan sonra sunum yönünden de doğru kaydedildiğinin tespiti ye-
rinde olacaktır. Geçici amaçla alınanların, dönen varlık; geçici olmayan finansal 
varlık yatırımlarının, duran varlık şeklinde sunulması gerekmektedir.

Doğrulamalar yapıldıktan sonra değerleme işlemi gerçekleştirilecektir. Vergi 
Usul Kanunu’na göre hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir. Muhasebe Standart-
ları ise hisse senetlerinin, gerçeğe uygun değer ile değerlenmesini öngörmektedir. 
Dönemsonunda hisse senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa ihtiyatlı-
lık kavramı gereği karşılık ayrılacaktır. Ayrılan karşılık, vergisel boyutta indirimi 
kabul edilmeyen gider niteliğindedir. Muhasebe standartlarına göre ayrıca değer 
artışlarının da kaydedilmesi gerekmektedir.

Hisse senetleri Vergi Usul Kanunu’na ve Muhasebe Standartlarına göre nasıl değer-
lemeye tabi tutulur?

Tahviller, Vergi Usul Kanunu’na göre, borsa rayici ile değerlenir. Dönemsonu 
borsada oluşan fiyatına göre kayıtlı değeri güncellenir aradaki fark kâr veya zarar 
olarak kayıtlara yansıtılır. 

Dönemsonunda tüm finansal varlıklar değer azalışı için gözden geçirilmelidir. 
Her bilanço tarihinde değer azalışı için objektif kanıt olup olmadığı değerlendi-
rilmelidir. Değer azalışı varsa bu tutar karşılık ayrılarak gelir tablosu ile ilişkilen-
dirilmelidir.

Bir işletmenin hisse senedi ve tahviller ile gerçekleşen işlemleri aşağıda verilen 
örnekler aracılığıyla gösterilmektedir.

	•	 Nominal	değeri	T50.000	olan	hisse	senetleri	alım	satım	amacıyla	T80.000’e alın-
mış, T1.000 komisyon ödenmiştir.

4
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125 HİSSE SENETLERİ HS.  80.000

653 KOMİSYON GİDERİ HS.  1.000
100 KASA HS.   81.000

Hisse senetleri alış bedeli ile kaydedilir. Yukarıdaki kayıtta alınan hisse senet-
leri için 110 Hisse Senetleri Hesabı borçlandırılmış, ödenen komisyon gideri ise 
gelir tablosu hesabı olan 653 Komisyon Giderleri hesabına kaydedilmiştir.

•	 Alış	bedeli	T10.000 olan hisse senetleri, T20.000’ye	satılmıştır.

100 KASA HS.    20.000

110 HİSSE SENETLERİ HS.   10.000
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS.   10.000

Hisse senetleri satıldığında alış bedeli ile kayıtlardan çıkartılır, satış bedeli ile 
alış bedeli arasındaki olumlu fark Menkul Kıymet Satış Kârlarına, olumsuz fark 
ise Menkul Kıymet Satış Zararları hesaplarına kaydedilir.

•	 Dönemsonunda	hisse	senetlerinin	değerinde	alış	bedeline	göre	T20.000’lik	değer	
düşüklüğü tespit edilmiştir.

654 KARŞILIK GİDERİ HS.   20.000

119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI HS.   20.000

Dönemsonunda hisse senetleri alış bedeli ile değerlenmiştir. Alış bedeli ile dö-
nemsonu değeri arasında T20.000 değer düşüklüğü tespit edilmiştir. Değer düşük-
lüğü işletmenin kaybıdır. İhtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılarak giderleşti-
rilmiştir. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı, menkul kıymetlerin 
borsa veya piyasa değerinde meydana gelen değer azalmasına bağlı olarak ortaya 
çıkacak zararların karşılanması amacıyla ayrılması gereken karşılıkların izlendiği 
pasif karakterli bir hesaptır. Bu hesap işletmenin bilançosu düzenlenirken aşağı-
daki gibi aktifte menkul kıymetlerden düşüş şeklinde gösterilecektir.

BİLANÇO
Hisse Snt.            70.000
(–) Menkul Kıy.Değ.
 Düş.Karş.          (20.000)
               ––––––––
Hisse Sen.Net           50.000

Karşılık giderleri Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilecektir. Hisse se-
netlerinin piyasa değerinin alış değerinin altına inmesi nedeniyle gider yazılan 
karşılık esasında kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Bu nedenle vergi matra-
hının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Hisse senedinin dönemsonunda 
değeri artmış olsaydı VUK’a göre herhangi bir muhasebe kaydı yapılmayacaktı.

ÖRNEK 
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•	 T50.000’lik	kamu	kesimi	tahvili	satın	alınmıştır.	Alınan	tahvil	üzerinde	vadesi	
dolmuş ancak, henüz tahsil edilmemiş T1.000 tahvil faiz kuponu vardır.

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS  49.000
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.  1.000
108.06 Vadesi Dolmuş Tahvil Faiz Kuponları

 100 KASA HS.    50.000

Menkul kıymetler alış bedeli ile satın alındığında ilgili hesabın borç tarafına 
kaydedilir. Buradaki tahvil alındığında T50.000 ödenmiş olmasına rağmen, satın 
alınan tahvil üzerinde vadesi dolmuş ancak değişik nedenlerle satan tarafından 
henüz tahsil edilmemiş T1.000 tahvil faiz kuponu vardır. Tahvil faiz kuponu satın 
alan tarafından istenildiği an tahsil edilebilecek durumdadır. Dolaysıyla, tahvilin 
alış bedeli T49.000 olarak değerlenmelidir.

•	 Dönemsonunda	kamu	kesimi	tahvillerinin	borsa	(piyasa)	değerinin	T60.000 ol-
duğu tespit edilmiştir.

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HS  10.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.   10.000
649. 02 Tahvil Değerleme Farkları

Tahviller dönemsonunda borsa rayicine göre değerlenecektir. Örneğimizdeki 
daha önce T50.000’ye satın alınan kamu tahvilinin dönemsonu borsa rayicinin 
T60.000’ye çıktığı tespit edilmiştir. T10.000 değer artışı olumlu bir sonuçtur ve 
değerleme farkı olarak ilgili gelir tablosu hesabına kaydedilecektir.

•	 Dönemsonunda	kamu	kesimi	tahvillerinin	döneme	ait	T5.000’lik	faiz	kuponları-
nın vadesinin geldiği tespit edilmiştir.

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS.  5.000
108.06 Vadesi Gelmiş Tahvil Faiz Kuponları

 642 FAİZ GELİRLERİ HS.   5.000

Tahvile genellikle faiz getirisi için yatırım yapılır. Dönemsonunda mevcut tah-
villerin doğrulaması ve değerlemesi yapıldıktan sonra, döneme ait olan faiz ge-
lirinin var olduğu tespit edilir. (Döneme ait faiz geliri vardır ancak henüz tahsil 
edilebilir durumda değildir-Gelir Tahakkuku, faiz geliri vardır, tahvil faiz kupo-
nunun vadesi dolmuştur ancak henüz tahsil edilmemiştir). Örneğimizde, döneme 
ait tahvil faiz kuponlarının T5.000’lik kısmının vadesi geldiği halde tahsil edilme-
diği	tespit	edilmiştir.	Faiz	kupon	bedeli	dönemin	gelir	tablosuna	faiz	geliri	olarak	
ilişkilendirilmiştir.

ÖRNEK 
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Özet

Kasa ile ilgili dönemsonu işlemlerini açıklamak.
Dönemsonu T Kasası ile ilgili olarak, kayıtlarda 
yer alan bakiye ile fiziki sayım yapılarak bulu-
nacak gerçek durumun karşılaştırılması gerek-
mektedir. Ayrıca, dönem içinde, hatalı kayıt ya-
pılması veya hiç kayıt yapılmamış mali olayların 
olabileceği de unutulmamalıdır. Yapılacak fiili 
sayım ile Kasa Hesabı borç kalanı karşılaştırıl-
dığında muhtemelen şu üç durumdan biri ile 
karşılaşılır:
•	 Kasa Denkliği, Kasa hesabı borç kalanı ile 

fiziki sayım sonucu tespit edilen Kasa T mev-
cudu birebir aynı olması durumudur. Bu du-
rumda yapılacak herhangi bir envanter kaydı 
olmayacaktır.

•	 Kasa Noksanı, fiziki sayım sonucu tespit edi-
len tutarın Kasa Hesabı borç kalanından daha 
az olması durumudur. Yapılacak dönemsonu 
kayıtları ile muhasebe kayıtları fiili durumu 
yansıtır hale getirilir. 

•	 Kasa Fazlası	Fiziki	sayım	sonucu	tespit	edi-
len tutarın Kasa Hesabı borç kalanından faz-
la olması durumudur. Yapılacak dönemsonu 
kayıtları ile muhasebe kayıtları fiili durumu 
yansıtır hale getirilir.

 Bankalar ile ilgili dönemsonu işlemlerini açık-
lamak.
 Dönemsonu işleminin hazırlık aşaması olarak, 
çalışılan bankalar ve şubelerine ait kullanılan 
bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır. 
Alınan hesap özetleri ile işletme kayıtları karşı-
laştırılır ve mutabakat aranır. Buna göre; 
•	 Bankalardaki	 hesaplara	 yatırılan	 ve	 çekilen	

paraların tutarları işletmenin defterlerinde ve 
banka hesap özetlerinde aynı ise işletmenin 
kayıtları ile bankanın kayıtlarının uyum içinde 
olduğu anlaşılır ve düzeltme kaydı yapılmaz. 
Bu durumda varsa tahakkuk eden faizler kay-
da alınır ve Bankalar hesabının verdiği kalan 
işletmenin bilançosunun aktifinde yer alır. 

•	 Bankalara	yatırılan	ya	da	bankalardan	çekilen	
paraların bir kısmı işletmenin kayıtlarında ya 
da bankanın kayıtlarında unutulmuş olabi-
lir. Unutma banka kayıtlarındaysa ve yapılan 
görüşmeler ve incelemeler sonucu bu durum 
banka tarafından kabul ediliyorsa, işletmenin 

yapacağı herhangi bir muhasebe işlemi yok-
tur, düzeltme bankanın kendi kayıtlarında 
yapılır. İşletme sadece varsa eğer faiz tahak-
kuku ile ilgili kaydı yapar. Ancak unutma, he-
sap özetlerinin kontrolü sırasında işletmenin 
defterlerinde meydana gelmişse işletme tara-
fından gerekli kayıt yapılır. Ayrıca varsa, ilgili 
mevduat hesaplarına ilişkin faiz tahakkukları 
yapılır ve kaydedilir.

Menkul kıymetlerle ilgili dönemsonu işlemlerini 
açıklamak.
 Hisse senedi ve tahvillerde dönemsonu işlemi 
olarak; hazırlık aşamasında öncelikle mevcut-
lar ile kayıtların doğrulanması gerekmektedir. 
Tutar yönünden doğrulama yapıldıktan sonra 
sunum yönünden de doğru kaydedildiğinin tes-
piti yerinde olacaktır. Geçici amaçla alınanla-
rın dönen varlık, geçici olmayan finansal varlık 
yatırımlarının duran varlık şeklinde sunulması 
gerekmektedir. Doğrulamalar yapıldıktan son-
ra değerleme işlemi gerçekleştirilecektir. Vergi 
Usul Kanunu’na göre hisse senetleri alış bedeli 
ile değerlenir. Muhasebe Standartları ise hisse 
senetlerinin, gerçeğe uygun değer ile değerlen-
mesini öngörmektedir. Dönemsonunda hisse 
senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa 
ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılacaktır. 
Ayrılan karşılık, vergisel boyutta indirimi kabul 
edilmeyen gider niteliğindedir. Muhasebe stan-
dartlarına göre ayrıca değer artışlarının da kay-
dedilmesi gerekmektedir.

1

3

2
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Kendimizi Sınayalım
1. T Kasası dönemsonu işlemi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

a. Dönemsonunda borsa rayici ile değerlenir.
b.	 Fiziki	 sayım	 sonucu	 tespit	 edilen	mevcut,	 ka-

yıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka 
sayım fazlalığı denir.

c.	 Fiziki	 sayım	 sonucu	 tespit	 edilen	mevcut,	 ka-
yıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka 
sayım noksanlığı denir.

d.	 Fiziki	 sayım	 sonucu	 tespit	 edilen	mevcut,	 ka-
yıtlardaki mevcuttan daha az ise, aradaki farka 
kasa denkliği denir.

e. Dönemsonu T kasasında dönemsonu işlemleri 
uygulanmaz.

2. Dönemsonunda yabancı para kasasında 2.000 
ABD$ vardır. Yabancı paranın alış kuru 5,50 T/$ ve 
dönemsonunda ABD$ Kasası hesabının borç kala-
nı 10.800 liradır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T 
borçlandırılacaktır?

a. Kasa  2.800
b. Kambiyo Zararları 200
c. Kambiyo Kârları 200
d. Kasa  200
e. Kambiyo Kârları 3.000

3. Genel geçici mizanda T Kasası hesabının borç top-
lamı, T50.000; alacak toplamı ise, T30.000’dir. Yapılan 
fiziki sayımda kasada T20.000 olduğu saptanmıştır. Bu 
durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Dönemsonu kasada T50.000 mevcuttur.
b. Dönemsonu kasada T30.000 mevcuttur.
c. Dönemsonu kasada T20.000 noksanlık vardır.
d. Dönemsonu kasada T20.000 fazlalık vardır
e. Dönemsonunda kasa denktir.

4. Çeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Çekler yasal düzenlemeye göre vade ihtiva eden 

ödeme aracıdır
b. Çekler damga vergisine tabidir
c. Çek düzenlendiği yerde ödenecek ise, 1 ay için-

de ibraz edilmelidir.
d. Çekler düzenlendiği yerde ödenecek ise, on gün 

içinde ibraz edilmelidir
e. Çekler kıtalar arası ülkelerde ibraz edilecekse, 

30 gün içinde ibraz edilmelidir.

5. Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

a. Bankalar hesabı pasif karakterli bir hesaptır.
b. Kesin mizanda Bankalar hesabı borç kalanı 

işletmenin bankadaki ticari mevduat tutarını 
gösterir.

c. Müşterimiz tarafından gönderilen havaleler 
Bankalar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

d. Bankaca yapılan hesabımızdan tahsilatlar Ban-
kalar hesabının borç tarafına kaydedilir.

e. Dönemsonu mevduat faizleri için Bankalar he-
sabının alacak tarafına kayıt yapılır.

6. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet niteliğinde 
değildir?

a. Hisse Senetleri
b. Tahviller
c. Hazine Bonosu
d.	 Yatırım	Fonları
e. Borç senetleri

7. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır? 

a. İhraç eden için borçlanma belgesidir
b. Menkul kıymettir
c. Sahibi için ortaklık ve oy hakkı sağlar
d.	 Fiyat	hareketlerinden	kazanç	sağlar
e. Sahibine kârdan pay alma hakkı sağlar

8. Alış bedeli T50.000, nominal değeri T30.000 olan 
hisse senetleri T60.000’ye satılmış bedeli nakit alınmış-
tır. Yapılacak kayıtta hangi hesap kaç T borçlandırıla-
caktır?

a. Hisse Senetleri   60.000
b. Menkul Kıymet satış kârları  10.000 
c. Kasa    60.000
d. Hisse Senetleri   30.000
e. Menkul kıymet satış zararları 10.000
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Yaşamın İçinden

9. Genel geçici mizanda kamu kesimi tahvillerinin 
borç kalanı T60.000 olup, borsa rayici T70.000 tespit 
edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken kayıtta han-
gi hesap kaç T alacaklandırılacaktır? 

a. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar  10.000
b. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 10.000
c. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 70.000
d. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 50.000
e. Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 130.000

10. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklarda 
yer alan menkul kıymet niteliğindedir?

a. Kasa
b. Bankalar
c. Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları
d. Çıkarılmış Tahviller
e. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

Envanter ve değerleme, işletmelerin dönemsonu itiba-
ri ile varlık ve kaynaklarının gerçek durumunu göster-
mek amacı ile yapılan çalışmaların genel adıdır. Amaç, 
kayıtla yapılan işlemlerin sonuçların işletmenin ger-
çek durumunu yansıtıp yansıtmadığını belirlemektir. 
Bir işletmede sayım çalışmaları için her şeyden önce 
sayımı yapacak ekibi belirlemek ve bu ekibe sayım ile 
ilgili kısa da olsa bir eğitim vermek gerekir. Sayımı 
kolaylaştırmak için önceden sayım listeleri hazırlanır. 
Bu listeler sayım yapan ekibe verilerek sayım başla-
tılır. Sayım tamamlandıktan sonra, sayım listelerin-
deki bilgiler gerçek durumu göstermekte olup kayıtlı 
bilgiler ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonrasında 
iki farklı durum ortaya çıkacaktır: (1) Kayıt ile fiili 
durum birbiri ile aynıdır (2) Kayıt ile fiili durumlar 
bir	birinden	farklıdır.	Fiziki	sayım	tek	başına	işletme-
nin gerçek durumunu göstermek için yeterli değildir. 
Fiziki	 sayıma	 ilave	 olarak	 değerleme	 yapılmaktadır.	
Örneğin, yabancı para hesabına kayıtlı olarak 5.000 $ 
olduğunu ve fiili sayım sonucunun da 5.000 $ oluğu-
nu varsayalım. İki tutarın birbirine eşit olması önemli 
ama işletmenin dönemsonu itibari ile gerçek durumu-
nu yansıtmamaktadır. Amerikan Doları’nın alış günü 
(Mayıs ayında) kuru, 1.60 T/$ olsun. Alış günü itiba-
ri ile işletmenin elindeki satın alma gücü, T8.000’dir 
(5.000 $*1.60 T/$). Kayıtlarda, Mayıs ayındaki durum 
girilmiştir. Dönemsonuna gelindiğinde, acaba işletme-
nin satın alma gücü hala, T8.000 midir? İşte bu soru-
nun cevabını verebilmek için değerleme yapılmaktadır. 
Dönemsonunda TCMB tarafından ilan edilen kurun 
1.90 T/$ olduğu bir durumda, işletmenin kayıtlı duru-
munun değerleme sonucunda T9.500’ye (5.000 $*1.90 
T/$) çıktığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile işletme-
nin satın alma gücünde T1.500’lik artış olacaktır. Bu 
artışın nedeni ise, tamamen yapılan değerleme işle-
midir. Değerleme, işletmenin dönemsonu itibari ile 
gerçek durumunu ortaya koyması açısından olukça 
önemli bir muhasebe uygulamasıdır.
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Okuma Parçası
...
Değerlemenin amacı, işletmenin varlıkları, kaynakları 
ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun bir şekilde tespit 
etmektir.	VUK	ve	TMS/TFRS’lerde	değerlemenin	ama-
cına farklı açılardan yaklaşılmaktadır. VUK, değerle-
meye ilişkin esasları, devletin çıkarlarını gözeterek ve 
vergi kaybına engel olacak şekilde tespit etmiştir. TMS/
TFRS’lerde	 ise	 tüm	 toplumun	 çıkarları	 gözetilmekte-
dir. Dolayısıyla, değerleme ölçülerinde farklılıkların 
bulunması son derece doğaldır. Bu farklılıklar, vergiye 
tabi mali karın tespitinde giderilebilmektedir. VUK ve 
TMS/TFRS’ler	arasındaki	benzerlik	ve	farklılıklar	şöy-
le özetlenebilir:
•	 Maliyet	 kavramı	 benzer	 şekilde	 tanımlanmıştır.	

Ancak, maddi duran varlıklar ve stokların edinimi ile 
doğrudan ilişkili borçlanma maliyetlerinin muhasebe-
leştirilmesi konusunda farklılık söz konusudur. Ayrıca, 
varlıkların vadeli satın alınması durumunda, maliyet 
bedeli vade farkı kadar farklılaşabilmektedir.

•	 VUK’da	yer	alan	tasarruf	değeri	ölçüsü,	standartlar-
daki iskonto edilmiş maliyet değeri ölçüsü ile ben-
zerlik gösterir. Ancak, hesaplamada dikkate alınan 
faiz oranı ve faiz formülü açısından farklılık söz ko-
nusudur.

•	 VUK’a	göre	maddi	duran	varlıklar,	maddi	olmayan	
duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrımenkuller ve 
şerefiye için değer düşüklüğü karşılığının ayrılması 
mümkün görünmemektedir. Belirli koşulların oluş-
ması halinde, sadece stoklar ve ticari alacaklar için 
karşılık ayrılmasına izin verilmektedir.

•	 Maddi	 ve	 maddi	 olmayan	 duran	 varlıkları	 değer-
lemede kullanılan yeniden değerleme modeli vergi 
mevzuatımızda yer almayan bir uygulamadır.

•	 Standarda	göre	gerçeğe	uygun	değer	farkı	kâr-zarara	
yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerle 
değerlenmekte, değerleme farkları gelir tablosunda 
raporlanmaktadır. Varlığı ilk defa kayda alma açı-
sından standart ile VUK arasında farklılık bulunma-
maktadır Varlığı edinirken ödenen alış bedeli genel-
likle gerçeğe uygun değeri yansıtmakta, alış giderleri 
ise dönem gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. 
Ancak izleyen dönemlerde değerleme açısından fark-
lılık bulunmaktadır.

•	 Satılmaya	hazır	finansal	varlıkların	gerek	ilk	muha-
sebeleştirilmelerinde, gerekse izleyen dönemlerde 
değerlemesinde standart ile VUK arasında farklılık 
söz konusudur.

•	 Şerefiyenin	izleyen	dönemlerde	değerlemesi	açısın-
dan standart ile VUK arasında farklılık bulunmak-
tadır. Standartta şerefiyenin itfası yasaklanmıştır. 
Şerefiyenin	her	yıl	düzenli	olarak	değer	düşüklüğü	
testine tabi tutulması gerekmektedir. VUK’da ise şe-
refiye istenirse aktifleştirilebilmekte ve beş yıl içinde 
itfası öngörülmektedir.

•	 Standartlara	 göre	 amortismana	 tabi	 varlıkların	
amortisman oranının hesaplanmasında faydalı öm-
rün dikkate alınması gerekmektedir. Ülkemiz uy-
gulamasında ise, amortisman oranlarının tespitin-
de Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla, 
amortisman oranları Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Ayrıca uygu-
lanan amortisman yöntemlerinin en azından, her 
hesap döneminin sonunda gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. VUK ise, yöntem değiştirmeyi kurala 
bağlamıştır.

•	 Amortismana	 bakış	 açısı	 oldukça	 farklıdır.	
Standartta faydalı ömür esas alınmakta, VUK’da 
ise Maliye Bakanlığının belirlediği oranlar dikkate 
alınmaktadır. Kıst amortisman uygulaması sadece 
binek otomobiller için geçerlidir. Yöntem değişik-
liğine sınırlı koşullarda izin verilmektedir. TMS/
TFRS’lerde	maliyet	 bedeli	 ölçüsünden	gerçeğe	uy-
gun değer ölçüsüne doğru bir yöneliş olduğu göz-
lenmektedir. Gerçeğe uygun değer esas alınarak dü-
zenlenecek finansal tabloların, kullanıcıların bilgi 
ihtiyacını daha iyi karşılayacağı yönünde bir eğilim 
söz konusudur. Ancak, gerçeğe uygun değerin nasıl 
tespit edileceğine ilişkin tartışmalar halen devam 
etmektedir. Aktif bir piyasada işlem gören varlıkla-
rın gerçeğe uygun değeri, bu piyasa ile ilişkilendiri-
lerek kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Ancak aktif 
piyasası olmayan varlıkların gerçeğe uygun değeri-
nin tespitinde zorluklar bulunmaktadır. Bu nitelik-
teki varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde 
işletmenin varsayımları esas alınmakta, dolayısıyla 
subjektif değerlendirmeler ortaya çıkabilmektedir.

Kaynak: Akbulut, Yıldız Özerhan, MÖDAV, 2008/1, 
39, s. 1-41.



Dönemsonu İşlemleri38

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız Yanlış ise “Hazır Değerler / T Kasası” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. d Yanıtınız Yanlış ise “Hazır Değerler / Yabancı Para 

Kasası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız Yanlış ise “Hazır Değerler / Yabancı Para 

Kasası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız Yanlış ise “Hazır Değerler / Çekler” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. b Yanıtınız Yanlış ise “Hazır Değerler / Bankalar” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. e Yanıtınız Yanlış ise “Menkul Kıymetler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. a  Yanıtınız Yanlış ise “Menkul Kıymetler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
8. c Yanıtınız Yanlış ise “Menkul Kıymetler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız Yanlış ise “Menkul Kıymetler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c Yanıtınız Yanlış ise “Menkul Kıymetler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kasa hesabı borç kalanı ile fiziki sayım sonucu tespit 
edilen Kasa T mevcudu birebir aynı olabilir. Bu duru-
ma Kasa Denkliği denir. Kasa hesabı borç kalanı ile 
fiziki sayım sonucu arasında fark varsa bu denklik 
oluşmayacaktır.	Fiziki	sayım	sonucu	tespit	edilen	T, T 
Kasası borç kalanından daha az ise, aradaki fark Kasa 
Sayım Noksanı	olarak	tanımlanırken;	Fiziki	sayım	so-
nucu tespit edilen T, T Kasası borç kalanından fazla ise, 
aradaki fark Kasa Sayım Fazlası olarak tanımlanır.

Sıra Sizde 2 
Yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Vergi Usul 
Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir. 
Uygulamada, yabancı para borsasının mevcut olma-
ması nedeniyle, dönemsonu itibariyle son gün T.C. 
Merkez Bankası kapanış kurlarındaki nakit işlemler-
de efektif, vadeli işlemlerde döviz alış kurları dikkate 
alınmaktadır. Muhasebe standartları döviz alış kuru ile 
değerlemesi öngörmektedir.

Sıra Sizde 3
Dönemsonu banka mevduat hesabı gerçeğe uygun de-
ğer üzerinden kayıtlanır. Dönemsonu işleminin hazır-
lık aşaması olarak, çalışılan bankalar ve şubelerine ait 
kullanılan bütün hesaplara ilişkin hesap özetleri alınır. 
Alınan hesap özetleri ile işletme kayıtları karşılaştırı-
lır ve mutabakat aranır. Yapılan incelemelerde işletme 
kayıtlarında olmamasına rağmen banka hesap özetin-
de bulunan hareketlerin kayıtlanması için envanter 
kayıtları yapılır. Benzer şekilde birden çok banka he-
sabının kullanılması nedeni ile kayıtlama aşamasında 
bankalar veya şubeler arasında sehven hatalı kayıt ya-
pılması mümkündür. Verilen çeklerin hesaptan çekilip 
çekilmediği, bizim adımıza bankaya verilen yetki çer-
çevesinde gerçekleştirilen ödemelerin hesaplarımızdan 
çıkışları alınacak hesap özetlerinin dikkatli incelenme-
sinden sonra tespit edilebilecektir. Yapılan bütün tes-
pitlerle ilgili kayıtlarımızın fiili durumu göstermesine 
yönelik envanter kayıtları yapılır.

Sıra Sizde 4
Vergi Usul Kanunu’na göre alış bedeli ile değerlenir. 
Muhasebe Standartlarına göre ise, gerçeğe uygun de-
ğer ile değerlenmesini öngörmektedir. Dönemsonunda 
hisse senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa 
ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılacaktır. Ayrılan 
karşılık vergisel boyutta indirimi kabul edilmeyen gi-
der niteliğindedir. Muhasebe standartlarına göre değer 
artışlarının da kayıtlanması gerekmektedir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Se ne de bağ lı ol ma yan ti ca ri ala cak la ra ait dö nem so nu iş lem le ri ni açık la ya bi le cek,
Se ne de bağ lı olan ti ca ri ala cak la ra ait dö nem so nu iş lem le ri ni açık la ya bi le cek,
Dö nem so nu iti ba ri ile se net li ve se net siz ti ca ri ala cak la rın, şüp he li ve de ğer siz 
ala cak ol ma ko şul la rı nı ta nım la ya bi le cek,
Şüp he li ve de ğer siz ala cak ko şul la rı nı ta şı yan ti ca ri ala cak la ra ait mu ha se be ka
yıt la rı nı açık la ya bi le cek si niz.
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GİRİŞ
Alacak kavramı Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğünde “bir paranın ödenme-
si, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı” olarak 
ifade edilmektedir.

İşletmelerde alacaklar, ana faaliyet konusundan doğan ve ana faaliyet konusu 
dışında doğan alacaklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Ana faaliyet konusu kap-
samında doğan alacaklar, ticari alacak olarak ifade edilirken ana faaliyet konusu 
kapsamı dışında oluşan alacaklar ise diğer alacaklar olarak adlandırılır. Alacaklar 
vadelerine göre de kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki başlık altında ele 
alınır.

İşletmelerin, faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü alacakları 
Tekdüzen Hesap Planında dört ana grupta toplanmıştır. Bunlardan kısa vadeli olan 
alacaklar dönen varlıklar içinde, “12 Ticari Alacaklar” ve “13 Diğer Alacaklar” alt 
gruplarında ele alınmıştır. Uzun vadeli olan alacaklar ise duran varlıklar içinde, 
“22 Ticari Alacaklar” ve “23 Diğer Alacaklar” alt grubunda düzenlenmiştir.

TİCARİ ALACAKLAR
Tekdüzen Hesap Planı’nda, işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan ve 
bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen senetli ve senetsiz alacaklar Ticari 
Alacaklar hesap grubunda gösterilmektedir. 

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında da alacaklar, sabit veya belirlene-
bilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev 
olmayan finansal varlık olarak tanımlanmaktadır. 

01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler finansal raporlarını, Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartlarına göre hazırlamaya başlayacaktır.

Alıcılar
İşletmeler, geçmişteki deneyimleri, müşteri ile yapılan daha önceki ticari işlemler, 
müşteri ile yapılan ticari işlemlerdeki sıklıklar vb. nedenler ile bazı müşterilerine 
güven duyarlar ve herhangi bir teminat almaksızın satış yapabilirler. İşletmelerin 
teminat almaksızın yapmış oldukları satışları karşılığında doğan ve vadeleri bir 
yıldan daha kısa olan alacaklar 120 Alıcılar hesabında vadesi bir yıldan daha uzun 
olan alacaklar ise 220 Alıcılar hesabında takip edilir.

Alacaklara İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

Ticari alacak, ana faaliyet 
konusu kapsamında ortaya 
çıkan alacaktır.
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Dönemsonu işlemleri bakımından ele alındığında kısa ve uzun vadeli alacak-
ların değerlemesi aynı olup sadece vadesi bir yılın altına düştüğü için uzun vadeli 
gruptan kısa vadeli gruba aktarmaların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle in-
celenecek olan kalemlerde değerleme bakımından uzun vadeli, kısa vadeli ayrımı 
yapılmayacaktır.

Alıcılar hesabı, işletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet 
satışlarından ortaya çıkan, çek ve senede bağlanmamış alacaklarının izlendiği he-
saptır. Bir diğer ifade ile kendilerine vadeli olarak mal ve hizmet satılan kişi ya da 
kuruluşların işletmeye olan senetsiz ticari borçlarının izlendiği hesaptır.

“120 Alıcılar hesabı” aktif karakterli bir ana hesaptır ve her bir müşteriye ait 
alacağın sağlıklı takip edilebilmesi için bu hesaba bağlı yardımcı hesapların açıl-
ması söz konusudur. 

Alacağın doğması ile hesaba borç, tahsil edilmesi ile hesaba alacak kaydedilir. 
Bu hesap aktif karakterli bir hesap olduğu için kalan verirse borç kalanı verir ve 
hesabın borç kalanı, işletmenin müşterilerinden olan toplam alacak tutarının ne 
kadar olduğunu gösterir.

Alıcılar hesabı hangi işlemlerden dolayı borçlandırılır ve alacaklandırılır?

Dönem sonunda Alıcılar hesabına ait işlemlerin ilk aşamasında, 120 Alıcılar 
hesabı ile bu hesaba bağlı olarak açılmış yardımcı hesapların, mutabakatları yapı-
lır. Yardımcı hesapların borç ve alacak toplamlarının 120 Alıcılar hesabının borç 
ve alacak toplamına eşit olması gerekir. Eğer eşitlik sağlanamamış ise bunun se-
bepleri araştırılır. Gerekli eksiklikler hatalar veya yanlışlıklar tespit edilerek dü-
zeltme işlemi yapılır.

Tahsil edilebilme bakımından varsa şüpheli ve değersiz alacaklar saptanır 
ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla, 120 Alıcılar hesabından düşülür, 128 Şüpheli 
Alacaklar hesabına aktarılır.

120 Alıcılar hesabı içinde faize tabi alacaklar varsa bilanço tarihine kadar müş-
teri aleyhine ve işletme lehine tahakkuk etmiş olan faizler kayda alınır.

İşletmeler satış politikaları gereği devamlı iş yaptıkları müşterilerine belli mik-
tarın üzerinde alış yapmaları durumunda iskonto uygulayabilmektedirler. Bu tür 
iskontoya miktar iskontosu denilmektedir. Vadeli satışlarda miktar iskontosu satış 
işlemi gerçekleştikten sonra yapılmaktadır. Satış sırasında yapılan anlaşmaya göre 
iskontonun ne zaman yapılacağı belirlenebilmektedir. Yapılan miktar iskontosu-
nun dönem sonunda Alıcılar hesabından düşülüp düşülmediğinin kontrol edilip 
gerekli düzeltmenin yapılması gereklidir.

Senetsiz alacakların değerlemesinde, muhasebe kayıtlarında gözüken tutar-
lar esas alındığı için, tutarı doğrulanmış Türk Lirası cinsinden senetsiz alacaklar 
için dönem sonunda başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Ancak yabancı 
para cinsinden senetsiz alacakların hem dönemsellik ilkesi hem de alacakların 
bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönem sonunda değerlemeye tabi 
tutulması gerekir.

Dönem sonunda müşterilerden olan senetsiz alacakların envanter işlemlerinin 
ilk aşamasında her bir müşteri için açılmış yardımcı hesaplarla 120 Alıcılar hesabı 
arasında bir mizan yapılır. Yardımcı müşteri hesaplarının borç ve alacak toplam-
larının Alıcılar hesabının borç ve alacak toplamına eşit olması gerekir. Bu eşitlik 
yoksa büyük olasılıkla yardımcı hesaplarda bir unutma veya yanlış kayıt vardır, bu 
durum saptanarak düzeltilir.

Alıcılar hesabı, ana faaliyet 
konusu kapsamında, ortaya 
çıkan senede bağlı olmayan 
alacakların izlendiği hesaptır.

1
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Alıcılar hesabının dönemsonu işlemleri kapsamında neler yapılmaktadır?

Alıcılar hesabının dönemsonu işlemleri kapsamında hangi değerleme ölçüsü-
ne göre değerleneceği konusunda iki farklı düzenleme söz konusudur. Bunlardan 
birincisi VUK’na göre değerlemedir. İkincisi ise 2011 yılı Ocak ayında kabul edi-
len ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni TTK ile 2013 yılın-
da tüm işletmelerin uymak zorunda oldukları, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
göre değerlemedir. Aşağıda bu iki uygulama detaylı olarak ele alınacaktır.

VUK’a Göre Değerleme
Alıcılar hesabı, VUK’un 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. 120 
Alıcılar hesabına mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce varsa şüpheli ve de-
ğersiz alacaklar saptanır ve bunlar muhasebe kayıtlarıyla, 120 Alıcılar hesabından 
düşülür, 128 Şüpheli Alacaklar hesabına aktarılır. Hatalı, eksik ya da unutulan 
işlemler söz konusu ise bu işlemlere ait düzeltme kayıtları yapılır. Bu işlemlerden 
sonra geriye kalan alacaklara mukayyet değer ölçüsü uygulanır. 120 Alıcılar hesa-
bı değerleme sonucu elde edilen yeni değeri üzerinden bilançoda yer alır.

(A) işletmesinin 31.12.20X0 tarihinde 120 Alıcılar hesabının durumu aşağıdaki 
gibidir. 

120 ALICILAR HESABI
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  180.150  145.750  (31.12)

(A) İşletmesinin Alıcılar hesabının yardımcı defter hesaplarına ait mizanı ise 
aşağıdaki gibidir.

Müşteri İşletmeler Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Kalanı Alacak Kalanı

Şahin	Ltd.	Şti.	Hs. 50.150 45.000 5.150 -

Konakçı	Ticaret	Hs. 45.750 35.000 10.750 -

Aydın	Gıda	Hs. 30.250 25.250 5.000 -

Güçlü	Ticaret	Hs. 54.000 40.500 13.500 -

Toplam 180.150 145.750 34.400 -

Fiili envanter sonucunda 120 Alıcılar hesabında herhangi bir düzeltme işlemi-
ne ihtiyaç olmadığı ve (A) işletmesinin Alıcılar ana hesabı ile yardımcı hesapları 
arasında yukarıda görüldüğü üzere bir mutabakatın olduğu tespit edilmiştir. Bu 
durumda dönem sonunda yapılacak herhangi bir işlem söz konusu değildir ve 120 
Alıcılar bilançoda borç kalanı tutarı olan (mukayyet değeri üzerinden) T34.400 
olarak gösterilecektir.
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VUK’a göre Alıcılar hesabı 
mukayyet (kayıtlı) değeri 
üzerinden değerlenir.

ÖRNEK
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(A) işletmesinin 120 Alıcılar hesabının büyük defter hesabı aşağıdaki gibidir.

120 ALICILAR HESABI
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  180.150  145.750  (31.12)

(A) işletmesinin Alıcılar hesabının yardımcı defter hesaplarına ait mizanı ise 
aşağıdaki gibidir.

Müşteri İşletmeler Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Kalanı Alacak Kalanı

Şahin	Ltd.	Şti.	Hs. 50.150 45.000 5.150 -

Konakçı	Ticaret	Hs. 45.750 35.000 10.750 -

Aydın	Gıda	Hs. 30.250 25.250 5.000 -

Güçlü	Ticaret	Hs. 54.000 40.500 13.500 -

Toplam 180.150 145.750 34.400 -

Dönem sonu işlemleri sırasında fiili envanter (sayma) yapılırken 120 Alıcılar 
hesabına ait aşağıda verilen işlemlerin söz konusu olduğu saptanmıştır.

•	 Müşteri	Konakçı	Ticaret’e	T500 miktar iskontosu uygulanmıştır. Bu işleme 
ait muhasebe kaydı unutulmuştur.

•	 Müşteri	Şahin	Ltd.	Şti.	aleyhine	T500 faiz tahakkuk ettirilmiştir.
•	 31.12.20X0	akşamı	Kasa	Hesabının	T1.800 fazla verdiği tespit edilmiş ve 

bu fazlalık Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabında kayıt altına alınmıştır. 
Daha sonra yapılan inceleme sonunda kasadaki fazlalığın sebebinin, Güçlü 
Ticaret işletmesinin yaptığı T2.000’lik ödemenin T200 olarak kayıtlara ge-
çirilmiş olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 120 Alıcılar hesabı ile yardımcı hesapların mutabakatının sağlanabilmesi için 
aşağıdaki düzeltme kayıtlarının yapılması gereklidir.

Yevmiye Defteri Kayıtları

31.12.20X0

611 SATIŞ ISKONTOLARI HS.   500
102. ALICILAR HS   500

- Konakçı Ticaret

31.12.20X0
120 ALICILAR HS. 500

- Şahin Ltd.Şti. 
 642 FAİZ GELİRLERİ HS.        500

 
31.12.20X0

397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI HS.                1.800
120 ALICILAR HS.      

       - Güçlü Ticaret                        
1.800

ÖRNEK 
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Yukarıda yapılan düzeltme kayıtlarından sonra (A) işletmesinin 120 Alıcılar 
hesabının alt hesaplarına ait mizan aşağıdaki gibi olacaktır.

Müşteri İşletmeler Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Kalanı Alacak Kalanı

Şahin	Ltd.	Şti.	Hs. 50.650 45.000 5.650 -

Konakçı	Ticaret	Hs. 45.750 35.500 10.250 -

Aydın	Gıda	Hs. 30.250 25.250 5.000 -

Güçlü	Ticaret	Hs. 54.000 42.300 11.700 -

Toplam 180.650 148.050 32.600 -

Bu işlemlerden sonra, 120 Alıcılar hesabının büyük defterdeki durumu ise aşa-
ğıdaki gibi olacaktır. Bilançoda 120 Alıcılar hesabı borç kalanı tutarı olan (mukay-
yet değeri üzerinden) T32.600 olarak gösterilecektir.

120 ALICILAR HESABI
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  180.650  145.850  (31.12)

Senetsiz alacakların değerlemesinde, muhasebe kayıtlarında gözüken tutarlar 
esas alındığı için, yukarıdaki gibi tutarı doğrulanmış Türk lirası cinsinden senet-
siz alacaklar için dönem sonunda başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. 
Ancak, yabancı para cinsinden senetsiz alacakların, hem dönemsellik ilkesi hem 
de alacakların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönem sonunda de-
ğerlemeye tabi tutulması gerekir.

VUK’un 280. maddesine göre döviz cinsinden alacakların ve borçların dö-
nemsonunda Maliye Bakanlığı kurları ile değerlemesi yapılır. Değerleme sonucu 
oluşan kur farkları Kambiyo Kârı ya da Kambiyo Zararı hesaplarına kaydedilir.

Yabancı para cinsinden senetsiz alacaklar Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen 
döviz kuru esas alınarak değerlenir.

10.000 € (Euro) senetsiz alacağı bulunan işletmenin kayıtlarında bu alacak, T51.000 
olarak görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonu itibarıyla Euro için ilan 
edilen döviz kuru 1 € = T5,33 ’dir.

Örneğimizde dönem sonu kur üzerinden hesaplandığında işletmenin elin-
deki yabancı paranın değeri (5,33 x 10.000) T53.300 olacaktır. Bu da işletmenin 
Türk Lirası olarak alacağının artması anlamına gelecektir ve aradaki fark (53.300-
51.000) T2.300 işletme için kur değişiminden oluşan bir kâr olduğundan Kambiyo 
Kârları hesabına kaydedilecektir. Sonuçta değerleme işlemine ilişkin muhasebe 
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

   

31.12.20X0
120 ALICILAR HS. 2.300

646 KAMBİYO KÂRLARI              2.300

ÖRNEK
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Kambiyo Zararı hesaplanmış olsaydı yapılacak muhasebe kaydında 656 Kambiyo 
Zararı hesabının borç tarafına kaydedilecekti.

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
Muhasebe standartlarında 120 Alıcılar hesabının “itfa edilmiş maliyet değeri” üze-
rinden değerleneceği belirtilmiştir. Ancak tahsil edilebilme bakımından sağlıklı-nor-
mal alacakların değerlemesine geçilmeden önce varsa şüpheli ve değersiz alacaklar 
saptanarak muhasebe kayıtlarıyla, 120 Alıcılar hesabından düşülür. Hatalı, eksik ya 
da unutulan işlemler söz konusu ise bu işlemlere ait düzeltme kayıtları yapılır. Bu iş-
lemlerden sonra geriye kalan tutar, itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlemeye 
tabi tutulur ve 120 Alıcılar hesabı değerleme sonucu elde edilen yeni değeri üzerinden 
bilançoda gösterilir.

(Z) Tekstil İşletmesinin 31.12.20X0 tarihinde 120 Alıcılar hesabının ve satışla ilgili 
vade farklarının izlendiği 125 Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabının du-
rumu aşağıdaki gibidir. Yapılan hesaplama sonucunda bu vade farkları tutarından 
dönem gelirine aktarılacak tutar T500 olarak tespit edilmiştir. Dönem sonunda 120 
Alıcılar hesabının ve 125 Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkları hesabının fi-
nansal tablolara yansıması aşağıda gösterilmektedir. 

120 ALICILAR HESABI
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  4.500  2.150  (31.12)

125 ERTELENMİŞ TİCARİ ALAC. VADE FARKI HS.
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)   1.250  (31.12)

Bu verilere göre öncelikle Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabından 
ilgili döneme ait olan faiz gelirinin dönem gelirine aktarılması için aşağıdaki kay-
dın yapılması gereklidir.
  

31.12.20X0
125 ERTELENMİŞ TİCARİ ALACAKLAR

    VADE FARKI HS.         500

    - Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri      

  642 FAİZ GELİRLERİ HS.               500

İtfa Edilmiş maliyet değeri; 
alacağın vade tarihindeki 
değerinden vade farkı 
düşülerek bulunan değerdir.

Genel Muhasebe I dersi 
kapsamında Stoklar ve 
Alacaklar ile ilgili ünitelerden 
de hatırlayacağınız gibi, vadeli 
satışlarda vade farkları Satışlar 
hesabında gösterilmemekte; 
ayrı bir hesap olan Ertelenmiş 
Ticari Alacaklar Vade Farkı 
hesabında izlenmektedir. 
Dönem sonunda ise bu vade 
farkından döneme isabet 
eden tutarın ayrıca döneme 
ait Faiz Gelirlerine aktarılması 
gerekmektedir.

ÖRNEK
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Büyük defter kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
125 ERTELENMİŞ TİCARİ ALAC. VADE FARKI HS.

 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  500  1.250  (31.12)

642 FAİZ GELİRLERİ HS.

   500

Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda “120 Alıcılar Hesabı” aşağı-
daki gibi gösterilecektir.

(Z) Tekstil İşletmesinin
31.12.20X0 Tarihli Dönem Sonu Bilançosu

.

.

.
Alıcılar         2.350
(-) Ertelenmiş Tic. Al
Vade Farkı       (750)
Alıcılar (net)   1.600

Vade farkından kaynaklanan faiz gelirleri ise gelir tablosunda yer alacaktır.

Alacak Senetleri
İşletmelerin her zaman peşin mal ve hizmet satışı yapmaları mümkün değildir. 
İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapma-
sı durumunda alınan belgeye Alacak Senedi adı verilir. Alacak senedi, bir alacak 
hakkını gösteren yazılı bir belgedir. İşletmelerin yapmış oldukları satışları karşılı-
ğında aldıkları senetler, işletmeye bir takım fayda sağlarlar. Bu faydalar aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

•	 Alacakların	tahsil	edilememe	riskini	azaltmak,
•	 Alacaklarını	sağlam	esaslara	bağlamak,
•	 Nakit	sıkıntısını	önlemek,	işletmeler	nakit	sıkıntısı	yaşadıklarında	ellerinde	

bulunan alacak senetlerini bankalara iskonto ettirmek veya borçlusu bu-
lunduğu kişiye ciro etmek suretiyle nakit sıkıntılarını önleyebilirler.

Alacak Senetleri hesabı hangi nedenlerden dolayı borçlandırılır ve alacaklandırılır?

Alacak senetleri, adi senetler ve kıymetli evrak niteliğinde senetler olmak üze-
re ikiye ayrılır. 

Adi senetler; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime 
bağlı olmayan senetlerdir. Ticari faaliyette bu tür senetlerin fazla önemi yoktur. 

3
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Kıymetli evrak niteliğindeki senetler; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
düzenlenen ve belli bir şekil şartı olan, belli bir hakkın bağlı olduğu ve senetten 
ayrı olarak ileri sürülemeyeceği senetlere denir. Kıymetli evrak niteliğindeki se-
netler, kambiyo senetleri (ticari senetler) ve mal (emtia) senetleri olmak üzere 
ikiye ayrılır. Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir. Bu ünitede poliçe ve bonoya 
ait dönem sonu işlemleri üzerinde durulacaktır.

Bono, poliçe ve çekler kambiyo senetleridir. Adi senetler kıymetli evrak niteliğinde-
ki senetler değildir.

Alacak Senetlerine ait işlemler Tekdüzen Hesap Planında 121 Alacak Senetleri 
hesabında takip edilmektedir. İşletmenin portföyüne çeşitli sebepler ile giren ve çı-
kan senetler 121 Alacak Senetleri hesabına bu senetlerin üzerindeki yazılı değerleri 
ile kaydedilir. Bu nedenle bu hesabın herhangi bir tarihteki borç kalanı, portföyde 
bulunan alacak senetlerinin (nominal) değerleri toplamına eşit olması gerekir.

Dönem sonunda Alacak Senetleri ana hesabı ile Alacak Senetleri yardımcı hesap-
ları arasında mutabakat yapılır. Şüpheli ve değersiz duruma düşmüş olan alacak se-
netleri var ise bu alacaklar 121 Alacak Senetleri hesabından ayrıştırılır ve bu amaçla 
gerekli muhasebe kayıtları yapılır. Fiili envanter sonucunda hatalı, eksik yada unutu-
lan işlemler olduğu saptanmış ise bu işlemlere ait muhasebe kayıtları yapılır.

Alacak Senetleri ana hesabı ile yardımcı hesaplar arasında mutabakat sağlandıktan 
sonra geriye kalan tutar üzerinden 121 Alacak Senetleri hesabının değerlemesi yapılır. 

İşletmeler, varsa yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetlerini de-
ğerlerken, senetsiz alacaklarda olduğu gibi kurdaki değişime paralel olarak alacak 
senetlerinin Türk lirası tutarını artırır ya da azaltırlar. 

3.000 $ senetli borcu bulunan işletmenin kayıtlarında alacak senedi tutarı, T17.200  
olarak görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonu itibarıyla ilan edilen 
Dolar için döviz kuru 1 $=5,76 T’dir.

Örneğimizde dönem sonunda senetli alacağın Türk lirası karşılığı (3.000*5.76) 
T17.280 olacaktır. İşletmenin Türk lirası alacağı arttığı için kur değişiminden do-
ğan fark (17.280 - 17.200) T80 kambiyo kârı hesabına kaydedilecektir.
   

31.12.20X0
121 ALACAK SENETLERİ 80

602 DİĞER GELİRLER                 80

Mal satışından kaynaklanan satışın yapıldığı yıla ait kur farkları satışlar ile iliş-
kilendirilir. Bu nedenle söz konusu kur farkı 602 DİĞER GELİRLER Hesabında 
izlenmiştir. Ancak ertesi döneme taşan kur farkları sözkonusu olursa bu farklar 
KAMBİYO ZARARLARI YA DA KAMBİYO KARLARI Hesabında izlenecektir.

Kambiyo Zararı hesaplanmış olsaydı, bu taktirde 656 Kambiyo Zararı hesabının 
borç tarafına kaydedilecekti.

121 Alacak Senetleri hesabının değerlemesi TTK, VUK, Türkiye Muhasebe 
Standartları (TFRS) ve Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğine göre farklı şekil-
de yapılmaktadır. 

Alacak senetleri, VUK’a göre mukayyet değer ya da tasarruf değeri üzerinden, 
muhasebe standartlarına göre itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden, değerlenmelidir.

Alacak senetlerinin mutlaka 
bir yardımcı hesap ile birlikte 
işlem görmesi gerekir. Bu 
yardımcı hesaplar, senedin 
durumunu belirleyen ifadeler 
ile isimlendirilir. Örneğin, 
Cüzdandaki Senetler; senedin 
işletmenin elinde olduğunu, 
Tahsildeki Senetler; senedin 
bankaya tahsil edilmek amacı 
ile gönderildiğini, Teminattaki 
Senetler; bir işin yapılması 
amacı ile ilgili senedin teminat 
olarak verildiğini, Protestodaki 
Senetler ise tahsil edilemeyen 
senedin protesto edildiğini 
gösterir.

ÖRNEK 
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VUK’a Göre Değerleme
VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında ka-
lan işletmeler alacak senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf 
(peşin) değeri ölçüsünden birini esas alabilirler.

Alacak Senetlerinin tasarruf değerin belirlenmesi işlemine muhasebede reeskont 
işlemi de denilmektedir. Tassarruf değeri ölçüsü uygulandığında alacak senetlerinin 
gerçek değerleri tek tek hesaplanır. Bu hesaplamada her senedin değerleme günü ile 
vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak reeskont (iskonto) tutarı hesaplanır. 
Bu tutar senedin nominal değerinden düşülürek değerleme günü itibariyle senedin 
tasarruf (peşin) değeri bulunmuş olur. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işlet-
melerin, varsa borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları gerekir.

Alacak senetlerinin tasarruf değerinin bulunmasında iç iskonto ya da dış is-
konto formülü kullanılabilmektedir. Ancak tasarruf değerinin daha hassas hesap-
lanması için iç iskonto formülünün kullanılması gereklidir. Danıştay 4. Dairesi de 
iç iskonto formülünün kullanılmasını yönünde karar almıştır. İç iskonto formülü 
aşağıdaki gibidir.

 A . n . t
İç iskonto (F) = 
 36500 + (n . t)
A : Senedin nominal değeri
n : Senedin değerleme tarihi ile vade tarihi arasındaki gün sayısı
t : Uygulanacak olan faiz oranı
F : Faiz ya da reeskont tutarı

Bu durumda Tasarruf Değeri senedin nominal değerinden reeskont tutarının 
düşülmesi sonucunda bulunacaktır.

VUK’a göre hangi işletmeler alacak senetlerini tasarruf değeri ile değerlemek 
zorundadır? 

31.12.20X0 tarihinde işletmenin elinde vadesi 90 gün sonra dolacak olan T4.500’lik, 
vadesi 45 gün sonra dolacak olan T3.000’lik ve vadesi 61 gün sonra dolacak olan 
T7.500’lik alacak senetleri bulunmaktadır. İlgili alacak senetlerinin VUK’na göre de-
ğerlemesi ve değerleme sonrasındaki muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Örnekte verilen her bir senet için ayrı ayrı tasarruf değerinin tespit edilmesi iç 
iskonto formülü ile yapılacaktır. Faiz oranı olarak değerlemenin yapıldığı tarihte-
ki bankalararası faiz oranı olan % 20 kabul edilmiştir.

 4.500×90×20           8.100.000
1.Senedin Reeskont Tutarı =    =  = 211
    36500 + (90×20)          38.300

 3.000×45×20 2.700.000
2.Senedin Reeskont Tutarı =  =  = 72
 36500 + (45×20) 37.400

 7.500×61×20 9.150.000
3.Senedin Reeskont Tutarı =  =  = 243
 36500 + (61×20) 37.720

VUK’a göre alacak senetleri 
(bankalar, sigorta şirketleri 
hariç) tasarruf ya da 
mukayyet değeri ile 
değerlenir.

Tasarruf değeri işletmenin 
elinde bulunan tüm alacak 
senetlerine tek tek uygulanır.
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	1.Senedin	Reeskont	Tutarı	=	Nominal	Değer	–	Reeskont	Tutarı
	 4.289	=	4.500	–	211

2.Senedin	Reeskont	Tutarı	=	Nominal	Değer	–	Reeskont	Tutarı
	 2.928	=	3.000	–	72

	3.Senedin	Reeskont	Tutarı	=	Nominal	Değer	–	Reeskont	Tutarı
	 7.257	=	7.500	–	243

121 Alacak Senetleri hesabı, işletmenin portföyüne giren ve çıkan alacak senetle-
rinin nominal değerleri üzerinden işlem gördüğünden ve kalan mevcut alacak senet-
lerinin nominal değerini verdiğinden; hesabın bu özelliğini bozmamak için alacak se-
netlerini tasarruf değerine indirgeyen reeskont tutarı 122 Alacak Senetleri Reeskontu 
hesabında izlenir. Bu hesap; aktifi düzenleyen pasif karakterli geçici bir hesaptır.

Örnekte verilen alacak senetlerine ait reeskont tutarlarının muhasebe kaydı 
aşağıdaki gibi yapılacaktır (Toplam reeskont tutarı = 211+72+243= 526).
   

31.12.20X0
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS. 526

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.              526

Alacak senetleri ile ilgili büyük defter hesaplarının görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

121 ALACAK SENETLERİ HESABI
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)  20.000  5.000  (31.12)

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.
 . .
 . .
 . .
 . .

 (31.12)   526  (31.12)

Yukarıdaki büyük defter hesaplarına göre; işletmenin elinde nominal değeri 
T15.000’lik alacak senedi bulunmaktadır. Bu senetlerin bilanço günündeki tasar-
ruf (peşin) değeri (15.000 - 526) T14.474’dir.

31.12.20X0 Bilanço
.
.
.
ALACAK SENETLERİ                15.000
(-) Alacak Senetleri Reeskontu   (526)
Alıcılar (net)                  14.474
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657 Reeskont Faiz Giderleri hesabının borcunda bulunan T526, 690 Dönem 
Kârı veya Zararı hesabının borcuna devredilerek kapatılır ve dönem kârından dü-
şülür. Ancak bir değerleme işlemi gereği olarak gider yazılarak ilgili yılın kârından 
düşülen T526 aslında fiilen gerçekleşmediği için izleyen yılın başında gelir yazı-
larak iptal edilir. İptal kaydı aşağıdaki gibi ertesi dönemin hemen başında yapılır.

Vergi Usul Kanunu’na göre, işletme senetli alacaklarına tasarruf değeri ölçüsünü uy-
guladığı taktirde, senetli borçlarına da aynı değerleme ölçüsünü uygulamak zorundadır. 

01.01.20X1
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS. 526

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.              526

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre alacak senetleri raporlama gününde itfa 
edilmiş maliyet değeri üzerinden değerlenecektir. 

Eğer işletme alacak senedini düzenlediği zaman Türkiye Muhasebe 
Standartlarına (TMS) göre kayıt yapmışsa dönem sonunda döneme ilişkin vade 
farkının Faiz Gelirleri hesabına aktarılması gerekir.

(B) ticaret işletmesi 1 Aralık 20X0 tarihinde peşin değeri T14.450 olan bir malı va-
deli olarak T15.000’ye satmıştır. Satmış olduğu mal karşılığında 60 gün vadeli ve 
% 25 faizli bir alacak senedi almıştır. TMS’ye göre işletmenin mal satışı sırasında 
yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır (KDV ihmal edilmiştir).
   

01.12.20X0
121 ALACAK SENETLERİ HS. 15.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.                 14.450

125 ERTELENMİŞ TİCARİ ALACAKLAR

VADE FARKI HS.

- Ertelenmiş Vade Farkı

Gelirleri            550

Yukarıdaki kayıttan da anlaşılabileceği gibi, işlem tarihinde satış hasılatına 
T14.450 kaydedilmiş, vade farkı olan T550 de Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade 
Farkı hesabına kaydedilmiştir. Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı hesabına 
kaydedilen T550, işletmenin 60 gün vadeli satışına ilişkin vade farkıdır. Bu tutarın 
T273’sinin işletmenin raporlama dönemi olan 31 Aralık tarihine kadar olan vade 
farkı olduğu saptanmış olsun. Raporlama dönemine ait vade farkının işletmenin 
mali tablolarında gösterilmesi gerekmektedir. Bu tutarın, dönem gelirine devre-
dilme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
  

31.12.20X0
121 ERTELENMİŞ TİCARİ ALACAKLAR VADE FARKI 

- Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri            273

642 FAİZ GELİRLERİ HS.         273

Muhasebe standartlarına 
göre alacak senetleri aynen 
Alıcılar hesabında olduğu gibi, 
itfa edilmiş maliyet değeri 
üzerinden değerlenir.

ÖRNEK
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Yukarıdaki muhasebe kaydından sonra 121 Alacak Senetleri hesabı bilançoda 
T14.723 olarak gösterilecektir.

31.12.20X0 Bilanço
.
.
.
ALACAK SENETLERİ                    15.000
(-) Ertelenmiş Tic. Al. Vade Farkı   (277)
Alıcılar (net)                      14.723

Şüpheli Alacaklar
İşletmeler tahsil edilmesi şüpheli olan alacakları için karşılık ayırarak gider kay-
deder. Tahsili şüpheli hale gelmiş alacaklar için karşılık ayrılması ve gider kayde-
dilmesi konusunda VUK ve Türkiye Muhasebe Standartlarında farklı düzenleme-
ler yapılmıştır.

VUK’a Göre Şüpheli Alacak İşlemleri
VUK’nun 323. maddesinde bir alacağın şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık 
ayrılması için aşağıda belirtilen durumların oluşması gerekmektedir.

•	 Bir	alacağın	dava	ve	icra	safhasında	bulunması,
•	 Yapılan	 protestoya	 veya	 yazı	 ile	 bir	 defadan	 fazla	 istenilmesine	 rağmen	

borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek 
kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.

VUK’a göre sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesi sırasında oluşan ala-
caklar şüpheli duruma düşerse karşılık ayrılabilir. Diğer nedenlerden dolayı olu-
şan alacaklar şüpheli alacak hâline gelmiş olsa bile karşılık ayrılamaz ve ayrılırsa 
vergi matrahından düşülemez.

VUK’a göre bilanço esasına göre defter tutan işletmeler şüpheli hâle gelen alacakları 
için karşılık ayırabilir.

VUK’a göre, bir alacağın şüpheli hâle gelmiş olabilmesi için alacağın bir ga-
ranti altına alınmamış olması gereklidir. Menkul rehni, gayrimenkul ipoteği şek-
linde teminata bağlanmış alacaklar için karşılık ayrılmaz. Kampanyalı satışlardan 
doğan alacaklar, kamu kuruluşlarından alacaklar, avans niteliğindeki alacaklar ve 
hatır senetleri için karşılık ayrılmaz.

Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli durumu düştüğü dönem içinde ayrılır. 
Daha sonraki dönemlerde karşılık ayrılmaz, karşılık ayrılsa bile vergi matrahın-
dan düşülemez.

VUK’a göre hangi işletmeler şüpheli alacak karşılığı ayırabilir? Hangi alacaklar için 
şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz?

Tekdüzen Hesap Planı’nda uzun vadeli alacaklar için ayrı bir şüpheli alacak 
hesabı açılmamıştır. Eğer bir uzun vadeli alacak şüpheli duruma düşmüş ise kısa 
vadeli alacak içinde yer alan şüpheli alacaklara aktarılır ve karşılık ayrılır.

VUK’a göre dava ve icra 
safhasındaki alacaklar şüpheli 
alacağa dönüşür ve karşılık 
ayrılması gereklidir.

5
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(A) işletmesi senetli alacaklarından T45.000’lik alacağı vadesinde tahsil edemediği için 
protesto etmiştir. Yapılan protestoya rağmen senet ödenmemiş ve icraya verilmiştir.
   

Verilen örnekte vadesinde ödenmeyen alacak senetleri, şüpheli alacak haline 
gelmiştir. İlgili alacak senetlerinin normal alacaklardan Şüpheli Alacaklar hesabı-
na devredilmesi ve karşılık ayrılması gerekmektedir.

 Senet protesto edildiğinde yapılacak kayıt:
   

121 ALACAK SENETLERİ HS. 45.000  

- Protestolu Senetler            

      121 ALACAK SENETLERİ HS.            45.000

   - Cüzdandaki Senetler

Senet icraya verildiğinde yapılacak kayıt:
   

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.              45.000  
121 ALACAK SENETLERİ HS.                   45.000 
    - Protestolu Senetler

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.                    45.000 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
    KARŞILIĞI HS.  45.000 

                        

Şüpheli duruma gelen ve karşılık ayrılan alacak senedinin daha sonra dönem 
içinde tamamının tahsil edilmesi durumunda aşağıdaki kayıt yapılır.
   

100 KASA HS. 45.000  

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                 45.000

Ayrılan karşılık ise aşağıdaki gibi Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına devredilir.
   

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 45.000  

  644 KONUSU KALMAYAN            

         KARŞILIKLAR HS.             45.000

Şüpheli duruma gelen ve bu nedenle karşılık ayrılan alacak senedi dönem sonuna 
kadar tahsil edilememesi hâlinde 654 Karşılık Giderleri hesabı Dönem Kârı veya 
Zararı Hesabına devredilerek kapatılacak ve dönemin gelir tablosunda yer alacaktır. 
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı ise dönemsonu bilançosunda Şüpheli 
Ticari Alacakların altında bir indirim olarak yer alacaktır.

ÖRNEK
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VUK’a göre bir alacağın şüpheli alacağa dönüşmesi ve bu alacaklar için karşı-
lık ayrılması konuları kesin kurala bağlanmıştır. Şüpheli duruma gelen alacaklar 
kayıtlı değerlerinin tamamı üzerinden Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına devre-
dilmekte ve aynı tutar üzerinden karşılık ayrılmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Şüpheli Alacak İşlemleri
Muhasebe standartlarına göre; daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan ha-
sılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması du-
rumunda, tahsil edilmeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan 
çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider 
olarak finansal tablolara yansıtılır.

Yukarıdaki paragrafta yer alan, “tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin 
ortaya çıkması durumunda tahsil edilmeyen” ifadesi, şüpheli duruma düşen ala-
cak tanımına ve içeriğine uygun düşmektedir. Böyle bir durumun karşılık ayırma 
yoluyla gider olarak muhasebeleştirilmesi uygun bir davranış olacaktır. Bu davra-
nış aynı zamanda ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde hareket edilmiş olduğu anlamına 
gelecektir.

Yukarıdaki paragrafta “tahsil edilmeyen” ve “tahsil edilebilme olasılığı muhte-
mel olmaktan çıkan” ifadeleri aynı sonuçları doğuracaktır. Tahsil edilebilme olası-
lığının ortadan kalkması da söz konusu alacağı tahsil edilmeyen alacak niteliğine 
dönüştürecektir.

Yukarıda açıklandığı üzere VUK’da bir alacağın şüpheli duruma düşmesi ko-
nusunda kesin kurallar belirlenmiştir. Muhasebe standartlarında ise kesin kural-
lardan bahsetmek mümkün değildir. Muhasebe standartlarının temel felsefesinde 
işletmenin karşılaşabileceği tüm risklerin bilançoda raporlanması söz konusudur. 
İhtiyatlılık kavramı gereği, tahsili şüpheli alacaklar için işletmenin tahminde bu-
lunması ve yapılan bu tahminler üzerinden karşılık hesaplayarak muhasebe kaydı 
yapması gerekmektedir.

Şüpheli alacaklara ayrılacak karşılıkların tahmin edilmesinde, alacakların yaş-
landırması yolu ile ya da değerleme yapılan dönemden önceki, iki hesap döne-
minde, vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili bulunduğu dönemlerdeki 
toplam vadeli satışlara oranlarının ortalaması, değerleme dönemindeki vadeli sa-
tışlara uygulanarak tahmini şüpheli alacak karşılığı hesaplanmaktadır. Aşağıdaki 
örnekte alacakların yaşlandırılması ile şüpheli alacak karşılığı hesaplanmıştır.

K işletmesi 2011 yılı için vadesini 31-60 gün aşmış olan alacaklarının 2011 yılı kre-
dili satışlarının %12’si oranında olacağını tahmin etmiştir. K işletmesinin 2011 yılı 
kredili satışları T150.000’dir. Bu durumda K işletmesi vadesini 31-60 gün geçmiş 
alacakları için T18.000 (150.000 X 0.12) karşılık ayıracaktır.

Normal	Alacağın	Şüpheli	Alacak	Haline	Gelmesi:

   
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 18.000  

 121 ALACAK SENETLERİ HS.                 18.000

ÖRNEK
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Karşılık ayrıldığında yapılacak kayıt:
   

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 18.000  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR            

     KARŞILIĞI HS.                 18.000

150.000*0.12=18.000

Bu kayıtla; hasılat kaydedilen ve tahsil edilmeyen/edilebilirliği muhtemel ol-
maktan çıkan alacak gider yazılarak hem hasılat rakamı düzeltilmiş olmakta hem 
de zayıf bir olasılık da olsa gelecekte tahsil edilebilecek duruma geçebilecek bir 
alacak raporlanmamış olmaktadır. 

Dönem sonunda Karşılık Giderleri Hesabı “690 Dönemin Kârı veya Zararı 
Hesabı”nın borcuna devredilerek kapatılır ve dönem giderine aktarılmış olur.

Şüpheli duruma gelen ve karşılık ayrılan alacak senedinin daha sonraki dö-
nem içinde tamamının tahsil edilmesi durumunda aşağıdaki kayıt yapılır.
   

100 KASA HS. 18.000  

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.                 18.000

Ayrılan karşılık ise aşağıdaki gibi konusu kalmayan karşılıklar hesabına devredilir.
   

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI HS.                18.000

    644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS.     18.000

Dönem sonunda Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı 690 Dönem Kârı veya 
Zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılır ve dönem gelirine aktarılmış olur.

Değersiz Alacaklar
Tahsil olanağı tamamen ortadan kalkan senetsiz ve senetli alacaklar değersiz ala-
caklar olarak kabul edilir. 

VUK’un 322. Maddesine göre; “Kazai bir hükme ve kanaat verici bir vesika-
ya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır”. Kazai hüküm, 
alacağın tahsil edilme olanağının tamamen ortadan kalktığını hükme bağlayan 
bir mahkeme kararının mevcudiyetidir. Kanaat verici vesika ise mektup, makbuz, 
ibraname, alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, konkordota 
anlaşması, gibi yazılı vesikalardır.

VUK’un 324. Maddesine göre; konkordato veya anlaşma (sulh) yoluyla alınma-
sından vazgeçilen alacaklar da değersiz alacak olarak kabul edilir. Aciz vesikası ala-
cağın değersiz kabul edilmesi için yeterli değildir. Çünkü bu tür alacak borçlunun 
durumu düzeldiğinde tahsil edilebilecek alacaklardır. Bu nedenle borçlu hakkında 
yapılan takibatın aciz vesikasına bağlanmış olması, o alacağın sadece şüpheli duru-
ma düştüğünü ve sadece karşılık ayırarak gider yazılabileceğini ifade eder.
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Bir alacak değersiz hale geldiği dönemde tasarruf değerini kaybeder ve mu-
kayyet değeriyle zarar kaydedilir.

Değersiz alacak da, şüpheli alacaklarda olduğu gibi değersiz hale geldiği yılda 
zarar kaydedilir. İlgili yılda zarar kaydı yapılmayan alacak için daha sonraki yıl-
larda zarar kaydı yapılsa bile vergi matrahından düşülemez.

Ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili alacaklar 
değersiz alacak olabilir. Hatır senetleri değersiz alacak olamaz. 

Muhasebe standartlarına göre; “daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan 
hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması du-
rumunda, tahsil edilmeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan 
çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider 
olarak finansal tablolara yansıtılır. 

Bu paragrafta yer alan “tahsil edilebilirliği muhtemel olmaktan çıkan ifadesi” 
değersiz alacakları tanımlamaktadır. Değersiz alacaklar için gider yazılması ge-
rekmektedir.

Daha önce şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan T25.000 tutarındaki alacak senedi-
nin tahsilinin imkânsız olduğu mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. 

Şüpheli alacak kaydı yapılmış bir alacağın tahsil edilemiyeceği kesinleştiğinde 
bilançoda şüpheli alacakları göstermek üzere kullanılan “ şüpheli ticari alacaklar 
” ve “ şüpheli ticari alacaklar karşılığı ” hesaplarının kapatılması gerekir. Bu du-
rumda tahsil edilmeyecek alacaklar için gider kaydı sözkonusu değildir. Çünkü 
karşılık ayrılırken zaten, şüpheli alacakların gider kaydı da yapılmıştır. Buna göre 
tahsili imkânsız hâle gelen ve karşılık ayrılmış bulunan alacaklar için aşağıdaki 
kaydın yapılması yeterli olacaktır.

Karşılık ayrılan şüpheli alacağın değersiz alacak hâline gelmesi:

   

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR   

KARŞILIĞI HS.                25.000

    128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS.     25.000

Dönem sonu itibari ile müşteri Ali Baran’ın işletmeye olan T7.000’lik borcunu öde-
yemeyeceği mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Bu alacak için daha önce karşılık ay-
rılmamıştır.
   

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. 7.000  

 120 ALICILAR HS.                               7.000

Yukarıdaki kayıtta görüldüğü üzere, işletme ilgili alacak için daha önce bir 
karşılık ayırmamıştır. Daha önce karşılık ayrılmadan, tahsili imkânsız olan ala-
cak, doğrudan dönem giderine kaydedilmiştir.

Bir alacak, değersiz alacak 
olduğu zaman şüpheli 
alacaklardan düşülür.

ÖRNEK

ÖRNEK
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DİĞER ALACAKLAR
İşletmenin ana faaliyet konusu kapsamında doğan alacaklarına “Ticari Alacak”, 
ana faaliyetinden kaynaklanmayan alacaklarına ise “Diğer Alacak” denilir. 
Diğer alacaklar da vadelerin göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır. 
Kısa vadeli diğer alacaklar 13 Diğer Alacaklar grubunda yer alan hesaplarda, 
uzun vadeli diğer alacaklar ise “23 Diğer Alacaklar” grubunda yer alan hesap-
larda izlenir. Bu grupta bulunan alacaklar Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki 
gibi isimlendirilmiştir;

•	 Ortaklardan	Alacaklar
•	 İştiraklerden	Alacaklar
•	 Bağlı	Ortaklıklardan	Alacaklar
•	 Personelden	Alacaklar
•	 Diğer	Çeşitli	Alacaklar
Diğer alacakların dönem sonu işlemleri ticari alacaklarda olduğu gibidir. 

Diğer alacakların da dönem sonunda varsa yardımcı hesapları ile mutabaktaları 
yapılır. Fiili ennavter işlemleri sonuçları ile defter kayıtları arasında varsa farklı-
lıklar giderilir.

Ana faaliyet konusu dışında 
oluşan alacaklara diğer 
alacaklar denir. Diğer 
alacaklar VUK’una göre 
mukayyet (kayıtlı) değeri 
üzerinden değerlenir.
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Özet
Senede bağlı olmayan ticari alacaklara ait dönem 
sonu işlemlerini açıklamak.
 İşletmeler herhangi bir teminat almaksızın kre-
dili mal ve hizmet satışları yapabilirler. Bu şekil-
de yapılan satışlar “120 Alıcılar Hesabında” takip 
edilir. “120 Alıcılar Hesabı” her bir müşteri için 
açılmış, yardımcı hesaplara sahip ana hesaptır. 
Dönem sonunda öncelikli olarak “120 Alıcılar 
Hesabı” ile yardımcı hesapları arasındaki mu-
tabakatı sağlamak için her bir yardımcı hesabın 
borç toplamlarının, ana hesabın borç toplamına; 
alacak toplamlarının ise ana hesabın alacak top-
lamına eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bir 
faklılık varsa sebebi araştırılarak, eksik, hatalı 
veya unutulan işlemlere ait muhasebe kayıtları 
yapılarak hesaplar arası mutabakat sağlanır. Eğer 
şüpheli durumu düşen alacaklar var ise bu ala-
caklar normal alacak toplamından çıkarılır. 

 Eksik, hatalı ya da unutulan işlemlere ait düzelt-
me kayıtlarından sonra alıcılar hesabının değer-
lemesi yapılır. “120 Alıcılar Hesabı” VUK’una 
göre mukayyet (kayıtlı) değeri üzerinden değer-
lenir. Bilançoda “120 Alıcılar Hesabı” mukayyet 
değeri üzerinden gösterilir. 2013 yılından sonra 
tüm işletmelerin zorunlu olarak uygulayacak-
ları, TFRS’lere (muhasebe standartlarına) göre 
“120 Alıcılar Hesabı” itfa edilmiş maliyet değeri 
üzerinden değerlenir. Bu değerin bulunması için 
Etkin Faiz Yöntemi kullanılır.

 Senede bağlı olan ticari alacaklara ait dönem 
sonu işlemlerini açıklamak.
 “121 Alacak Senetleri hesabı”, kredili yapılan sa-
tışlar karşılığında alınan senetlerin takip edildi-
ği hesaptır. Bu hesaba ait dönem sonunda sayım 
işlemi yapılır ve cüzdandaki senetler ile “121 
Alacak Senetleri hesabının” büyük defterdeki 
kalanı arasında mutabakat sağlanır. Eksik, hata-
lı ya da yanlış kayıtlar var ise gerekli düzeltme 
kayıtları yapılır. Şüpheli duruma düşen Alacak 
Senetleri var ise bu alacaklar, alacak senetleri 
hesabından düşülür.

 Sayma ve düzeltme işlemlerinden sonra bu-
lunan değer üzerinden “121 Alacak Senetleri 
Hesabı”nın  değerlemesi yapılır. Alacak Senetleri 
hesabı VUK’una göre, banka ve sigorta şirket-
leri dışında kalan işletmelerde tasarruf değe-
ri ya da mukayyet (kayıtlı) değerinden birisi 
üzerinden değerlenir. Tasarruf değeri, alacak 
senedinin vadedeki değerini bugünkü değere 
indirgeyen iç iskonto formülü ile hesaplanır ve 
alacak senetleri peşin değerleri üzerinden bi-
lançoda gösterilir. Hesaplama sonucu bulunan 
peşin değer ile vadedeki değeri olan nominal 
değer üzerindeki fark ise “122 Alacak Senetleri 
Reeskontu Hesabının” alacağına; “657 Reeskont 
Faiz Giderleri Hesabının” borcuna kaydedilir. 
“122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı” aktifi 
düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır ve bilan-
çoda Alacak Senetlerinin altında indirim olarak 
gösterilir.

1 2
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 Dönem sonu itibari ile senetli ve senetsiz ticari 
alacakların, şüpheli ve değersiz alacak olma ko-
şullarını tanımlamak.

 VUK’una göre birinci sınıf işletmeler ticari fa-
aliyetleri sonucunda ortaya çıkan, dava ve icra 
safhasında	 olan,	 alacaklarını	 Şüpheli	 Alacaklar	
hesabına devrederek karşılık ayırmak zorunda-
dırlar. Tahsil olanağı tamamen ortadan kalktığı 
kanıtlanan alacaklar ise değersiz alacak hâline 
gelir. Değersiz alacaklar için şüpheli duruma 
düştüğünde karşılık ayrılıp dönem giderine 
yansıtıldığı için yeniden bir karşılık ayrılmaz. 
Sadece 129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı 
borçlandırılır 128 Şüpheli Alacaklar Hesabı ise 
alacaklandırlarak kapatılır.

 Türkiye Muhasebe Standartlarına göre bir alaca-
ğın hangi durumda şüpheli duruma düşeceği ke-
sin bir kurala bağlanmamıştır. Ancak muhasebe 
standartlarının temel felsefesinde doğabilecek 
tüm risklerin bilanço içine alınması gereklidir. 
Dolayısıyla işletmenin kendi tecrübesi ve öngö-
rüleri ile şüpheli duruma düşecek alacakları için 
bir hesaplama yapması mümkündür. Yapılan bu 
hesaplama üzerinden şüpheli alacaklar için ayrı-
lacak karşılık belirlenerek dönem giderine yan-
sıtılması gerekmektedir.

 Bunun dışında Türkiye Muhasebe Standartlarına 
gö re vadeli satışlardan, vadesinde tahsil edile-
meyen alacaklar söz konusu olur ise bu tutarın 
hasılat tutarından düşülmeden doğrudan gider 
kaydının yapılması öngörülmüştür. Dolayısyla 
şüpheli alacakların muhasebeleştirilmesi konu-
sunda mevcut uygulama ile bir paralelliğin ol-
duğu söylenebilir.

Şüpheli ve değersiz alacak koşullarını taşıyan tica-
ri alacaklara ait muhasebe kayıtlarını açıklamak.
 Alacağın şüpheli hale gelmesine ilişkin koşullar 
VUK’nda açıklanmıştır. Buna göre bir alacağın 
şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık ayrıl-
ması için aşağıda belirtilen durumların oluşması 
gerekmektedir.
•	 Alacağın	dava	ve	icra	safhasında	bulunması,
•	 Yapılan	 protestoya	 veya	 yazı	 ile	 bir	 defadan	

fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 
ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine 
değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli 
alacak olarak kabul edilmiştir.

 Alacağın değersiz hale gelmesi de VUK’nun ilgi-
li maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre “Kazai 
bir hükme ve kanaat verici bir vesikaya göre tah-
siline imkân kalmayan alacaklar değersiz alacak-
lardır”. Burada kazai hüküm ile kastedilmek iste-
nen alacağın tahsil edilme olanağının tamamen 
ortadan kalktığını hükme bağlayan bir mahke-
me kararının mevcudiyetidir. Kanaat verici ve-
sika ise, mektup, makbuz, ibraname, alacaktan 
vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları, 
konkordota anlaşması, gibi yazılı vesikalarddır. 
Ayrıca, konkordato veya anlaşma (sulh) yoluyla 
alınmasından vazgeçilen alacaklar da değersiz 
alacak olarak kabul edilir.

3 4
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Kendimizi Sınayalım
1. Alıcılar hesabı VUK’na göre hangi değer üzerinden 
değerlenir?

a. Rayiç Değer
b. Tasarruf Değeri
c. Reeskont Değeri
d. Mukayyet Değer
e.	 Nominal	Değer

2. VUK’na göre hangi işletmeler Alacak Senetleri ta-
sarruf değeri ile değerlemek zorundadır.

a. Bankalar/Sigorta İşletmeleri
b. Ticaret İşletmeleri
c. Ziari İşletmeler
d. Hizmet İşletmeleri
e. Üretim İşletmeleri

3. Muhasebe standartlarına göre Alacak Senetleri 
hangi değer üzerinden değerlenir?

a. Gerçeğe uygun değer
b. Maliyet Değeri
c. İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
d. Borsa Değeri
e. Defter Değeri

4. 
  
 
120 ALICILAR HS. 

    600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.

    125 ERTELENMİŞ TİCARİ

   ALACAKLAR VADE 
   FARKLARI HS.

Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
a. Düzeltme kaydıdır
b. Faiz geliri kaydıdır
c. Senet karşılığı kredili satış kaydıdır
d. Vade farklı, senetsiz kredili satış kaydıdır
e. Vade farksız senetsiz kredili satış kaydıdır

5. İşletmenin dönem sonu Alacak Senetleri hesabının 
borç kalanı T20.000’dir. İşletme alacak senetlerini mu-
kayyet değer üzerinden değerlemektedir. Dönem sonu 
bilançosunda alacak senetlerinin değeri kaç T olacaktır?

a. 25.000
b. 20.000
c. 18.500
d. 19.500
e. 20.750

6. VUK’na göre aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli 
duruma düşmüş kabul edilemez?

a.	 Dava	safhasındaki	alacak
b.	 İcra	safhasındaki	alacak
c. Tamamı teminata bağlanmış ihtilaflı alacak
d. Yapılan protestoya rağmen tahsil edilmemiş 

alacak
e. Aciz vesikası ibraz edilmiş alacak 

7. VUK’na göre güpheli alacaklar ile ilgili aşağıda veri-
len ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Her işletme şüpheli alacak karşılığı ayırabilir
b. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler şüp-

heli alacaklar için karşılık ayırabilir
c. Ticari alacaklar dışında kalan alacaklar için 

şüpheli alacak karşılığı ayrılmaz
d.	 Dava	ve	icra	safhasındaki	alacaklar	için	şüpheli	

alacaklar karşılığı ayrılabilir
e. Şüpheli alacak karşılığı ait olduğu dönem dışın-

daki dönemde ayrılamaz

8. 

120 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS 

    128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR HS.

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
a. Alacağın şüpheli hale düşmesine
b. Şüpheli duruma düşen alacağa karşılık ayrılma-

sına
c. Alacağın değersiz duruma düşmesine
d. Alacağın vadesinin uzatılmasına
e. Alacağın protesto edilmesine

9. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şüpheli ala-
caklar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

a. Her işletme Şüpheli alacaklar için karşılık ayıra-
maz

b. İşletme kesin olacak şüpheli alacakları ile bir-
likte tahmini şüpheli alacaklar için de karşılık 
ayırmalıdır.

c. Şüpheli alacaklar karşılığı sadece ticari alacaklar 
için ayrılmalıdır

d. Sadece borsada işlem gören işletmeler şüpheli 
alacaklar karşılığını ayırmalıdır

e. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmamalıdır.
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Yaşamın İçinden

10. VUK’na göre işletme alacak senetlerini tasar-
ruf değeri ile değerlemiştir. Senedin nominal değeri 
T15.550’dir. Tasarruf değeri ise T15.250’dir. Dönem 
sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ           300 

    120 ALICILAR HS.                          300

b. 
   
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.    300 

    647 REESKONT FAİZ                          

        GELİRLERİ HS.                         300

c. 
   
 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.      300 
    122 ALACAK SENETLERİ                          

        REESKONTU HS.                         300

d.   

121 ALACAK SENETLERİ HS.              300 

    122 ALACAK SENETLERİ                          

        REESKONTU HS.                         300

e. 
   
122 ALACAK SENETLERİ HS.              300 

    121 ALACAK SENETLERİ                          

        REESKONTU HS.                         300

Muhasebe Standartlarına göre hasılat, peşin değeri 
üzerinden kayda alınmaktadır. Diğer bir ifade ile, va-
deli satışlar içinde yer alan, vade farkı ve faiz tutarları-
nın işlem tarihinde, doğrudan satış geliri olarak değil, 
Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkları hesabında 
kaydedilmesi gerekmektedir. Dönem sonunda veya ra-
porlama gününde ise Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade 
Farkları etkin faiz yöntemine göre değerleme günün-
deki değerine indirgenmekte ve döneme ait olan faiz 
gelirleri ilgili dönem gelirine aktarılarak muhasebeleş-
tirilmektedir.
Örneğin, Aydın Gıda İşletmesinin peşin fiyatı 7.000 
lira olan ticari malı 3 ay vadeli olarak 7.300 lira olarak 
satması durumunda aşağıdaki gibi kayıt yapılacaktır: 

   
120 ALICILAR HS.                   7.300 

    600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.                 7.000

    125 ERTELENMİŞ TİCARİ

   ALACAKLAR VADE FARKI HS. 
   - Ertelenmiş Vade
   Farkı Gelirleri                       300                  

Dönem sonunda vadeli alacağın itfa edilmiş maliyet 
değerinin hesaplanmasında ise Etkin Faiz Yönteminin 
(EFY) yani reeskont faiz oranının kullanılması gerek-
mektedir. Etkin Faiz Yöntemi ise, finansal varlık ya da 
borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve il-
gili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme 
dağıtılması yöntemidir. 
Esasında üçüncü sınıfta Finansal Yönetim dersi kapsa-
mında Paranın Zaman Değeri ünitesinde daha detaylı 
olarak göreceğiniz faiz hesaplamalarından etkin (efek-
tif) faiz oranı aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir: 

 Alacağın 
 Gelecekteki = Alacağın Peşin Değeri × (1+i)vade/365
 Değeri
 7300 = 7000 × (1+i))90/365

 EFO = 0,1861

Yukarıdaki formülden de görülebileceği gibi, Etkin 
Faiz Oranı 0,1861 olarak hesaplanmıştır. Alacağın vade 
sonundaki değeri T7.300’dir. Ancak raporlama günü 
olan 31 Aralık tarihinde söz konusu alacağın değeri 
aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

 Alacağın Vadedeki Değeri
Alacağın	Bugünkü	Değeri	 =	––––––––––––––––––
 (1+i)vadeye kalan gün/365

  7300
	 =	–––––––––––––––
  (1+0.1861)60/365

 = T7.099
 7.300-7.099 = T201

Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılabileceği gibi, va-
dedeki değeri T7.300	olan	alacağın	31.12.20X0	tarihin-
deki değeri T7.099 olarak belirlenmiştir.
Bu durumda vadeli satıştan doğan ve Ertelenmiş Ticari 
Alacaklar Vade Farkı hesabına kaydedilen T300’nin sa-
tış işleminden bu yana geçen 30 günlük döneme ait 
kısmı T99’dir Bulunan T99’nin dönem gelirine akta-
rılması için aşağıdaki muhasebe kaydının yapılması 
gerekmektedir.

   
125 ERTELENMİŞ TİCARİ ALACAKLAR 

    VADE FARKI HS.

    - Ertelenmiş Vade Farkı

    Gelirleri                           99 

       642 FAİZ GELİRLERİ HS.                   99

Bu işlemler sonucunda dönem sonu bilançosunda 
“120 Alıcılar Hesabı” aşağıdaki gibi gösterilecektir.

Aydın Gıda İşletmesinin 

31.12.20X0. Tarihli Dönem Sonu Bilançosu

 

 Alıcılar                7.300

 (-)Ertelenmiş Ticari

 Alacaklar Vade Farkı   (201)

 Alıcılar(net)           7.099

Satış hâsılatı ve vade farkından kaynaklanan faiz gelir-
leri ise  gelir tablosunda 99 lira olarak yer alacaktır.
Satışlara yönelik olarak hesaplanan vade farkı ve bu 
vade farklarının satışın yapıldığı döneme ait kısmının 
belirlenmesine yönelik hesaplama esaslarının vadeli 
alışlar için de geçerli olduğunu önemle vurgulamak 
gerekir. 

1. d Yanıtınız yanlış ise “Alıcılar” konusunu tekrar 
gözden geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “Alacak Senetleri” konusu-
nu tekrar gözden geçiriniz.  

3. c Yanıtınız yanlış ise “Alacak Senetleri” konusu-
nu tekrar gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “Alıcılar” konusunu tekrar 
gözden geçiriniz.  

5. b Yanıtınız yanlış ise “Alacak Senetleri” konusu-
nu tekrar gözden geçiriniz. 

6. c Yanıtınız yanlış ise “Şüpheli Alacaklar” konu-
sunu tekrar gözden geçiriniz. 

7. a Yanıtınız yanlış ise “Şüpheli Alacaklar” konu-
sunu tekrar gözden geçiriniz.  

8. c Yanıtınız yanlış ise “Şüpheli Alacaklar” konu-
sunu tekrar gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Şüpheli Alacaklar” konu-
sunu tekrar gözden geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise “Alacak Senetleri” konusu-
nu tekrar gözden geçiriniz. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1 
Alıcılar hesabı, daha önceki dönemden devreden se-
netsiz alacaklar, vadeli (kredili) mal ve hizmet satışla-
rı, senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faizler, eksik, 
hatalı vb nedenler ile yapılan düzeltmeler, diğer işlem-
ler nedeni ile borçlanır. Alıcılar hesabı, müşterilerden 
tahsil edilen paralar, Alıcılar Hesabına karşılık alınan 
senetler, müşterilere yapılan miktar ve kasa iskontola-
rı, idari takibe alınan alacaklar, şüpheli duruma düşen 
alacakalar, eksik, hatalı vb nedenler ile yapılan düzelt-
meler, diğer işlemler nedeni ile alacaklanır. 

Sıra Sizde 2 
120 Alıcılar ana hesabı ile yardımcı hesaplarının mu-
tabakatı yapılır. Eksik, hatalı ya da unutulan işlemlere 
ait düzeltme kaytıları yapılır. Şüpheli duruma düşen 
alacaklar tespit edilir ve karşılık ayrılır. VUK’una göre 
mukayyet değeri üzerinden, Türkiye muhasebe stan-
dartlarına göre İtfa edilmiş maliyet değeri üzerinden 
değerlemesi yapılır. 

Sıra Sizde 3
Alacak Senetleri hesabı; geçen dönemden devreden 
alacak senetleri, kredili satışlar veya görülen hizmet-
ler karşılığı alınan senetler, müşterilerden olan senetsiz 
alacaklar için bono veya poliçe alınması ya da düzelt-
meler nedeniyle borçlandırılır. Senedin tahsil edilmesi, 
senedin senetsiz borç karşılığı ciro edilmesi, iskonto et-
tirilmesi, teminata verilmesi, şüpheli hâle gelmesi veya 
düzeltmeler nedeniyle de alacaklandırılır. 

Sıra Sizde 4
VUK’una göre bankalar ve sigorta şirketleri alacak se-
netlerini tasarruf değeri üzerinden değerlemek zorun-
dadırlar.

Sıra Sizde 5
VUK’una göre birinci sınıf işletmeler alacakları için 
şüpheli alacak karşılığı ayırmak zorundadır. Ticari fa-
aliyet dışı işlemlerden doğan alacaklar için şüpheli ala-
cak karşılığı ayrılmaz.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Maliyet akış varsayımlarını açıklayabilecek,
Stok maliyeti akış varsayımlarından işletmeye uygun yöntemi kullanabilecek,
Envanteri kolaylaştıran yöntemleri sıralayabilecek ve açıklayabilecek,
Stokların değerlemesini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

•	 Değerleme
•	 Gerçek	Parti	Yöntemi
•	 Ortalama	Maliyet	Varsayımı
•	 Son	Giren	İlk	Çıkar	Maliyet
	 Varsayımı

•	 İlk	Giren	İlk	Çıkar	Maliyet
	 Varsayımı
•	 Net	Gerçekleşebilir	Değer
•	 Stok	Değer	Düşüklüğü	

İçindekiler






Dönemsonu İşlemleri Stoklara İlişkin Dönemsonu
 İşlemleri

•	 DEĞERLEME	KAVRAMLARI	VE	AMACI
•	 STOK	MALİYET	AKIŞ	VARSAYIMLARI
•	 STOKLARIN	ENVANTER	(DÖNEMSONU)	
İŞLEMLERİ

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



GİRİŞ
Stoklar, işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri ve mevcudiyet-
lerini devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları vazgeçilmez unsurlardır. Bu 
nedenle stoklar, faaliyet konuları her ne olursa olsun - hizmet, ticaret, üretim - iş-
letmelerin var olma kaynağıdır. Stokları satın alma süreci fon kullanımını gerekti-
rirken, satılması fon kaynağı yaratmaktadır. Bu nedenle işletme için stok yönetimi 
son derece önemlidir. Stoktaki kayıplar, atıklar ve çalınma gibi nedenlerden dolayı 
muhasebe kayıtları ile gerçek durum her zaman birbirini yansıtmayabilir. Stok 
sayım işlemi; teknik bilgi ve donanım, insan gücü temini ve koordinasyonu, hata 
bulma ve sonuç raporlama yapısı ile ilgili tüm gereklilikleri içermektedir. Stok 
sayımı muhasebe dışı envanteri ifade etmektedir. Bu nedenle sayma ve değerle-
me işlevini içermektedir. Eğer bir işletme yöneticisinin aşağıdaki yakınmaları söz 
konusu ise, bu işletmenin stok kontrolüne ilişkin sorunları vardır demektir ve 
sistemin bu parçası etkin çalışmadığı anlaşılmalıdır. Bu yakınmalar ve kaygılar 
şöyle örneklendirilebilir:

•	 Acaba	kaç	adet	40	beden	montum	var?	Bunlardan	kaç	tanesi	hangi	renk,	ama	
kayıtlarım	yanlış	gösteriyor.

•	 Bilgisayara	göre	bu	üründen	depoda	var	gözüküyor,	ama	aslında	yok!
•	 Stok	adetlerim	doğru	mu	acaba?
•	 Acaba	 stok	miktarları	 tespit	 edilirken	 depoda	 sayım	 yapan	 kişiler	 doğru	

saydı	mı?
•	 Mağaza	personeli	sayımı	objektif	ve	doğru	şekilde	yaptı	mı?
•	 Sayım	için	mağazalar	kapatılacak,	SATIŞ	KAYBI	yaşayacağım!
•	 Sayım	sonuçlarını	kullanmak	doğru	olmaz.	Çünkü	adetler	yanlış!
•	 Sayım	için	mevcut	iş	gücümü	kullanmak	zorundayım.	İşler	yavaşlayacak!
•	 Sayım	işlemini	için	koordinatör	lazım.	Kim	yapacak	bu	kadar	işi!
İşte bütün bu kaygılar içinde üst yöneticilerin ilgili döneme ilişkin ne gelirini 

ne satışların maliyetlerini ne de dönemsonu stok mevcudunu gerçeğe uygun bir 
şekilde saptaması mümkün değildir. Bu nedenle işletmenin dönem içinde yapmış 
olduğu muhasebe işlemlerini (muhasebe içi envanter) en azından dönemsonunda 
işinde ehil kişileri görevlendirerek yapacağı muhasebe dışı envanter sonuçlarını 
hem miktarsal hem de parasal değerlerle karşılaştırarak gerçeğe uygun değerlere 
ulaşması gerekmektedir.

Stoklara İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri
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Stokların dönemsonu işlemlerine ilişkin olarak öncelikle muhasebe süreci kap-
samında stokların maliyet akış varsayımları ele alınacaktır. Daha sonra muhasebe 
dışı envanter kapsamında stokların miktar kontrolü ve parasal değer açısından 
değerleme işlemleri anlatılacaktır. Sonrasında muhasebe içi envanter işlemlerine 
ilişkin işlemlere yer verilecektir.

STOK MALİYET AKIŞ VARSAYIMLARI
İşletmeler genellikle muhasebe dönemine dönem başı stokları ile başlar ve sonra 
dönem boyunca yeni stok satın alarak veya üreterek faaliyetlerini sürdürür. Bun-
lar işletmenin satılmaya hazır mallarıdır ve işletme bu malları dönem boyunca 
satar. Dönem içinde satamadığı mallar ise dönemsonunda deposunda kalır ve bu 
mallara “dönemsonu stokları” adı verilir.

İşletme, finansal tablolarını hazırlama sürecinde gerek varlıklar gerekse temel 
faaliyete ilişkin maliyet olarak stokların maliyetini belirlemek zorundadır. Bu 
maliyetler hem önceki dönemin dönemsonu stoklarının maliyeti olarak hem de 
bir sonraki dönemin dönem başı stoklarının maliyeti olarak stok hesaplarında 
dönemsonu veya dönem başı bilânçosunda yer alacaktır. Satın alınan ya da üreti-
len stokların maliyetine dönem başı stok maliyetlerinin eklenmesi ile satışa hazır 
malların maliyeti elde edilmektedir. Bu toplam maliyet, bir maliyet akış varsayımı 
yardımıyla satılan malın maliyeti ve dönemsonu stokları arasında dağıtılır. Birçok 
maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılan 
yöntem ve varsayımlar şunlardır: 

•	 Gerçek	Parti	Maliyeti	Yöntemi
•	 İlk	Giren	İlk	Çıkar	Maliyeti	Varsayımı	(İGİÇ)
•	 Son	Giren	İlk	Çıkar	Maliyeti	Varsayımı	(SGİÇ)
•	 Ortalama	Maliyet	Varsayımı.
Maliyet	akışı	varsayımlarının	ortaya	çıkmasının	ve	işletmeler	tarafından	kul-

lanılmasının iki temel nedeni vardır. Bu nedenlerden ilki, işletmenin her dönem-
sonunda stokları söz konusudur. Eğer işletmenin dönemsonu stokları yoksa, bu 
durumda satışa hazır malların maliyetinin tamamı satılan malların maliyetine 
devredilecektir. Bu durumda ise, bir maliyet akış varsayımını kullanılmasını ge-
rektirmeyecektir. Ancak günümüzdeki işletmeler göz önünde buldurulduğunda 
sıfır stokla çalışan işletme yok denecek kadar azdır. Bu nedenle maliyet akışı var-
sayımlarını kullanmak bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Maliyet	akışı	varsayımlarının	kullanılmasının	ikinci	nedeni	ise,	dönem	boyun-
ca satın alınan malın maliyeti sürekli değişmektedir. İşletmeler, bir mali dönem 
boyunca genellikle birçok farklı fiyattan mal satın alırlar. Bir işletme, mallarını 
maliyet bedelleri üzerinden stokluyorsa, farklı zamanlarda ve farklı fiyatlardan 
birçok kez mal satın alıyorsa, bu durumda bir	işletme	sattığı	mallarda	hangi	ma-
liyet	değerini	kullanmalıdır? sorusuna “Hangi mal satılıyorsa onun maliyeti kul-
lanmalı” şeklinde cevap verilebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. 

Örneğin, inşaatlara kum satan bir işletmeyi düşünelim. İşletmenin genellikle 
deposu boş bir arazidir ve işletme kamyonlarla gelen aynı türdeki kumları arazi-
nin belirli bölümlerine istiflemektedir. Burada çalışan bir iş makinesi de gelen her 
kamyon kumu olabildiğince kum tepesinin üstüne doğru yığmaktadır. Bu durum-
da farklı zamanlarda ve farklı fiyatlardan satın alınan kumlar olmasına rağmen, 
işletme depolarken bunların hepsini aynı yerde depolamakta ve hatta iş makinesi 
kum tepeciğini düzenlerken farklı fiyatlardan satın alınan kumları da birbirine 
karıştırmaktadır. Aynı işletme kum satışı yapmaya karar verdiğinde ise, büyük bir 

Dönembaşı stok 
maliyeti+satınalınan ya da 
üretilen stok maliyeti=Satışa 
hazır mallar maliyeti
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ihtimalle iş makinesi kum tepeciğinin en altından kumu alıp kamyona yükleye-
cektir.	Peki	hangi	fiyattan	satın	alınan	kum	kamyona	yüklendi?	Bunu	tespit	etmek	
tabii ki mümkün olabilir, ama daha büyük bir depoya, eğitimli depo sorumlu-
larına ve çok iyi bir muhasebe yazılım sistemine ihtiyaç olacaktır. Bu ise daha 
büyük maliyetleri beraberinde getirecektir. Eğer kum maliyetlerinde bir değişim 
söz konusu olmasaydı, yani işletme aynı malı dönem boyunca hep aynı fiyattan 
satın alarak aynı maliyete katlanması durumunda, depolanan tüm kumun birim 
maliyeti aynı olacaktır. Bu durumda ise, alternatif maliyet akış varsayımlarının 
ne dönemsonu stokların maliyeti ne de satılan malların maliyeti etkilenmeyecek 
ve her bir varsayımın sonucu birbirinin aynı olacaktır. İşletme uygulamaları in-
celendiğinde, malların gerçek fiziksel akışı ile seçilen maliyet akışı varsayımı ge-
nellikle birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Aslında maliyetli akış varsayımı 
altında kabul edilen malların fiziksel hareketi ile tutarlı olması için bir gereksinim 
de yoktur. İşletmenin bulunduğu koşullar altında en yüksek geliri sağlayacak bir 
varsayımın seçilmesi amaçlanmaktadır. İşletmenin kâr paydaşları ve devlet işlet-
menin gelirini en yüksek noktaya çıkaracak maliyet akışı varsayımının seçmesini 
isterken; işletme yöneticileri ise, işletmeyi gelecekte de faaliyetlerini sürdürmeye 
devam ettirebilecek ve böylece sürekli bir gelir elde etmesini sağlayacak bir varsa-
yımı seçmeyi tercih etmektedir.

Maliyet	akışı	varsayımı	temel	özellikleri	incelendiğinde	stokların	miktarları	ve	ma-
liyetleri üzerine varsayımlar oluşturmaktadır. Bu durum Şekil 4.1’de gösterilmektedir.

İşletmelerin finansal tablolarında stokların gerçeğe uygun değerler üzerinden 
gösterilebilmesi için Şekil 4.1’deki stok miktarlarının ve maliyetlerinin işletme ta-
rafından tercih edilen maliyet akış varsayımının yıllar itibariyle değiştirilmeksizin 
uygulanması gerekmektedir. Böylece finansal tablo okuyucularının stoklara iliş-
kin analizleri sağlıklı bir şekilde yapmasına olanak sağlanmış olacaktır.

Şekil 4.1

Maliyet	ve	Miktar	
Akışı	İlişkileri

Kaynak:	Nikolai,	
Bazley	ve	Jones,		
(2010).	Intermediate	
Accounting	11th	
Edition,	South-
Western	Cengage	
Learning,	s.377.
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İşletme yönetimi, satın aldığı stoklardan hangilerini sattığını hangilerinin ise 
deposunda olduğunu her zaman bilmek ister. Satın aldığı veya sattığı malların 
sadece satış tutarlarının fatura veya irsaliye yardımıyla bilinmesi, yöneticilerin 
alacakları kararlarda tek başına anlamlı değildir. Bunun yanında işletme yönetici-
leri; malların fiziki takibini, dönem içi stok hareketini, satılan malları maliyetini, 
yönetimce belirlenen emniyet stokuna yaklaşan stokları ve dönemsonundaki stok 
durumu hakkında bilgi üretilmesini beklemektedir. Stokların her istendiğinde fi-
ziksel olarak kontrolünün yapılması ve mevcut stokların değerlerinin tespit edil-
mesi mümkündür, ancak bu işlem işletme için hem pahalı hem de zaman kaybı-
dır. Böyle bir stok kontrolü; mücevher, kürk mantolar, lüks otomobiller ve bazı 
mobilya satışı perakende işletmelerine uygun olabilmektedir. Bu durum işletme 
yöneticilerinin stok	yönetimine önem vermesini gerekli kılmıştır. Böylece, stok-
ların hem fiziki hem de maliyet takibini gerçekleştirmek amacıyla, uygulanabilir, 
zaman tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük, bilişim ve iletişim teknolojisine kolay 
uyum sağlayabilen stok yardımcı defterleri uygulama alanı bulmuştur. Stok yar-
dımcı defterleri stok	kartları olarak adlandırılmaktadır. Stok kartları, işletmenin 
farklı birimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Depoya hammaddenin ve 
yardımcı malzemenin fiziki girişini veya çıkışını takip etmek için, üretim sürecin-
deki yarı mamul stoklarının hem fiziki hem de maliyet akışını takip etmek için, 
üretilen mamullerin depodan çıkışını hem fiziki hem de maliyet bakımından ta-
kip edilmesi için kullanılabilmektedir. Ayrıca ticaret işletmelerinin stok takibinde 
yoğun	bir	şekilde	kullanılmaktadır.	Perakende	veya	toptan	ticari	mal	satışı	yapan	
işletmeler için stok kartları hayati önem taşımaktadır. Binlerce çeşit malın hem 
fiziki hem de maliyet açısından takibi stok kartları üzerinde kolaylıkla gerçekleş-
tirilmektedir. Şekil.4.2’de bir stok kartı örneği gösterilmektedir.

Stok kartı incelendiğinde iki temel kısımdan oluştuğu görülmektedir. İlk kı-
sımda stok hakkında bilgi verilmektedir. Bu kısım son derece önemlidir, çünkü 
işletmede bulunan binlerce stoktan hangisinin olduğu kodu, türü, tanımı vb. gibi 
özelliklerle diğerlerinden ayırt edilmesi sağlanmaktadır. Bu kısma bir anlamda 
ilgili stokun kimlik belgesi denilebilir. İkinci kısım ise stokun fiziki ve maliyet 
bakımından takibinin yapıldığı bölümü ifade edilmektedir. Bu kısımda üç bölüm-
de incelenmektedir. Bunlar giren,	çıkan	ve kalan bölümleridir. Aslında bu bölüm 
Ticari	Mallar	büyük	defter	hesabının	ayrıntılı	bir	şekilde	dökümüdür.	Bunu	gös-
termek amacıyla tablonun içine kırmızı ile bir T çizilmiştir.

Şekil 4.2

Stok	Kartı	örneği
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Ticari	Mallar	hesabının	borç	tarafı	her	zaman	stoktaki	artışı	göstermektedir	ki,	
stok kartında da bu bölüm giren olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda işletme 
her mal alışında hem ana hesaba kayıt yapacak hem de ilgili stok kartının giren 
kısmına giriş yapacaktır. 

Ticari	Mallar	hesabının	alacak	tarafı	her	zaman	stoktaki	azalışı	göstermektedir	ki,	
stok kartında da bu bölüm çıkan olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda işletme her 
mal satışında hem ana hesaba alacak kaydı yapacak hem de ilgili stok kartının çıkan 
kısmı doldurulacaktır. İlgili dönemde stok kartının çıkan kısmının maliyet toplamı 
işletmenin o ticari mala ilişkin satılan ticari malın	maliyetini göstermektedir.

Her dönemin başında işletme açılış bilânçosu düzenlenir ve buradaki bilgilere 
dayalı olarak açılış kaydı gerçekleştirilir. Bu kayıtta yer alan ticari mal bilgileri ise 
her bir farklı çeşidi için bir stok kartı açılarak kalan kısmına dönem başı mevcudu 
miktar ve tutar olarak girilir. Dönem içinde ise ilgili stokun borç kalanları kalan 
kısmında gösterilir. Dönemsonundaki stok mevcudu ise; borç - alacak farkı, baş-
ka bir deyişle giren - çıkan farkı kalan kısmında yer alacaktır.

İşletmenin bir dönem boyunca satın aldığı ticari mallar ile dönem başı stok-
larının toplamı işletmenin ilgili dönemde satılabilir	stoklarını gösterir. Satılabilir 
stoklardan dönem içinde satılan stokların çıkartılması sonucunda işletmenin o 
malına ilişkin dönemsonu	stoklarının	maliyetini gösterir.

İşletmeler deposuna giren her bir stok çeşidi için ayrı ayrı stok kartı takip etmek zorunda-
dır. Örneğin perakende satış yapan bir işletme, dört farklı markada çikolata satıyorsa ve 
her bir marka çikolatanın da bitter, karamelli, sütlü, fındıklı ve beyaz olmak üzere beş çeşit 
ürünü varsa bu işletme çikolatalar için 20 (4 ¥ 5) stok kartı takip etmek durumundadır.

Ticaret işletmeleri mal alım-satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, fa-
aliyet hacimleri, muhasebe sistemlerinin işleyişi, alım-satımını yaptıkları malların 
özellikleri ve çeşitliliğine bağlı olarak stoklarını aralıklı envanter veya devamlı (sü-
rekli) envanter sistemine göre muhasebeleştirebilmektedir. Her iki envanter siste-
minin uygulanmasında da stok kartından faydalanılmaktadır. Özellikle teknolojik 
gelişmelerin muhasebede kullanılmasının yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz 
ortamında,	Ticari	Mallar	ana	hesabından	yardımcı	defter	hesaplarına	aktarımdan	
ziyade, bilgisayar ortamında doğrudan yardımcı defter olarak stok kartlarına veriler 
girilmekte	ve	girilen	veriler	doğrudan	Ticari	Mallar	ana	hesabına	otomatik	olarak	
aktarılmaktadır. Ayrıca stok kartlarına girilen veriler, işletmenin tercih ettiği hem 
maliyet akışı varsayımına hem de envanter sistemine bağlı olarak düzenlenmekte-
dir. Buna göre, işletmelerin envanter sistemine bağlı olarak maliyet akış varsayımla-
rı stok kartları üzerinde örneklendirilerek aşağıda açıklanacaktır.

Devamlı Envanter Sistemine Göre Maliyet Akışı
Varsayımlarının İşleyişi
İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine 
ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilebildiği 
ve depoda mevcut stokun takip edilebildiği stok kayıt sistemi devamlı envanter 
sistemi’dir. Bu sistemi uygulayan işletmeler genelde hızlı tüketici mallarını satan 
işletmeler tarafından kullanılmaktadır. 

Devamlı envanter sistemini uygulayarak muhasebe kayıtlarını yapan işletmeler, 
kayıtları için gerekli stok maliyetlerini; gerçek maliyet, ilk giren ilk çıkar, son giren ilk 
çıkar veya ortalama maliyet varsayımlarından birisini tercih ederek tespit edebilir. 

Devamlı envanter sistemi, 
dönem içinde her an stoktaki 
malların hem hacmini hem 
de maliyetini ve satışların 
ise hem tutarını hem de 
maliyetini gösterilmesine 
olanak sağlayan kayıtlama 
sistemidir.
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Bu sistem içindeki maliyet akışı varsayımlarının işleyişi hakkında bilgi verildik-
ten sonra, ilgili varsayıma ilişkin aşağıdaki örneğin verileri yardımıyla varsayım 
detaylı bir şekilde çözümlenecektir. 

KBE	işletmesi	sunta	fabrikasından	farklı	renklerde	ve	kalınlıklarda	sunta	alıp	satan	
bir	ticaret	işletmesidir.	İşletmenin	2626	kodlu	beyaz	renk	ve	30	mm’lik	sunta	olarak	
tanımlanan	stokun	Nisan	ayına	ilişkin	hareketleri	şöyledir:

01	Nisan Dönem	Başında	Devralınan 200	br. T40,0	br T8.000

10	Nisan Satın	Alma,	3009	nolu	fatura 600	br. T44,0	br T26.400

21	Nisan Satın	Alma,	4872	nolu	fatura 200	br. T47,5	br T9.500

Satışa Hazır Stoklar 1.000 br. T43.900

18	Nisan Satışlar,	0007	nolu	fatura -400	br.

Dönemsonu Stokları 600 br.

 
KBE İşletmesinin 2626 kodlu stokunun Nisan ayına ilişkin hareketleri gerçek 

maliyet, ilk giren ilk çıkar ve ortalama maliyet varsayımları devamlı envanter sis-
temine göre ayrı ayrı aşağıda çözümlenecektir.

Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı
Bu varsayım, işletmelerin sattıkları malların ve dönemsonunda ellerinde bulunan 
ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üze-
rinden	belirlenmesini	esas	alan	bir	yöntemdir.	Genellikle	stok	devir	hızı	düşük,	
sayıca az ve parasal değeri yüksek özellikli malların ticaretini yapan işletmeler 
tarafından tercih edilmektedir. Bu tür işletmeler söz konusu malların satın alma 
maliyetlerini güvenilir bir biçimde tek tek tespit edebilmektedir. Örneğin, yolcu 
veya savaş uçağı, yatlar, otomobil, mücevher gibi lüks ürünler için gerçek maliye-
tin uygulanması bir gerekliliktir.

Gerçek	maliyet	yöntemi,	hem	devamlı	hem	de	aralıklı	 envanter	 sistemi	 için	
uygulanabilir. Ancak gerçek maliyetin özellikleri göz önünde bulundurulduğun-
da devamlı envanter uygulayan işletmelerin bu yöntemi uygulaması daha mantık-
lıdır. Bu yöntemin kullanılmasında en öne çıkan tercih sebebi, satılan mala ilişkin 
gelir ile maliyeti kolaylıkla eşleştirme ve karşılaştırma yapılabilmesidir. Bu stoklar 
özellikleri kolaylıkla tanımlayabilen ve birbirinden ayrıt edilmesi son derece ba-
sit olan (örneğin, otomobil satış bayisi gibi) işletmeler tarafından uygulanması 
oldukça mantıklı olabilir. Ancak birçok malı toptan satan (meyve-sebze halleri 
gibi) veya perakende satış yapan (çiçekçi, bakkaliye gibi) ticaret işletmeleri için 
durum aynı değildir. Aynı malın her partisinde birbirinden farklı olmayan malın 
satılması durumunda işletmenin her partiye ilişkin bir tanımlama yapması işlem 
yükünü arttıran ve ekonomik olmayan zahmetli bir süreci beraberinde getirecek-
tir. Örneğin bir lokantada aynı tencereden servis yapılan çorbanın her serviste 
birbirinden	ayırt	edici	özellik	aranması	anlamsız	olacaktır.	Ya	da	bir	kuyumcunun	
aynı tarihli küçük altınları her alışta veya her satışta yeniden tartması ve bu kü-
çük altınlara birbirinden ayırt edici özellikler katmaya çalışması, işletmenin hem 

ÖRNEK 
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zaman hem para kaybına neden olacaktır. Ayrıca satın alınan malların hacmi 
arttıkça kayıt tutma maliyeti ile birlikte yöntemin uygulanması da maliyetli hale 
gelecektir.

Bu yöntemi tercih eden işletmeler maliyet akışını sistematik bir şekilde yapa-
rak mallarının fiziki akışını da gerçeğe uygun bir şekilde takip edebilmektedir. 
Ancak bu yöntemin bazı sakıncaları olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunlardan 
ilki, stokların hem fiziki hem de maliyet olarak sürekli bir gözleminin yapılmak 
zorunda olmasıdır. İkinci olarak böyle bir gözlem için işgücü tahsis etmek zorun-
da kalınabilecektir. Son olarak eğer işletme yöneticisi pazar koşullarını veya kâr 
paydaşlarını düşünerek işletmenin kârlılık durumunu bu yöntemle manipülas-
yonla çıkar sağlama yolunu tercih edebilir. 

KBE İşletmesinin gerçek maliyet yöntemini uygulaması durumunda 18 
Nisan’daki 400 birim satışa ilişkin olarak satılan malların tanımlanması gerek-
mektedir. Eğer işletme bu tarihte satılan tüm malları 10 Nisan tarihinden gön-
dermeyi tercih ederse, bu durumda satılan malların maliyeti 17.600 lira (400 br × 
T44/br) olacaktır. Ancak işletme müşterisine teslim edeceği malları dönem başı 
ve 21 Nisan tarihindeki stoklardan göndermeyi tercih ederse, bu durumda satılan 
malların maliyeti sırasıyla T16.800 [(200 br × T40/br) + (200 br × T44/br)] ger-
çekleşecektir. İşletme 400 birimlik satışı farklı tarihlerde aldığı mallardan farklı 
miktarlarda satabilir. 

Yukarıdaki	örnekte	de	görüldüğü	gibi,	belirli	bir	tarihte	satılan	malın	maliye-
tinin tespitinde satılan malın tercihi son derece önem kazanmaktadır. Bu tercihi 
işletme yönetimi yapabileceği gibi, müşteri de yapabilir. Eğer müşteri, seçenekleri 
arasındaki mallardan duygusal olarak bağlandığı bir tanesini de talep edebilir. Bu 
durumda ise satılan malın maliyetini müşteri belirlemiş olmaktadır.

Otomobil satışı yapan bir galerinin aylık satın aldığı otomobil sayısının ortalama 
30 olduğunu kabul edelim. İşletme farklı tarihlerde satın aldığı otomobillerin ge-
rek kur farkları gerekse tedarikçisinin satış fiyatı değişikliklerine bağlı olarak satın 
aldığı otomobillerde farklı maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Ancak sa-
tın aldığı otomobillerin maliyetlerini otomobillerin motor numaralarına göre ta-
kip edebilmektedir. İşletmenin haziran ayında satın aldığı aynı özelliklere ve renge 
sahip üç otomobilin maliyetlerinin sırasıyla T40.000, T41.400 ve T38.900 olduğu-
nu düşünelim. İşletme gerçek maliyet yaklaşımına göre bu otomobillerden birisini 
50.000 liraya satmaktadır. Buna göre işletme gerçek maliyet yöntemine göre satılan 
ve dönemsonunda kalan stoklarının maliyetini nasıl tespit edebilir?

İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ) 
Bu varsayım, işletmenin ilk satın aldığı stok kalemini ilk önce satacağı ve dö-
nemsonunda stokta kalan kalemlerin ise en son satın aldığı stoklardan oluşacağı 
varsayımına dayanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken nokta, bu varsayımın 
yalnızca satılan malların ve dönemsonu ticari mal stokunun maliyetinin hesapla-
nabilmesi için kabul edildiği ve malların fiziki hareketi ile ilgisi olmadığıdır. Bu 
durumda varsayım; işletmenin, satılan malın maliyeti içinde öncelikle dönem 
başı stoklarını ve daha sonra da ilk satın alınan stokların maliyetleri içermektedir. 
dönemsonu depoda kalan stokların maliyetleri ise işletmenin en son aldığı stok-
lardan oluşmaktadır. Böylece varsayım doğrultusunda izlenen stok hareketlerine 
ilişkin maliyetler aşağıdaki gibi ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. 

1
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Bu varsayımda satılan malların maliyeti malların satın alma sırası esas alınarak 
hesaplanmaktadır.	Stoklarını	İGİÇ	varsayımı	altında	devamlı	envanter	yöntemine	
göre muhasebeleştiren bir işletme, her satış işleminde satılan malların maliyetinin 
tespit edilmesi için bir önceki satış işleminde depoda kalan stoklardan ilk depoya 
giren stoklar çıkartılmaktadır. 

KBE İşletmesinin ilk giren ilk çıkar maliyet varsayımı uygulanması durumun-
da stok hareketleri şöyle izlenir.

İşletmeler dönem içinde ticari mal satın alır, depolar ve sonuçta mallarını kârlı bir 
şekilde satmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda satın alınan ticari malların gerek 
enflasyon (veya deflasyon) gerek arz-talep gerekse işletmenin politikaları gereği fiyat-
larında farklılaşmalar söz konusudur. Stok kartının giren kısmına satın alınan ilgili 
ticari mal fatura üzerinde belirtilen değer üzerinden kaydedilmekte ve depolanmak-
tadır.	Maliyet	akış	varsayımının	gerekliliği	ise	çıkan kısmında ortaya çıkmaktadır.

İGİÇ	varsayımı	depoya	ilk	giren	stokun	depodan	ilk	önce	satılması	varsayımı-
na	dayanmaktadır.	Bu	nedenle	18	Nisan	tarihinde	depoda	bulunan	Mart	ayından	
devralınan ve 01 Nisan tarihine kaydedilen 200 birim ile 10 Nisan tarihinde satın 
alınan 600 birim sunta (ticari mal) bulunmaktadır. KBE, 18 Nisan tarihinde top-
lam 800 birim suntadan 400 birimini satmıştır. Bu durumda nisan ayının başında 
depoda bulunan 200 birim sunta 40 liradan müşterinin ihtiyacı karşılandıktan 
sonra, müşterinin talep ettiği 400 birim için kalan 200 birim ise 10 Nisan tarihin-
de 44 liradan satın alınan sunta satılarak karşılanacaktır. Satılan suntaların mali-
yeti ise 16.800 liradır [(200 br.× T40) + (200 br × T44)]. Böylece depoda 18 Nisan 
tarihi itibariyle (800 - 200 - 200) 400 birim sunta kalmaktadır ve depoda kalan 
suntaların maliyeti 17.600 liradır (400 br × T44). Artık KBE bir sonraki satışta 
öncelikle bu suntaların satışını gerçekleştirilecektir.
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KBE işletmesi 10 Nisan tarihinde satın aldığı 600 birim suntayı nakden satın 
alması durumunda aşağıdaki yevmiye kaydını yapacaktır.

10.04.20X0

153	 TİCARİ	MALLAR	HS.	 26.400

	 	 100.	KASA	HS.	 26.400

3009 nolu fatura ile satın alınan 2626 kodlu ticari mal.

KBE	işletmesi,	18	Nisan	tarihinde	400	birim	fiyatı	70	lira	+	%18	KDV	olan	sun-
taları senet karşılığında satmıştır. İşletme devamlı envanter sistemini uygulaması 
nedeniyle stok kartından yararlanılarak satılan suntaların maliyetine ilişkin kayıt 
yapılması gerekirken, aynı zamanda satış hasılatı kaydına da yer verilmelidir. Buna 
göre 18 Nisan’daki satışa işlemine ilişkin muhasebeleştirme şöyle yapılmalıdır. 

18.04.20X0

121	ALACAK	SENETLERİ	HS.	 33.040

	 	 600	YURTİÇİ	SATIŞLAR	HS.	 28.000
	 	 391	HESAPLANAN	KDV	HS.	 	5.040
0007 nolu fatura ile satın alınan 2626 kodlu ticari mal.

18.04.20X0

621	 SATILAN	TİCARİ	MALLARIN	MALİYETİ	HS.	 16.800

	 	 153	TİCARİ	MALLAR	HS.	 16.800

0007 nolu fatura ile satın alınan 2626 kodlu ticari mal.

Ticari Mallar, maliyet değeriyle depoya girer ve maliyet değeri ile depodan çıkar. Bu nedenle 
stok kartının çıkan kısmındaki satış işlemi, satılan ticari malın maliyetini göstermektedir.

Devamlı	envanter	sistemini	uygulayan	işletmeler	ister	İGİÇ	ister	SGİÇ	ister-
se ortalama maliyet varsayımını kullansınlar, ticari malın alımına veya satımına 
ilişkin hesaplarda bir değişim olmamaktadır. Ancak muhasebeleştirmede maliyet 
akış varsayımına göre düzenlenen stok kartındaki hesaplamalar sonucunda orta-
ya çıkan rakamlar değişmektedir. Bu nedenle diğer maliyet akış varsayımlarında 
mal alış satım ilişkin muhasebeleştirme işlemlerine yer verilmeyecektir.

KBE işletmesinin, 01 Mayıs tarihinde dönembaşı 2626 kodlu suntanın maliyeti kaç liradır? 

İGİÇ	varsayımı	iki	temel	amaca	hizmet	etmektedir.	Bunlardan	ilki	işletmenin	
stoklarının depodaki fiziksel akışı ile benzerlik göstermektedir. Özellikle çabuk 
bozulan gıda ürünlerinin depoda bulundurulması stoklama maliyetlerini arttır-
maktadır. Bu nedenle depoya fiziksel olarak ilk önce giren stoklar depodan ilk 
önce	 çıkarılmak	 istenmektedir.	 İGİÇ	varsayımı	da	bu	durumda	gerçek	maliyet	
yaklaşımı ile bu bakımdan benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda bu varsayım 
gelirin	manipüle	edilmesini	de	engellemektedir.	İGİÇ	ile,	bir	işletmenin	harcama-
larının belirli maliyet kalemlerine yüklenmesi önlenmektedir.

İGİÇ	varsayımının	diğer	bir	avantajı	ise,	dönemsonu	stoklarının	piyasa	değe-
rine yakın bir değere sahip olmasıdır. Depoya ilk giren stokun ilk önce depodan 
çıkması nedeniyle, dönemsonu stokları en son satın alınan stoklardan oluşmakta-
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dır. Bu durum özellikle stok devir hızının yüksek olduğu işletmelerde daha iyi bir 
şekilde görülebilmektedir.

Bununla	birlikte	İGİÇ	varsayımı	gelir	tablosunda	satış	hasılatı	ile	satılan	ticari	
malların maliyetinin karşılaştırılmasında sonucunda ortaya çıkan brüt satış kârı 
veya zararı gerçeği yansıtamayabilir. Özellikle sürekli fiyat artışlarının söz konusu 
olduğu ticari mallarda işletmenin dönem içinde sattığı malların maliyeti ilk satın 
alınan mallardan olması nedeniyle oldukça düşüktür. Buna karşın, bu malların 
satışından elde edilen hasılat piyasa fiyatındandır. Bu durum işletmenin brüt satış 
kârını veya zararını gerçekçi bir şekilde analiz edilmesini engellemektedir. 

Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (SGİÇ) 
SGİÇ	maliyet	akış	varsayımı,	işletmenin	satılan	malın	maliyeti	içinde	yapılan	en	
son maliyetleri içerir ve dönemsonunda depoda kalan stoklar dönem başı stok-
larını veya ilk satın alanın maliyetleri kapsamaktadır. Böylece varsayım doğrul-
tusunda izlenen stok hareketlerine ilişkin maliyetler aşağıdaki gibi ilişkiyi ortaya 
çıkarmaktadır.

SGİÇ	varsayımı	ile	en	son	depoya	cari	fiyatlarla	giren	stokun	ilk	önce	depo-
dan çıkarılması nedeniyle, bu varsayım brüt kârı en iyi ölçen varsayım olarak ka-
bul edilir. Bununla birlikte, satın alınan stokların maliyet değerinde değişmeler 
aynı veya yakın kaldığı sürece, dönemsonu stoklarının değeri bilânçoda doğruyu 
yansıtmayacaktır.	SGİÇ	genellikle	fiziksel	mal	akışı	uyumlu	bir	şekilde	takip	edi-
lemez. Ancak zaten bu varsayım ile muhasebenin amacı depodaki fiziksel akışı 
izleme hedefi de bulunmamaktadır.

KBE İşletmesinin son giren ilk çıkar maliyet varsayımı uygulanması duru-
munda stok hareketleri şöyle izlenir:



4. Ünite - Stoklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri 75

18	Nisan	tarihinde	depoda	Mart	ayından	devralınan	ve	01	Nisan	tarihine	kay-
dedilen 200 birim ile 10 Nisan tarihinde satın alınan 600 birim sunta (ticari mal) 
bulunmaktadır. KBE işletmesi, 18 Nisan tarihinde toplam 800 birim suntadan 400 
birimini	satmıştır.	SGİÇ	varsayımında,	depoya	en	son	giren	10	Nisan	tarihinde	
44 liradan satın alınan suntaların tamamı müşteriye teslim edilecektir. Böylece 18 
Nisan’da satılan 400 birimin suntanın maliyeti 17.600 lira (400 br. × 44 T) olacak-
tır. Bu satış işleminden sonra ise depoda (800 - 400) 400 birim sunta kalmaktadır 
ve depoda kalan suntaların maliyeti ise 16.800 liradır [(200 br × 40 T) + (200 br 
× 44)]. İşletmenin 21 Nisan tarihinde 9.500 lira maliyeti 200 birim suntayı depo-
suna girmiştir. Eğer KBE işletmesi 30 Nisan itibariyle finansal raporlarını düzen-
lemek isterse, deposunda başka bir ticari mal olmaması koşuluyla, bilânçosunda 
Ticari	Mallar	kalemi	26.300	lira	olarak	görülürken,	gelir	tablosunda	Satılan	Ticari	
Malların	Maliyeti	17.600	lira	olarak	raporlanacaktır.

İnşaat malzemesi satış pazarına 13 Nisan tarihinde JPG işletmesinin girmesi ile bir-
likte pazarda büyük bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Bu nedenle KBE işletmesi, 18 
Nisan tarihinde satılan suntanın tanesini 36 lira + %18 KDV’ye nakit olarak satmak 
zorunda kalmıştır. Bu durumda KBE işletmesinin 18 Nisan tarihindeki satışına iliş-
kin brüt satış kârı veya zararı kaç liradır?

SGİÇ	varsayımı,	bir	mal	satılacağı,	üretime	sevk	edileceği	veya	kullanılacağı	za-
man depoya en yeni girmiş stokların çıkarılması gerektiğini varsaymaktadır. Ticari 
mal	maliyetinin	altında	 satılması	durumunda	 İGİÇ	varsayımında	 işletmenin	öz-
kaynakları azalırken aynı zamanda olması gerekenden daha az vergi yükümlülüğü 
avantajı sağlanmaktadır. Ancak bu varsayımda işletme ticari mallarını satın alma 
maliyetinden daha yüksek bir değerle satılması durumunda ise işletmenin özkay-
nakları artmakta ve aynı zamanda bu artış işletmenin vergi yükünü de arttırmakta-
dır. Bu varsayım özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok işletmesinde hem 
vergi hem dış raporlama amaçları için yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmakta-
dır. Türkiye’de ise 1.1.2004 tarihinde 5024 Sayılı Kanunla bu varsayım kaldırılmıştır. 
Aynı	zamanda	TMS	2	Stoklar	standardı	da	SGİÇ	yaklaşımının	uygulanmaması	ko-
nusunu	karara	bağlamıştır.	Ancak	her	ne	kadar	gerek	VUK	ve	TTK	gerekse	Türkiye	
Muhasebe	Standartları	SGİÇ	varsayımının	kullanılmasını	yasaklamış	olsa	bile,	eğer	
işletme yöneticileri doğru karar almaları için bu varsayımın uygulanmasını talep 
ediyorlarsa,	bu	durumda	işletme	hem	SGİÇ	varsayımına	hem	de	kanunların	izin	
verdiği bir varsayımlardan birisine dayalı olarak stoklarını izleyebilir. 

Ortalama Maliyet Varsayımı
İlk giren ilk çıkar ve son giren ilk çıkar maliyet varsayımlarının gerek vergi gerek 
dış raporlama gerekse kâr dağıtımındaki çatışmalara bir uzlaşı olması amacıyla 
geliştirilen	bir	varsayımdır.	Varsayım,	işletmenin	satılan	stoklarının	maliyetinin	
hesaplanmasında farklı fiyatlardan satın aldığı mallar arasında bir seçim yapmak-
tansa, bunları miktar ve tutar bakımından birim ortalama maliyet yaratmayı he-
defler. Bu amaçla satış yaptığı tarih itibariyle deposunda bulunan satışa	hazır	mal-
ların	maliyetini,	 satışa	hazır	malların	miktarına	bölerek birim ortalama maliyet 
hesaplanmış olmaktadır ve bu birim ortalama maliyet satış miktarı ile çarpılması 
sonucunda	satılan	ticari	malın	maliyetine	ulaşılmaktadır.	Varsayım	hesaplanması	
kolay olması, kullanıcılar tarafından anlaşılır olması ve fiyatlar arasında bir uzlaşı 
sağlaması gibi nedenlerden dolayı, stok değerleme yöntemleri arasında en yaygın 
olarak kullanılan varsayımdır.
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Bu varsayım işletmelerin stoklarla ilgili işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde 
devamlı envanter ya da aralıklı envanter yöntemi kullanıyor olmalarına bağlı ola-
rak farklı şekillerde hesaplanmaktadır. Eğer işletme devamlı envanter uyguluyor-
sa “Hareketli Ortalama Maliyet” varsayımına göre, aralıklı envanter uyguluyorsa 
“Ağırlıklı	Ortalama	Maliyet”	varsayımına	göre	hesaplama	yapmak	durumundadır.

Hareketli ortalama maliyet varsayımı, birim maliyetin, her mal alınışında eldeki 
mevcut malların toplam maliyetinin, toplam mal miktarına bölünmesi ve bir sonraki 
mal alınışına kadar satılan malların maliyetinin bu değer üzerinden hesaplanmasını 
esas almaktadır. Bu varsayımda birim ortalama maliyet şöyle hesaplanmaktadır:

İşletmenin ticari mala ilişkin stok kartının giren kısmında gerçekleşen her de-
ğişiklikte yukarıdaki formül kullanılarak yeniden ortalama	birim	maliyeti	hesap-
lanacaktır.	Çünkü	 işletmenin	 yeni	mal	 satın	 alması,	 alınan	mala	 ilişkin	 iadeler	
veya tedarikçinin alınan mala iskonto uygulaması durumunda depoda satışa ha-
zır stok miktarında ve maliyetinde değişiklik yaşanacaktır. Bu ise varsayım gere-
ğince yeniden ortalama birim maliyetin hesaplanmasını gerekli kılmaktadır. 

KBE İşletmesinin stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet varsayımına 
göre izlemesi durumunda varsayımı sayısal olarak hesaplanması aşağıda göste-
rilmektedir.

18	Nisan	tarihinde	depoda	Mart	ayından	devralınan	ve	01	Nisan	tarihine	kay-
dedilen 200 birim ile 10 Nisan tarihinde satın alınan 600 birim sunta bulunmak-
tadır. KBE işletmesi, 10 Nisan tarihinde 600 birim sunta alması ile birlikte depo-
daki toplam 800 birime ve suntanın maliyeti de 34.400 liraya (T8.000 + T26.400) 
yükselmektedir. Bu durumda KBE’nin suntaya ilişkin yeni bir ortalama birim ma-
liyet hesaplaması gerekmektedir.

Ortalama	Birim	Maliyet10.4.201X = T34.400 ÷ 800	br. = T43,0	br.

KBE artık 10 Nisan’dan sonra yapacağı sunta satışlarında depodan suntanın 
birimini 40 liradan değil, 43,0 liradan çıkaracaktır. Nitekim KBE, 18 Nisan tari-
hinde 400 birim sunta satışında her bir suntayı 43,40 lira maliyetle satmıştır. 18 
Nisan’da satılan 400 birimin maliyeti ise 17.200 lira (400 br × T43,0) olacaktır. 

Ortalama maliyet yöntemi, 
stoklarla ilgili işlemlerini 
devamlı envanter yöntemine 
göre muhasebeleştiren 
bir işletme tarafından 
kullanılması durumunda 
hareketli ortalama maliyet 
yöntemi adını alır. 
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KBE 21 Nisan tarihinde yeni bir sunta satın alma işlemi gerçekleştirmiştir. 
Varsayım	gereği,	yeni	suntanın	depoya	girmesi	ile	suntaların	toplam	miktarı	ve	
maliyeti değişmiştir. 21 Nisan tarihi itibariyle depodaki toplam sunta miktarı 400 
birimden 600 birime ve maliyeti de 17.200 liradan 26.700 liraya yükselmiştir. Bu 
durumda işletmenin yeni ortalama birim maliyeti hesaplamak gerekmektedir.

Ortalama Birim Maliyet 21.4.201X = T26.700 ÷ 600	br. = T44.5	br.

KBE artık 21 Nisan’dan itibaren işletmenin bu suntayı satması durumunda 
44.5 lira birim maliyetle satış gerçekleştirecektir. İşletme dönemsonuna kadar 
başka alım-satım işlemi yapmadığı için birim maliyette de bir değişim gerçekleş-
meyecektir ve dönemsonunda depoda kalan 600 birim suntanın maliyeti 26.700 
lira (600 br × T44.5) olacaktır. 

Ortalama	maliyet	akış	varsayımını	kullanan	 işletmelerin	amacı	depodaki	 fi-
ziksel mal akışı takip etmek değildir. Temel amaç piyasadaki fiyat dalgalanmala-
rının işletmeye yansımasını en aza indirmektir. Ayrıca piyasada malın fiyatının 
aşırı	artması	durumunda	İGİÇ	varsayımı,	deposunda	geçmişte	çok	düşük	fiyattan	
mal	bulundurulması	durumunda	da	SGİÇ	varsayımı	duyarsız	kalırken,	ortalama	
maliyet varsayımı ilgili tüm dönemdeki fiyat değişimlerini dikkate alarak ortala-
ma bir maliyet hesaplanmasına yardımcı olmaktadır.

KBE işletmesi stok hareketlerini devamlı envanter sistemine ve ortalama maliyeti 
varsayımına göre takip etmektedir. İşletmenin dönemsonunda Nisan ayı toplam satış 
gelirlerinin 18.800 lira olduğu tespit edilmiştir. İşletme ayrıca müşteri memnuniyetini 
sağlamak amacıyla müşterilere satışların %2’si kadar satış iskontosu yapmıştır. Buna 
göre işletmenin suntadan kaynaklanan brüt satış kârı veya zararı kaç liradır?

Türkiye’de	1.1.2004	tarihinde	5024	Sayılı	Kanun’la	SGİÇ	varsayımının	kaldı-
rılmasıyla piyasadaki fiyat değişmelerine duyarlı olan hareketli ortalama maliyet 
varsayımının kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Bütün maliyet akış varsayımlarına göre yapılacak alış kayıtları ile satış hasılatı ka-
yıtları aynıdır. Farklılık satışların maliyeti tutarının kaydında ortaya çıkmaktadır.

Aralıklı Envanter Sistemine Göre Maliyet Akışı
Varsayımlarının İşleyişi
İşletmelerin muhasebe dönemi içinde gerçekleştirdikleri tüm stok hareketlerine 
ilişkin işlemlerinin gerçekleştikleri anda satış maliyetlerinin tespit edilemediği ve 
depoda mevcut stoku miktar veya maliyetini tam olarak takip edilemediği stok 
kayıt sistemi aralıklı envanter sistemi olarak ifade edilmektedir. Bu sistemi uy-
gulayan işletmelerin genelde mal çeşidinin çok, fakat küçük hacimli ve nispeten 
ucuz fiyatlı birimlerden oluşmaktadır. 

Kuyum işletmeleri, akvaryumcular, kırtasiye işletmeleri, benzin istasyonları, 
kum ocakları gibi işletmeler aralıklı envanter sistemini uygulamaktadır. Bu tür 
işletmelerde satın alınan ticari mallar maliyet değeri ile kayıt alında alınırken, de-
polama sürecinde ne fiziksel olarak ne de muhasebe yönüyle ticari malların takibi 
sözkonusu olamamaktadır. Örneğin benzin istasyonlarının yerin altındaki depo-
larına tankerler sürekli ilgili yakıtı farklı fiyatlara sahip olsalar da doldurmaktadır. 
Bu durumda benzin istasyonuna gelen bir taşıta benzin satıldığı zaman işletme 
hangi fiyattan satın aldığı benzini sattığının bilememektedir. Bu durumda ise ara-
lıklı envanter sistemi ile belirli aralıklarla envanter sayımı ve değerlemesi yaparak 
ancak sattığı benzinin maliyetini tespit edebilmektedir.
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Aralıklı envanter sistemi, 
dönem içinde sadece fiziki 
envanter sayımı sonucunda 
satılan stokların maliyetinin 
tespit edilebilmesine olanak 
sağlayan kayıtlama sistemidir.
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Aralıklı envanter sistemini uygulayan işletmelerde, kayıtları için gerekli stok 
maliyetlerini; ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar veya ağırlıklı ortalama maliyet 
varsayımlarından birisini tercih ederek tespit edebilir.  Burada hesaplanacak stok 
maliyeti döneme ilişkin tüm satışların maliyetidir.

KBE işletmesi örneğinin verileri yardımıyla aralıklı envanter sisteminde tüm 
maliyet akış varsayımları için stok kartı aynı şekilde düzenlenmektedir. Bu durum 
aşağıda gösterilmektedir. 

KBE işletmenin nisan ayı boyunca satışa hazır suntalarının toplamının 1.000 birim 
olduğu ve bunun 400 biriminin satıldığını ve Nisan ayı sonu itibariyle 600 birim sun-
tanın depoda kaldığı stok kartından takip edilebilmektedir. Ancak toplam satışa hazır 
suntaların maliyetinin 43.900 lira olduğunu tespit edilebilmesine rağmen satılan ticari 
malların maliyeti ve dönemsonu stokların maliyeti aralıklı envanter sisteminde dönem-
sonu envanteri yapıldıktan sonra maliyet akış varsayımına göre tespit edilebilmektedir. 

İlk Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (İGİÇ) 
Aralıklı	envanter	sisteminde	İGİÇ	maliyet	akış	varsayımını	uygulayan	işletmelerin	
bu varsayımı kullanabilmesi için envanter sürecinin tamamlanmasını beklemesi 
gerekmektedir. İşletme iki envanter arasında mal hareketlerinin değerlemesini 
dönemsonu	 itibariyle	 gerçekleştirmektedir.	 İGİÇ	 varsayımında	 satılan	malların	
maliyetinin işletmenin ilk satın aldığı malları kapsadığı ve dönemsonunda depo-
da kalan mallarını maliyetinin ise en son satın alınan mallardan oluştuğu varsa-
yılmaktadır. Bu varsayımın devamlı envanter sistemine göre uygulanma farklılığı 
ise, sadece tarihsel olarak detaylı bir takibin gerçekleştirilememesidir. 

KBE İşletmesi, aralıklı envanter sistemine göre ilk giren ilk çıkar maliyet varsa-
yımı uygulanması durumunda stok hareketlerini şöyle izlenmektedir.

01	Nisan Dönem	Başında	Devralınan 200	br. T40,0	br T8.000

10	Nisan Satın	Alma,	3009	nolu	fatura 600	br. T44,0	br T26.400

21	Nisan Satın	Alma,	4872	nolu	fatura 200	br. T47,5	br T9.500

Satışa Hazır Stoklar 1.000 br. T43.900

-200	br. T47,5	br T-9.500

-400	br. T44,0	br T-17.600

Dönemsonu Stokları -600 br. T-27.100

Satılan Ticari Malların Maliyeti 400 br. T16.800
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KBE işletmesi dönemsonunda suntaların fiziki olarak sayımını yapacaktır. Eğer 
sayım sonucunda 600 birim suntaya ulaşırsa muhasebe dışı envanteri tamamlamış 
olacaktır.	Bu	durumda	sözkonusu	600	birim	suntanın	İGİÇ	varsayımına	göre	sun-
taların değeri tespit edilir, yani değerleme işlemi gerçekleştirilir. Buna göre işletme 
varsayıma göre ilk satın alınan suntalardan satıldığına göre, depoda kalan 600 birim 
sunta en son satın alınan önce 21 Nisan alımındaki 200 birimden ve sonra 10 Nisan 
alımındaki 600 birimden karşılanabilecektir. Buna göre dönemsonunda depoda 
kalan suntaların maliyeti 27.100 lira [(200 br × T47,5) + (400 br × T44)] olacak-
tır. Satılan suntaların maliyeti ise toplam satışa hazır stoktan dönemsonu stokları-
nın maliyetinin düşülmesi ile hesaplanabilir. Buna göre satılan suntaların maliyeti 
16.800 liradır (T43.900 - T27.100). KBE işletmesinin devamlı envanter sisteminde 
İGİÇ	varsayımını	uygulaması	durumunda	da	satılan	ticari	malların	maliyetinin	ile	
dönemsonu malların maliyetinin aynı olduğu görülmektedir. 

Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı (SGİÇ) 
SGİÇ	varsayımı,	satılan	malın	maliyetlerinin	işletmenin	en	son	satın	aldığı	ticari	
mallardan yapıldığı ve dönemsonunda depoda kalan stokların ise dönem başında 
devralınan veya ilk satın alınan mallardın maliyetinden oluşmaktadır. Bu durum-
da ise satılan mallar işletmenin en son satın aldığı malları içermesi nedeniyle, 
fiyatların sürekli yükseldiği bir ekonomik sistemde satılan malların maliyeti diğer 
varsayımlara göre daha yüksek gerçekleşecektir.

KBE İşletmesi, aralıklı envanter sistemine göre son giren ilk çıkar maliyet var-
sayımı uygulanması durumunda stok hareketlerini şöyle izlenmektedir.

01	Nisan Dönem	Başında	
Devralınan 200	br. T40,0	br T8.000

10	Nisan Satın	Alma,	3009	nolu	
fatura 600	br. T44,0	br T26.400

21	Nisan Satın	Alma,	4872	nolu	
fatura 200	br. T47,5	br T9.500

Satışa Hazır Stoklar 1.000 br. T43.900

-200	br. T40,0	br T-8.000

-400	br. T44,0	br T-17.600

Dönemsonu Stokları -600 br. T-25.600

Satılan Ticari Malların Maliyeti 400 br. T18.300

KBE işletmesi dönemsonunda suntaların fiziki olarak sayımını gerçekleştirile-
cektir. Eğer muhasebe dışı sayımı sonucunda 600 birim suntanın depoda olduğu 
tespit	 edilmelidir.	Bu	durumda	 söz	konusu	600	birim	suntanın	SGİÇ	varsayımı-
na göre suntaların değeri tespit edilir. Bu varsayıma göre işletmenin deposunda ilk 
satın	aldığı	 suntaların	kalması	 gerekmektedir.	Varsayım,	1	Nisan	alımındaki	200	
birim ve 10 Nisan alımındaki 600 birimden 400 birimi depoda bulunması gerek-
tiğini belirtmektedir. Buna göre dönemsonunda depoda kalan suntaların maliyeti 
25.600 lira [(200 br × T40) + (400 br × T44)] olacaktır. Satılan suntaların maliyeti ise 
toplam satışa hazır stoktan dönemsonu stoklarının maliyetinin düşülmesi ile hesap-
lanabilir. Buna göre satılan suntaların maliyeti 18.300 liradır (T43.900 - T25.600). 
KBE	işletmesinin	devamlı	envanter	sisteminde	SGİÇ	varsayımını	uygulaması	karşı-
laştırıldığında hesaplanan sonuçların birbirinden farklı olduğu görülmektedir.
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BFK işletmesi devamlı envanter sistemini kullanmaktadır. Satılan malların maliye-
tini ve dönemsonu mallarının maliyetini Son Giren İlk Çıkar Maliyet Varsayımı’na 
göre izlemektedir. İşletme 23 Ocak tarihinde 600 m3 perdahlık kum satmıştır. 
BFK’nın kasım ayındaki perdahlık kuma ilişkin bilgileri ise şöyledir:

Miktar Birim Maliyet Toplam 
Maliyet

Dönem	başı	mevcudu 01	Ocak 250	m3 T10	m3 T2.500

Satın	Alınan 14	Ocak 400	m3 T12	m3 T4.800

Satın	Alınan	 27	Ocak 350	m3 T13	m3 T4.550

1000	m3 T11.850

BFK işletmesi devamlı envanter sisteminin uygulanmasında yaşadığı sorunlar ne-
deniyle, 1 Ocak itibariyle aralıklı envanter sistemini uygulamaya karar vermiştir. 
Buna göre BFK işletmesinin hem devamlı envanter sistemine hem de aralıklı envan-
ter sistemine göre SGİÇ varsayımı kapsamında satılan perdahlık kumun maliyetini 
ve deposunda kalan perdahlık kumun maliyetini hesaplayınız ve iki sistem arasın-
daki farklılıkları karşılaştırınız. 

SGİÇ	maliyet	varsayımında	devamlı	 envanter	ve	aralıklı	 envanter	 sistemleri	
karşılaştırıldığında birbirinden farklı satılan malın maliyeti ve dönemsonu stok 
maliyeti sonuçlarına ulaşılabilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise, en son satı-
şın yapıldığı tarihten sonra işletmenin yeni satın alma faaliyetinde bulunmasın-
dan	kaynaklanmaktadır.	Aksi	durumda	her	 iki	 sistemde	de	SGİÇ	varsayımı	 ile	
aynı sonuçlara ulaşılabilir.

Ortalama Maliyet Varsayımı
Aralıklı envanter sisteminde uygulanması en kolay varsayım olması nedeniyle 
Ağırlıklı	Ortalama	Maliyet	Varsayımı	işletmeler	tarafından	genellikle	tercih	edilen	
varsayımdır.	Varsayım,	hareketli	 ortalama	maliyet	 varsayımına	oldukça	benzer,	
ancak temel farklılık ortalama birim maliyetleri her alışla ilgili bir işlemden sonra 
hesaplamak yerine dönemsonunda tek bir ortalama birim maliyet hesaplamasıdır. 
Bu	varsayıma	geriye	doğru	hesaplama	varsayımı	da	denilmektedir.	Çünkü	aralıklı	
envanter sisteminin en önemli eksikliği cari dönemdeki maliyetleri işletme yöne-
ticilerinin izlemesine olanak sağlamamasıdır. İşletme yönetimi dönemin sonunda 
hesapladığı ortalama birim maliyeti dönem içinde yaptığı satışlara geriye dönüp 
uygulamaktadır. İşletme yöneticileri bu eksikliği gidermek amacıyla, ağırlıklı or-
talama maliyet varsayımı cari dönemin sonunda hesaplanan ortalama birim ma-
liyeti yeni dönemin maliyetiymiş gibi kullanmayı tercih edebilmektedir. 

Ağırlıklı ortalama maliyet varsayımına göre ortalama birim maliyet; dönemin 
satışa hazır stoklarının toplam maliyetini, dönemin satışa hazır stoklarının top-
lam miktarına bölünmesi ile bulunmaktadır. Bu varsayımda birim ortalama ma-
liyet şöyle hesaplanmaktadır:

5
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Gerek	aralıklı	gerekse	devamlı	envanter	sistemine	göre	ortalama	birim	maliyet	
formülü değişmemektedir. Sadece formülün pay ve paydasındaki rakamlarda de-
ğişiklik söz konusudur. KBE İşletmesi, aralıklı envanter sistemine göre ortalama 
maliyet varsayımı uygulanması durumunda stok hareketlerini şöyle izlenmektedir:

01	Nisan Dönem	Başında	Devralınan 200	br. T40,0	br T8.000

10	Nisan Satın	Alma,	3009	nolu	fatura 600	br. T44,0	br T26.400

21	Nisan Satın	Alma,	4872	nolu	fatura 200	br. T47,5	br T9.500

Satışa Hazır Stoklar 1.000 br. T43.900

	 	 	 		Satışa	Hazır	Stokların	Maliyeti							43.900								
	 	 	 		Satışa	Hazır	Stokların	Maliyeti						1000	br

= =	T43,90	brOrtalama	Birim	Maliyeti	=

DönemSonu Stokları -600 br. T43,9 br T-26.340

Satılan Ticari Malların Maliyeti 400 br. T43,9 br T17.560

KBE işletmesi ağırlıklı ortalama maliyet varsayımına göre dönemin ortalama 
birim maliyetini T43,9 m3 olarak hesaplamıştır. Bwu durumda işletmenin dönem 
içinde sattığı 400 birim suntanın toplam maliyeti 17.560 lira ve dönemsonunda 
deposunda kalan 600 birim suntanın toplam maliyeti de 26.340 lira olacaktır.

Aralıklı envanter sisteminde hangi varsayım kullanılırsa kullanılsın dönem için-
de	Ticari	Mallar	hesabında	sadece	alışlarla	ilgili	işlemlere	yer	verilebilirken,	Satılan	
Ticari	Mallar	Maliyeti	hesabı	ise	satış	sırasında	maliyeti	tespit	edilmediği	için	kayda	
alınamaz. İşletme dönemsonunda yapmış olduğu fiziki sayım sonucunda deposun-
da	kalan	stoklara	dayalı	olarak,	hem	Satılan	Malların	Maliyeti	hem	de	Ticari	Mallar	
büyük defter hesapları gerçek durumuna getirilmelidir. Böylece aralıklı envanter 
sisteminde bütün dönemdeki satışları kapsayan tek bir maliyet kaydı yapılır. 

KBE işletmesinin Nisan sonu itibariyle envanter sayımı sonucunda dönem 
mal mevcuduna bağlı olarak stok ve maliyet ayarlamasına ilişkin yevmiye kayıtla-
rı ortalama	maliyet	varsayımına göre aşağıdaki gibi olacaktır: 

30.04.20X0

621	SATILAN	TİCARİ	MALLARIN	MALİYETİ	HS.	 17.560
									153	TİCARİ	MALLAR	HS.	 	 			17.560

   

Maliyet akış varsayımlarına paralel olarak ayrıca satılan mallar maliyeti aşağıdaki 
gibi hesaplanabilir:

Satılan	Ticari	Mallar									Ticari	Mallar	hesabının	 	 Dönemsonu	mal	mal
Maliyeti																															borç	kalanı	(Satışa	hazır	mallar)							mevcudunun	tutarı
                                       =    T43.900                                            –  T26.340 
          =    T17.560 

=

Aralıklı Envanter yönteminde de kullanılan maliyet akış varsayımına göre yapılan 
alış ve satış hasılatı kayıtlarında bir farklılık olmamaktadır. Farklılık satışların ma-
liyeti kayıtlarındaki farklılıktır. Çünkü her bir maliyet akış varsayımına göre farklı 
satış maliyeti hesaplanmaktadır.

–
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İşletme kendisine uygun bir maliyet varsayımı tercih etmekte özgürdür. Yukarıdaki 
kayıt ortalama maliyet varsayımı hesaplamalarına göre tespit edilen Satılan Ticari 
Malların Maliyeti değeridir. Eğer işletme, son giren ilk çıkar maliyet varsayımına 
göre stokları değerlemiş olsaydı bu durumda yukarıdaki kayıttaki Satılan Ticari 
Malların Maliyeti hesabının borcunda 18.300 lira ve Ticari Mallar hesabının alaca-
ğında 18.300 lira olacaktır. İşletme ilk giren ilk çıkar varsayımını tercih etmiş olsay-
dı, yevmiye kaydının borç ve alacak değerleri 16.800 lira olacaktı. 

İşletmeler dönem içinde stoklarının depoya girişinden çıkışına kadar stokların 
satılabilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu süreç içinde gerek çalışanlardan gerek 
depolama hatalarından gerekse iç kontrol yetersizliğinden dolayı stoklar satılabilir 
olma özelliğini kaybetmektedir. Stoklar, depoda bulundukları süre içinde; çalınabil-
mekte, müşteriye hatalı stok gönderilebilmekte, zarar görebilmekte, stoğun özelliği 
nedeniyle çekebilmekte, modası geçebilmekte veya deprem, yangın, sel gibi doğal 
afet sonucu satılma özelliklerini kaybedebilmektedir. İşletmeler bu tür stoklara fire 
denilmektedir. Bu tür stokların satılabilir stoklardan ayrılarak farklı bir hesapta ta-
kip edilmesi gerekmektedir ve uygulamada bu hesap 157 Diğer Stoklar hesabıdır. 
İşletme yönetimi fireleri azaltmak için; stokları barkotlayarak, depo sorumluları-
na eğitim vererek ve iç kontrol sisteminde etkinleştirerek önlem almaya çalışabilir. 
Bu stok fireleri normal	fire	olarak	kabul	edilmektedir	ve	621	Satılan	Ticari	Mallar	
Maliyeti	hesabına	kaydetmektedir.	Yönetimin	 fireyi	önleme	olanağı	bulunmasına	
rağmen, önlemek için çaba harcamadığı kısım, işletme yöneticisinin başarısızlığı 
olarak kabul edilmektedir. Bu durumda işletme bu tür fireleri anormal	fire olarak 
kabul	eder	ve	689	Diğer	Olağandışı	Gider	ve	Zararlar	hesabında	takip	edilir.

KBE	işletmesinin	Nisan	sonu	itibariyle	30	birim	stokunun	satılabilir	olma	özelliğini	
kaybettiği	tespit	edilmiştir.	Stokun	20	biriminin	modası	geçmiştir	ve	kalan	10	birim	
ise	depodan	çalınmıştır.	İşletme	stoklarının	maliyetini	ortalama	maliyet	varsayımı-
na	göre	tespit	etmektedir.

Nisan sonu itibarıyla fireli stokların satılabilir stoklardan ayrılmasına ilişkin 
kayıt aşağıdaki gibi olacaktır:

30.04.20X0

157	DİĞER	STOKLAR	HS.	 1.317
									153	TİCARİ	MALLAR	HS.	 	 			1.317

   

Nisan sonu itibarıyla normal firenin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:

30.04.20X0

621	SATILAN	TİCARİ	MALLARIN	MALİYETİ	HS.	 			878
							157	DİĞER	STOKLAR	HS.	 	 						878

   

Anormal firenin kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır:

30.04.20X0

689	DİĞER	OLAĞANDIŞI	GİDER	VE	ZARARLAR	HS.	 			439
							157	DİĞER	STOKLAR	HS.	 	 						878

   

ÖRNEK 
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İşletmenin aralıklı envanter yöntemine göre fire kayıtları devamlı envanter 
için benzer şekildedir. Tek farklı yönü, aralıklı envanter yönteminde fire tespiti 
dönemsonunda gerçekleştirilirken, devamlı envanter yönteminde fire tespit edil-
diği zaman bu kayıtlara yer verilmektedir.

STOKLARIN ENVANTER (DÖNEMSONU) İŞLEMLERİ 
Ticari işletmelerin temel faaliyeti satın aldığı stokları kârlı bir şekilde satmaktır. 
Bu nedenle stok yönetimi ve denetim özellikle bu tür işletmeler için çok önemli-
dir. İşletmeler stok yönetimini faaliyet dönemi içinde gerçekleştirirken, stok de-
netimini envanter aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu nedenle özellikle envanter 
çıkarma sürecinde gerçekleştirilen stokların fiziki sayımı (muhasebe dışı envan-
ter) ve mülkiyeti dahilindeki stokları envanter gününde gerçek uygun değerlerini 
tespit ederek (muhasebe içi envanter) finansal raporlarında sunabilmek stok de-
netiminin görevidir.

Bu durumda, stok envanter işlemlerinin “muhasebe dışı envanter” ve “muha-
sebe içi envanter” boyutlarını sırasıyla aşağıda açıklanacaktır.

Stokların Fiziki Sayımı
Muhasebe	varlıklarda	ve	kaynaklarda	ortaya	çıkan	parasal	değişmelere	dayalı	ola-
rak bilgi üretmeyi amaçlamasına rağmen, verilerin doğru temeller üzerine kurul-
maması durumunda muhasebe gerçeğe uygun olmayan bilgi üretmiş olacaktır. 
Bu nedenle stoklara ilişkin envanter işlemlerinde muhasebe dışı envanter olarak 
nitelendirilen stokların fiziki olarak sayılması son derece önemli bir konudur. 

İnsan gücü, donanım, yazılım ve koordinasyon stok sayımının önemli unsur-
larıdır. İşletmenin stok sayımına ilişkin yazılı kurallarının (prosedür) ve bir akış 
planının bulunması gerekmektedir. Stok sayımı sadece depolarındaki stokların 
sayılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda satışın gerçekleştirildiği ma-
ğaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (emanet) malları da sayıma 
dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. Ayrıca işletmenin sa-
yım sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerek-
mektedir. Böylece envanter işlemleri;

•	 İşletmenin	satışlarına	engel	olmamalı,	
•	 Konusunda	uzman	bir	ekip	tarafından	süratli	bir	şekilde	yapılmalı,	
•	 İşletme	yöneticilerinin	ve	yetkililerinin	gözetiminde	gerçekleştirilmeli	ve
•	 İşletme	üst	 yönetiminin	 sayım	sonucunu	etkileyecek	müdahalelere	mey-

dan vermeyecek şekilde tarafsız bir sayım gerçekleştirilmelidir. 
Muhasebe	dışı	 envanterde	 amaç,	dönem	boyunca	 çeşitli	maliyet	 akış	 varsa-

yımları	(İGİÇ,	SGİÇ	veya	ortalama	maliyet)	altında	tutulan	stok	yardımcı	hesap-
larının miktar	kalanı bilgisine ulaşmak değildir. Bu verilerin doğru olup olmadı-
ğını kanıtlamak ve gerçeğe ulaşmaktır. Satılabilir olarak nitelendirilen stokların 
hasarlı, kayıp, çalınmış, modası geçmiş, başka bir işletmenin teşhir malı olması 
durumunda stok kartlarında yer alan bilgiler işletmenin kararlarını olumsuz et-
kileyecektir. Bu nedenle uzman bir personelin sistemli bir şekilde envanter sayı-
mı yapması ve sonuçların Şekil 4.2’deki gibi bir envanter defterine veya listesine 
işlenmesi gerekmektedir. Sayım işleminin en kısa sürede tamamlanabilmesi için 
tarayıcı, barkot okuyucu, radyo frekanslı kimlik tanıma gibi donanım ve yazılım 
araçlarından da etkin bir yararlanılmalıdır. 
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TTK’nun	64.	Maddesi	envanter	defterini	işletmeler	tarafından	tutulması	gere-
ken	zorunlu	olan	defterler	arasında	kabul	etmektedir.	66.	Madde	de	ise;	“her	taci-
rin ticari işletmesinin açılışında, açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda 
.....varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının 
değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 
“faaliyet dönemi 12 ayı geçemez ve envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akı-
şına uygun düşen süre içinde çıkarılır” ibaresi envanter çıkarma zorunluluğu ve 
süreleri TTK tarafından betimlenmektedir. 

Stoklarını düzenli olarak ikame eden, toplam değerleri işletme için ikinci de-
recede önem taşıyan ve bu stokların mevcutları miktar, değer ve bileşim olarak 
sadece	küçük	değişikliklere	uğrayan	işletmeler	için,	TTK	ve	VUK	kural	olarak	üç	
yılda bir fiziksel sayım yapılmaya izin vermektedir. 

Stok sayımında ilk adım işletmenin mevcut envanter sayım listelerinin üretil-
mesidir. İkinci adımda ise işletmenin kayıtlı stokları ile fiziksel sayım sonucunun 
karşılaştırılabilmesi için, kayıtlı stoklar işletmenin kullandığı muhasebe yazılımı 
sisteminde bloke edilmelidir. Böylece sisteme yeni mal giriş veya çıkışları yapılma-
malı ve fiziki sayım sırasında da bunlar göz ardı edilmelidir. Bu aşamadan sonra, 
envanter listesindeki stoklar belirli bir sistem dahilinde uzman personel tarafın-
dan fiziksel envanter sayımı gerçekleştirilir. Envanter listesine alınması gereken 
stokları belirleyen en önemli kriter, stokun işletme mülkiyetinde olup olmadığı-
dır. Bu aşamada malzeme kodlarına, depo kodlarına veya stok devir hızına da-
yalı olarak sistemli bir sayım gerçekleştirilebilir. Fiziki sayım sırasında; konsinye 
malların ayrılması, mülkiyeti işletmeye geçmiş yoldaki malların envantere dahil 
edilmesi ve hasar görmüş, modası geçmiş vb. stokların bulunup bulunmadığının 
göz önünde bulundurulması da gerekmektedir. Son aşamada ise, işletme fiziki sa-
yımın sonuçlarını stok programına girerek, fiili miktar ile sisteme kayıtlı miktar-
ları karşılaştırılmaktadır. Farklılıklar gözden geçirilmekte ve son sayımlar kabul 
edilene ve envanter farkları kaydedilene kadar stoklar yeniden sayılabilmektedir.

Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler
Envanteri	 kolaylaştırmak	 amacıyla	 kullanılan	 yöntemler	 Türkiye	 Muhasebe	
Standartları’nda belirtilmektedir. TTK ise bu hükümleri doğrudan benimsemiştir. 
Ayrıca TTK “envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj	yöntemine göre 
ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel	yöntemler	yardımı ile çeşit, mik-

Şekil 4.3

Envanter	Listesi	

Kaynak:	MEGEP	
(2007).	Muhasebe 
ve Finansman: 
Muhasebe Dışı 
Envanter,	Ankara.		
s.6.
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tar ve değer olarak belirlenir ve sonuçların, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde 
edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmesi” beklentisi yer almaktadır. TTK 
ayrıca envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerin	ileriye	dönük	tahmin	yöntemi de ifade 
etmektedir.	Bu	bağlamda	TMS	2	Stoklar	standardı	standart	maliyet	yönteminin	ve	
perakende yönteminin kullanılmasını önermektedir. 

Perakende Yöntemi
Perakende	 satış	 yapan	 işletmeler	 tarafından,	 diğer	maliyet	 varsayımlarının	 uy-
gulamanın pratik olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Bu varsayımı tercih 
eden işletmeler genellikle, benzer kâr marjlarına sahip, hızla değişen çok sayıda 
kalemden oluşan hızlı tüketim mallarını alıp satan ve bu malların dönemsonun-
da değerlemekte teknik anlamda zorluk yaşayan perakende işletmeleridir. Böyle 
bir stok portföyünün miktar ve maliyet olarak izlenmesi hem maliyetli hem hem 
zaman alıcı hem de teknolojik altyapı ve uzman personeli gerekli kılmaktadır. Bu 
nedenle de bu tür işletmeler genellikle stok hareketlerini aralıklı envanter sistemi-
ni ve pratik bir maliyet akış varsayımını kullanmayı yeğlemektedir. TTK’nun 67. 
maddesinde de, “Envanter	çıkarırken,	malvarlığı	mevcudu,	sondaj	yöntemine	göre	
ve	genel	kabul	gören	matematiksel-istatistiksel	yöntemler	yardımı	ile	çeşit,	miktar	
ve	 değer	 olarak	 belirlenir.	 Kullanılan	 yöntem,	 Türkiye	Muhasebe	 Standartları’na	
uygun	olmalıdır.	Bu	şekilde	düzenlenen	envanterin	vardığı	sonuçlar,	fiziksel	sayım	
yapılmış	 olsaydı	 elde	 edilecek	 olan	 envanterin	 sonuçlarına	 eş	 düşmelidir” ibaresi 
yer	almaktadır.	Benzer	şekilde	213	Sayılı	Vergi	Usul	Kanunu’nun	190.	Maddesi	
de “Büyük	mağazalar	ve	eczaneler	emtia	mevcutlarının	envanterlerini	üç	yılda	bir	
çıkarabilirler.	Bu	takdirde	envanter	çıkarılmayan	yıllarda	hesaben	mevcut	iktisadi	
kıymetleri	envanter	defterlerine	kaydederler”	ifadesine	yer	vermektedir.	Gerek	Tür-
kiye	Muhasebe	Standartları’nın	Stoklar	Standardı	gerek	TTK	gerekse	VUK	pera-
kende yöntemi stokların değerlemesinde pratik bir varsayım olarak önermektedir.

Perakende	yöntemi,	 stokların	maliyeti,	 stokların	 satış	değerinden	uygun	bir	
brüt kâr marjının düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Kullanılacak yüzde oranı-
nın belirlenmesinde, gerçek satış fiyatının altında fiyatlandırılan stoklar dikkate 
alınmaktadır.	Çoğunlukla,	her	perakende	satış	bölümü	 için	ortalama	bir	yüzde	
kullanılmaktadır. Bu varsayım tahmini sonuçlar içermesi nedeniyle fiziki envan-
terin şart olduğu yıllık finansal raporlar için kullanılmamalıdır.

Perakende	 yöntemi	maliyet	 ile	 satış	 fiyatı	 arasında	 ilişki	 kurularak	dönemsonu	
stoklarının maliyetini tahmin etmeyi amaçlayan stokları tahmini olarak değerleyen 
bir varsayımdır. Bu varsayımı uygulayan işletmeler muhasebe kayıtlarında, satılabilir 
mallarının hem maliyetlerini hem de perakende değerlerini birlikte izlemek duru-
mundadır.	Varsayım	nispeten	basit	ancak	etkin	bir	tahmin	tekniğidir.	Muhasebeciler,	
dış denetçiler ve yöneticiler genellikle dönemsonu stokları maliyetinin makul olup 
olmadığını	test	etmek	için	perakende	yöntemini	kullanmaktadır.	Perakende	yöntemi	
ile dönemsonu stoklarının maliyeti iki temel adımda hesaplanmaktadır:

Adım	1:	 Tahmini	 satılan	malların	maliyetinin	 hesaplanmasıdır.	Varsayımın	
uygulanmasına ilişkin en önemli sorun, brüt satış kârı oranının 
doğru bir şekilde hesaplanabilmesindedir. Brüt satış kârı oranının 
belirlenmesinde genellikle önceki dönemlerde uygulanan oranlarda 
güncellenme yapılmaktadır. Net satışlar ile brüt satış kârı oranının 
çarpılması sonucu tahmini brüt satış kâr değerine ulaşılmaktadır. 
Böylece net satışlardan tahmini brüt satış kârının düşülmesi ile tah-
mini satılan malların maliyeti değeri hesaplanabilmektedir. 
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Adım	2: Tahmini dönemsonu malların maliyetinin hesaplanmasıdır. 
Satılabilir malların maliyetinden tahmini satılan malların maliyeti-
nin çıkartılması ile tahmini dönemsonu malların maliyeti hesaplan-
mış olmaktadır. 

KBE İşletmesi, aralıklı envanter sistemine göre perakende yöntemini uygulan-
ması durumunda stok hareketlerini şöyle izlenmektedir. İşletme nisan ayı boyun-
ca 2626 kodlu suntaları 60 lira satış fiyatı ile satmıştır ve brüt satış kârı oranını 
%25 olarak kabul etmiştir. Buna göre tahmini satış maliyeti ve tahmini dönemso-
nu malların maliyeti perakende yöntemine göre şöyle hesaplanmaktadır:

Adım 1

Net	Satışlar		(400	birim	x	T60) T24.000

(-)	Tahmini	Brüt	Satış	Kârı

(Net	Satışlar	x	Brüt	Satış	Kârı	Oranı ⇒ T24.000	x	%25) (T6.000)

Tahmini Satışların Maliyeti T18.000

Adım 2

Dönem	Başı	Malların	Maliyeti T8.000

(+)	Dönem	İçi	Satın	Alınan	Malların	Maliyeti T35.900

Satılabilir Malların Maliyeti T43.900

(-) Tahmini Satışların Maliyeti (T18.000)

Tahmini DönemSonu Mallarının Maliyeti T25.900

KBE işletmesi perakende yöntemine göre tahmini satılan malların maliyetini ve tah-
mini dönemsonu mallarının maliyetini tespit etmektedir. İşletme brüt satış kârını 
%10 olarak belirlemiştir. Buna göre işletmenin tahmini satılan malların maliyetini 
ve tahmini dönemsonu mallarının maliyetini hesaplayınız. 

Bu yöntemde, stokların maliyeti, stokların satış değerinden uygun bir brüt 
kâr marjının düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Kullanılacak yüzde oranının 
belirlenmesinde, gerçek satış fiyatının altında fiyatlandırılan stoklar dikkate alın-
maktadır. Bu nedenle de, satış fiyatı üzerine konulan brüt kâr hiçbir zaman %100 
aşmaması gerekir. Aynı zamanda her perakende satış bölümü için, ortalama bir 
oran kullanılabilir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için modası geçmiş veya 
satış olasılığı olmayan mallar dikkate alınmamalıdır. 

Standart Maliyet Yöntemi
Stokların maliyetinin değerlemesinde, satın alma maliyetinin veya satış fiyatının 
değerleme sonuçlarına yakın değerlere sahip olması durumunda işletmeler stan-
dart	maliyet	yöntemini	kullanmayı	 tercih	edebilir.	Yöntem,	özellikle	 fiyat	düze-
yinde değişme yaşanmaması durumunda etkin bir şekilde uygulanabilecek ileriye 
dönük tahmini bir yöntemdir.

Standart maliyetlerin belirlenmesinde iki yaklaşım izlenmektedir. Bunlardan 
ilki, geçmiş dönemlerin sonuçları veya gelecekteki olası gelişmeler göz önünde bu-
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lundurularak istatistiki hesapların yapılması sonucu tahmini maliyetlere ulaşıl-
masıdır. İkincisi ise, işletmenin stratejik planları da göz önünde bulundurularak 
uzmanlar tarafından hazırlanan teknik senaryolara dayalı standartların belirlen-
mesidir. Standartları etkiyecek unsurlarda görülen değişimler izlenerek, mevcut 
standartlar yeni koşullara göre yeniden düzenlenmektedir. 

Stokların standart maliyetlere dayalı olarak değerlendiğinde, stokların ambara 
girişi ve çıkışı miktarsal olarak takip edilmektedir. Böylece stok hareketlerinde tu-
tarlar olmadığı için yöntem; kolay, masrafsız ve dönem boyunca maliyet kontrolü 
yapmaya olanak sağlayan bir yöntemdir Ayrıca dönemsonu stokları maliyetleri de 
kolaylıkla tahmin edilebilmektedir. Standart maliyet yönteminin işleyişi aşağıda 
bir örnek yardımıyla açıklanmaktadır. 

KBE İşletmesinin standart maliyet yöntemini uyguladığını ve dönem boyunca 
nisan ayı boyunca 2626 kodlu suntaların birim satın alma maliyetinin 40 lira ola-
rak kaldığını varsayalım. Buna göre tahmini satış maliyeti ve tahmini dönemsonu 
malların maliyeti standart maliyet yöntemine göre şöyle hesaplanmaktadır:

Dönem	başı	suntaların	maliyeti	(200	br	×	T40) T8.000

(+) Dönem	içi	satın	alınan	suntaların	maliyeti	(800	br	×	T40) T32.000

Satılabilir	suntaların	maliyeti T40.000

(-) Satılan	suntaların	maliyeti	(400	br	×	T40) (T16.000)

Dönemsonu	suntaların	maliyeti		(600	br	×	T40) T24.000

Standart maliyet yöntemi kolay bir stok kontrol yöntemi olmasına rağmen, enf-
lasyonist veya deflasyonist ekonomilerde uygulanması oldukça zor olabilmektedir. 

Stokların Değerlemesi
Ticari işletmelerin temel faaliyeti stokların alınıp satılmasıdır. Bu nedenle temel 
faaliyete ilişkin kâr veya zararın gerçeğe uygun bir şekilde ölçülmesi son derece 
önemlidir. Finansal tablolarda hem dönemsonu stoklarının hem de dönem içinde 
satılan stokların gerçek değerleri üzerinden gösterilmeleri bilgi kullanıcılarının 
doğru karar almasına yardımcı olacaktır. Ancak genellikle devlet ile diğer bilgi 
kullanıcıları kârın farklı kalemler üzerinden hesaplanmasını istemektedir. Bu du-
rum stokların değerlemesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle stokların de-
ğerleme	ölçüleri	hem	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	hem	de	Türk	Ticaret	Kanunu’na	
göre incelenecektir.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme
VUK,	işletmelerin	doğrudan	satmak	amacıyla	satın	aldıkları	stoklarını	ve	bilânço	
gününde stok olarak bulunan varlıklarını maliyet değeriyle değerlenmesi gerek-
tiğini belirtmektedir. Kanun maliyet değerini; fatura bedeli, taşıma ve hamaliye 
giderleri,	gümrük	vergileri,	sigorta	giderleri	ve	KDV	dışındaki	satın	alımları	ile	
ilgili diğer vergilerinin toplamı olarak tanımlamaktadır. Ayrıca maliyet değerine, 
sadece mal alımı için sağlanmış ve kullanılmış kredilerin faiz ve komisyonları da 
dahil edilebilmektedir.
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Finansal raporlama tarihinde stokların değerlemesi sürecinde kıymeti dü-
şen	stokların	maliyet	değeri	üzerinden	değerlemesine	VUK	izin	vermemektedir.	
VUK’na	göre,	bu	tür	stokların	değerlemesinde	emsal	bedelinin	kullanılması	ge-
rektiği belirtilmektedir. Emsal bedelinin stoklara uygulanmasında üç temel kriter 
esas alınmaktadır:

•	 Stokların	değer	düşüklüğü;	yangın,	deprem	ve	su	baskını	gibi	doğal	afetler-
den kaynaklanmalıdır.

•	 Stokların	değer	düşüklüğü;	stokların	bozulması,	çürümesi,	kırılması,	çatla-
ması, paslanması gibi durumların sonucunda ortaya çıkmalıdır.

•	 Stok	değer	düşüklüğü	işletme	açısından	önemli	kabul	edilmelidir.	
Emsal bedeli, gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen ya da doğru olarak 

tespit edilemeyen bir stokun, değerleme gününde satılması halinde emsaline göre 
sahip	olacağı	değerdir.	VUK	emsal	bedelin	sıra	ile	üç	aşamada	uygulanması	ge-
rektiğini belirtmektedir. 

a. İlk uygulanması gereken yöntem ortalama	 fiyat	 yöntemidir. Aynı cins ve 
türdeki stoklardan son aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların 
tutarına ve miktarına göre işletme tarafından hesaplanacak ortalama satış 
fiyatı olarak kabul edilir. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, 
emsal bedeli belirlenecek her bir malın miktarına göre %25’ten	(%10’dan)	
az olmaması şartı aranmaktadır.

b. İkinci sırada maliyet bedeli yöntemi uygulanmaktadır. Emsal bedeli tespit edi-
lecek stokun, maliyet bedeli biliniyor veya belirlenmesi mümkünse, bu takdir-
de mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için 
%10 (makul	bir	brüt	kar	oranı)	eklemek suretiyle emsal bedeli hesaplanır. 

c.	 Son	sırada	ise	takdir	yöntemi	bulunmaktadır.	Yukarıda	yazılı	esaslara	göre	
belli edilemeyen emsal bedelleri, ilgililerin başvurusu üzerine takdir ko-
misyonunca takdir yolu ile belirlenir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa 
değerleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri 
dikkate alınmak suretiyle takdir komisyonu veya değerleme yapmaya yet-
kili kişiler tarafından yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi 
mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak, dava açılması verginin 
tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

Muhasebe	stokların	maliyet	değeri	üzerinden	ilk	kayıtlarının	yapılması	gerek-
tiğini belirtmektedir. Ancak dönemsonunda finansal raporlarda stokların maliyet 
değeri	ve	net	gerçekleşebilir	değer	üzerinden	gösterilmelidir.	Yeni	TTK	muhase-
beyi destekleyici nitelikte finansal raporların gerçeğe uygun hazırlanmasını talep 
etmektedir.	Ancak	VUK,	 finansal	 tabloların	gerçeğe	uygun	olmasından	ziyade,	
vergi kanunlarına uygun olmasına yönelik bilgi istemektedir. 

Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
TTK’nda	stokların	değerlemesi,	Türkiye	Muhasebe	Standartları’nda	gösterilen	ölçü-
lerin esas alınması hükme bağlanmaktadır. Bu durumda stok kalemleri satın alma 
sırasında, tarihi maliyet değeri üzerinden kayda alınmaktadır. Ancak, varlığın tarihi 
maliyet üzerinden deftere kaydedilmesi sadece başlangıç noktasıdır. İşletme stok-
larını satmak amacıyla satın alır ve yeniden satış yapabilmesi içinde satmış olduğu 
stokların yerine yenilerini satın almak durumundadır. Bu durumda ise yerine koy-
duğu stokun maliyeti piyasadaki mevcut fiyattan gerçekleşecektir. Bu ise depoda-
ki stokla yeni aldığı stok arasında maliyet farklılıklarının ortaya çıkmasına neden 
olabilir. İşletmeler özellikle raporlama gününde stoklarını değerleme aşamasında 
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stokların gerçeğe uygun değerleri ile göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle işletme-
ler raporlama gününde stoklarının maliyet değeri ile piyasa değerini karşılaştırarak 
gerçeğe	uygun	değerleri	üzerinden	finansal	raporlarda	gösterir.	Piyasada	geçici	dal-
galanmalar veya aynı stoklar için farklı fiyatlar olabilir. Bu nedenle stokların piyasa 
değeri ile gösterilmesi yerine net gerçekleşebilir değeri ile gösterilmesi yeğlenir. 

TTK	 ile	VUK	arasında	bir	uyumsuzluk	 söz	konusu	olmasına	 rağmen,	TTK	
muhasebenin ihtiyatlılık kavramı uyum sağlamaktadır. Böylece finansal raporlar 
gerçeği yansıtmasına yardımcı olmaktadır. 

Net gerçekleşebilir değer, geçici fiyat ve maliyet dalgalanmalarının yaşanma-
dığı bir iş akışı içinde stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış 
tutarını ifade etmektedir. Stoklar satılırken piyasada hüküm süren bir fiyat söz ko-
nusudur. Ancak satış fiyatının yaratılmasında işletmenin itibarı, mala olan talebin 
yoğunluğu veya seyrekliği, modasının geçmesi, satış maliyetlerinin artması gibi 
nedenler etken rol oynamaktadır. Bu durumda stokun satışa ilişkin maliyetlerden 
arındırılmış satış fiyatı maliyetinin altına bile düşebilmektedir. Aslında net gerçek-
leşebilir değer, satışın gerçekleşmesi için işletmenin katlanmak zorunda olduğu ma-
liyetlerin satış fiyatından düşülmesi sonuncunda, eğer işletme sahip olduğu stokları 
değerleme gününde satarsa tahmini olarak elde edeceği tutarı ifade etmektedir. 

Satışlara ilişkin maliyetler ise tamamlama maliyetinden ve satış giderlerinden 
oluşmaktadır. Tamamlama maliyeti, işletmenin stoklarını satılabilir duruma ge-
tirebilmek amacıyla paketleme, ambalajlama, eklentilerini ilave etme, temizleme 
gibi maliyetleri kapsamaktadır. Örneğin bir galeri araba satışı yaptığında fabrika 
çıkışı koruyucu malzemelerden temizlenmesi, paspas ve ilk yardım çantasının 
araca konulması ve yerleştirilmesi gibi maliyetler tamamlama maliyeti olarak ni-
telendirilir. 

Satış giderleri, müşterinin sipariş etmiş olduğu stokun teslimi sürecinde işlet-
menin üstlendiği nakliye, navlun, sigorta, gümrük gibi maliyetlerdir. Eğer işletme 
satacağı mal için nakliye giderini üstlenmişse bu gider işletmenin mal satışından 
elde edeceği geliri azaltacaktır. 

Net gerçekleşebilir değer kavramını tanımlayınız.

İşletme her raporlama tarihinde tüm diğer varlık ve borçları gibi stoklarını da, 
değerinde meydana gelen değişiklikleri finansal tablolarına yansıtabilmek için, 
değerleme işlemine tabi tutmak zorundadır. Stokun defter değerindeki değişmeyi 
piyasa değeri dışında bir değerle ölçmek oldukça zor olması nedeniyle uygula-
mada genellikle maliyet ve piyasa değerinden düşük olanı kuralı işletilmektedir. 
Net gerçekleşebilir değer ise, piyasa değerinin tespit edilmesinde üst sınırı ifade 
etmektedir. Şekil 4.3’te işletmenin sahip olduğu stoklarının raporlama gününde 
değerlenmiş halinin maliyet ve piyasa değerinden düşük olan değeri ile değerlen-
mesi	gerektiği	belirtilmektedir.	Piyasa	değerinin	tespitinde	ise	yenileme maliye-
tinin	esas	alınması	gerekmektedir.	Yenileme	maliyeti	ise	karşımıza	tek	bir	değer	
olarak çıkmamaktadır. Sözkonusu stokun piyasada göstermiş olduğu satış fiyatı 
dalgalanması içinde bir üst ve alt sınır çerçevesinde belirlenmesi gerektiği üzerin-
de uzlaşılmaktadır. Stokların değerini böyle bir tahmini bir sınır konulmasının 
temel nedeni, işletmeleri stokları değerinden daha fazla veya daha az göstermeyi 
engellemektir.	Yenileme	maliyetinin	üst	sınırı	net	gerçekleşebilir	değerdir ve alt sı-
nırı da net	gerçekleşebilir	değerden	elde	edilmesi	beklenen	kâr	marjının	düşülmüş	
değerine eşittir. 

Net gerçekleşebilir değer; 
işin normal akışı içinde, 
tahmini satış fiyatından, 
tahmini tamamlanma maliyeti 
ve satışı gerçekleştirmek için 
gerekli tahmini satış giderleri 
toplamının, düşürülmesiyle 
elde edilen tutarı ifade eder.

Tamamlama maliyeti, 
stokların satılabilir hale 
getirilmesi için katlanılan 
maliyetlerdir. 
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Yenileme maliyeti: 
Bilânçonun düzenlendiği 
tarihte sahip olunan varlığın, 
aynı yaştaki, aynı verimdeki 
benzer varlıkların veya 
benzer üretim ve hizmet 
sunabilen ya da benzer kâr 
edebilme yeteneğine sahip 
olan varlıkların edinilmesi için 
katlanılacak maliyetlere eşit 
bir değerdir.
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Stok kaleminin net gerçekleşebilir değerini hesaplamak için aşağıdaki adımlar 
izlenir:

•	 Stok	kaleminin	piyasa	değeri	tespit	edilir,	
•	 Varlığın	satışına	ilişkin	tüm	maliyetler	toplanır,
•	 Net	gerçekleşebilir	değeri	hesaplamak	için	piyasa	değerinden	satış	maliyet-

leri çıkartılır.
Buna göre net gerçekleşebilir değer aşağıdaki gibi formüle edilir:

NGD=Tahmini	Satış	Fiyatı-(Tahmini	Tamamlama	Maliyeti+Tahmini	Satış	Gideri)

ACB işletmesi tek tip uzaktan kumandalı tren satmaktadır. İşletme treni stok-
larına 50 lira maliyet değeri ile kayda almıştır. Trenin piyasada satış değeri ise 90 
liradır. Tren toptancıdan satın alındıktan sonra işletmenin logosunu taşıyan bir 
kutuya	yerleştirilmekte	ve	tren	için	altı	adet	V9	tipi	pil	 ile	kumandası	 için	dört	
adet AAA tipi pil konulmaktadır. Bu durumda işletmenin tamamlama maliye-
ti (kutu ve piller) 16 liradır. Ayrıca işletme oyuncak firmalarına kendi nakliye 
araçları ile dağıtım yapmaktadır. Nakliye gideri olarak tren başına 4 liralık bir 
maliyete katlanılmaktadır.

20X1 20X2 20X3

Satış	Fiyatı	 T90 T70 T70

Eksi: Tamamlama	Maliyeti	(paketleme	vb) (T16) (T18) (T4)

Eksi: Satış	Giderleri	(nakliye	vb) (T4) (T5) (T6)

Net	Gerçekleşebilir	Değer T70 T47 T60

Trenin raporlama tarihinde (20X1) net gerçekleşebilir değeri 70 liradır ve ma-
liyet değeri 50 liradır. Trenin maliyet değerinin net gerçekleşebilir değerinden dü-
şük olması nedeniyle, işletme herhangi bir yevmiye kaydı yapmasına gerek yoktur 
ve bilânçoda stoklar grubunda tren 50 lira olarak görülecektir.

Şekil 4.4

Stok	Değerlemesi:	
Net	Gerçekleşebilir	
Değer

Kaynak:	Kieso,	
Weygandt	ve	
Warfield	(2007).	
Intermediate 
Accounting,	12.	
Baskı	John	Wiley	& 
Sons,	Inc.		s.424.
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Stoklar, maliyetinin altında bir değere düşmesi durumunda, tarihi maliyet 
ilkesinden bir sapma ile karşı karşıya kalınır. Stokların raporlama tarihinde net 
gerçekleşebilir değere göre düzeltilmesinden sonraki dönemlerde, işletmeler net 
gerçekleşebilir değeri yeniden gözden geçirmek durumundadır. Bu durumda sto-
kun işletmeye ilk girişinden sonra raporlama tarihinde yapılan stok değerleme-
sinde tarihi maliyet - net gerçekleşebilir değer karşılaştırması yapılırken, sonraki 
dönemlerdeki stok değerlemelerinde net gerçekleşebilir değer - güncellenen net 
gerçekleşebilir değer karşılaştırması yapılmaktadır. Stokun değerindeki düşü-
şün nedeni ne olursa olsun - eskime, fiyat düzeyindeki değişiklikler ya da hasarlı 
mal - işletme, stoktaki bu kaybı raporlamak için muhasebe kaydına yer verilir. 
İşletmenin gelecekte stoktan sağlayacağı fayda (gelir veya üretim) kayda alındı-
ğı orijinal maliyetinin altına düştüğünde, tarihi maliyet ilkesi terk edilmelidir. 
İşletmeler bu nedenle her raporlama döneminde stoklarının maliyeti ile net ger-
çekleşebilir değerini karşılaştırarak, bu değerlerden hangisi düşük ise düşük değer 
üzerinden stoklarını finansal raporlarında göstermekle yükümlüdür.

ACB işletmesi izleyen yılda (20X2), trenin piyasa değerinin 70 liraya düştüğü-
nü belirlemiştir. Tren hala toptancıdan 50 liraya satın alınmaktadır. Ancak tren 
satılabilir hale gelebilmesi için katlanı-lan tamamlama maliyeti 18 liraya ve satış 
giderleri de 5 liraya çıkmıştır. İşletme raporlama tarihinde trenin net gerçekle-
şebilir değeri 47 liraya düşüştür ve trenin maliyet değeri 50 liradır. Net gerçek-
leşe-bilir değer maliyet değerinden daha düşük olduğu için, finansal raporların 
stoklar grubunda tren 47 lira olarak net gerçekleşebilir değer üzerinden izlenmesi 
gerekir.	Bu	amaçla	“Karşılık	Giderleri	-	Stok	Değer	Düşüklüğü	Karşılıkları”	hesabı	
borçlandırılır. Ayrıca bilânçoda stokların net gerçekleşebilir de-ğere indirilmesin-
de “Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı” hesabı alacaklandırılır. 

Net gerçekleşebilir değerin, maliyet değerinin altına düşmesi durumunda stok de-
ğer düşüklüğü karşılığı gider olarak kayda alınmaktadır. 20X2 raporlama döneminde 
işletme stoklarının maliyetinde ortaya çıkan düşüklüğü şöyle kayda alacaktır: 

654	KARŞILIK	GİDERLERİ	HS.	 					3
	Stok	Değer	Düşüklüğü	Karşılıkları
				158	STOK	DEĞER	DÜŞÜKLÜĞÜ	KARŞILIĞI	HS.	 								3

   

Stokların	Gelir	Tablosu’nda	ise	her	bir	stok	için	satılan	ticari	malların	maliyeti	
47 lira olarak görülecektir. Böylece işletme hem sahip olduğu stokların maliyetini 
hem de daha önce sattığı stokların maliyetini gerçek değerleri üzerinden göster-
mektedir. Satılan malların maliyeti düşürülerek, brüt satış kârının olduğundan 
fazla gösterilmesi engellenmektedir. İşletme bilânçosunda stoklarının değer dü-
şüklüğünü şöyle gösterir:
 

(ACB) İşletmesinin 31.12.20X2 Tarihli Bilançosu
 I.Dönen	Varlıklar 
 :
 Stoklar
 Ticarı	Mallar																		50
 (-)Stok	Değer	Düşüklüğü	Karşılığı	(3)
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İşletme her raporlama döneminde, net gerçekleşebilir değeri yeniden gözden 
geçirmektedir. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine ne-
den olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar ne-
deniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan 
değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. Ancak stokların değer düşüklüğü karşılığı-
nın iptal edilmesinde, iptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı 
ile sınırlıdır. Böylece yeni kayıtlı değer, maliyet ve güncellenen net gerçekleşebilir 
değerden düşük olanıdır.

ACB işletmesi 20X3 döneminde trenin piyasa fiyatının ve maliyetinin değiş-
mediği tespit edilmiştir. Ancak işletme trenin kutusuna pil koymaktan vazgeç-
miştir ve satış giderleri ise 6 liraya çıkmıştır. İşletme raporlama tarihinde trenin 
net gerçekleşebilir değeri 60 lira olarak hesaplanmaktadır. Trenin maliyet değeri 
ise hala 50 liradır. Stokun maliyet değerinin net gerçekleşebilir değerden daha 
düşük olması nedeniyle, finansal raporların stoklar grubunda tren tekrar 50 lira 
olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumda stok için ayrılan karşılık gideri 
iptal edilmelidir. Bu amaçla “Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı” hesabı borçlandırı-
lırken, “Konusu Kalmayan Karşılıklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptalleri” 
hesabı alacaklandırılır.
   

158	 STOK	DEĞER	DÜŞÜKLÜĞÜ	KARŞILIĞI	HS.	 						3
					644	KONUSU	KALMAYAN	KARŞILIKLAR	HS.		 	 	3
					Stok	Değer	Düşüklüğü	Karşılıkları																		

   

İşletme bilânçosunda stokları şöyle gösterilmektedir:

 
(ACB) İşletmesinin 31.12.20X3 Tarihli Bilançosu

 I.Dönen	Varlıklar 
 :
 Stoklar
 Ticarı	Mallar																		50

Net gerçekleşebilir değere ilişkin tahminler yapılırken, ayrıca, stokların elde 
tutulma amacı da dikkate alınmalıdır. Örneğin, stokun satın alınmasına veya sa-
tılmasına ilişkin uzun dönemli sözleşmeler yapılmışsa, elde tutulan stokların net 
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde, sözleşme fiyatı esas alınmalıdır. Eğer 
elde tutulan stoklar, satış sözleşmelerinde belirtilenlerden fazla ise, fazla olan kıs-
mın net gerçekleşebilir değeri, genel satış fiyatları dikkate alınarak hesaplamalar 
yapılmalıdır.
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Özet

Maliyet	akış	varsayımlarını	açıklamak.
	Maliyet	akış	varsayımları,	dönem	başında	mev-
cut veya dönem içinde satın aldığı stoklardan sa-
tılanların ya da dönemsonunda kalan stokların 
maliyetini farklı varsayımlar altında hesaplama 
olanağı sağlar. İlk giren ilk çıkar, son giren ilk 
çıkar, gerçek parti ve ortalama maliyet varsa-
yımları	sözkonusudur.	Gerçek	parti	varsayımın-
da, yönetici işletmenin çıkarları doğrultusunda 
istediği bir stokun çıkışını gerçekleştirebilir. İlk 
giren ilk çıkar maliyet varsayımı, stoklara ilk gi-
ren malların ilk önce satıldığı varsayımına da-
yanırken, son giren ilk çıkar maliyet varsayımı 
için bu durum tam tersi şeklinde işlemektedir. 
Ortalama	 maliyet	 varsayımı	 ise,	 kullanılabilir	
stokların maliyetinin kullanılabilir stokların 
miktarına bölünmesi sonucunda birim ortala-
ma maliyet değeri hesaplanır. İşletmenin satı-
lan malların maliyetini hesaplamak için satılan 
stokların miktarı ile çarpılması gerekmektedir. 
Ancak ortalama birim maliyetin hesaplanması 
işletmenin kullandığı envanter sistemine göre 
değişiklik göstermektedir. 

Stok	maliyeti	akış	varsayımlarından	işletmeye	
uygun	yöntemi	kullanmak.
 İşletme; stoklarını izlediği envanter sistemi, eko-
nomik koşullar, sektörün yapısı, işletmenin bü-
yüklüğü, stokların özellikleri gibi birçok neden-
den dolayı sözkonusu varsayımlardan birisini 
tercih edebilir.

Envanteri	kolaylaştıran	yöntemleri	sıralamak	ve	
açıklamak.
	TMS-2	 Stoklar	 standardında,	 perakende	 yönte-
mi ve standart maliyet yöntemi envanteri kolay-
laştırıcı yöntemler olarak kabul edilmektedir. Bu 
yöntemlerin temel amacı stokları çok fazla olan 
işletmelerin fiziki sayım yapmadan stoklarının 
envanterini tahmini olarak gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla perakende yöntemi, net 
satışlardan tahmini brüt satış kârını çıkartarak 
satılan malların maliyetini tahmini olarak tespit 
etmektedir. Daha sonra ise kullanılabilir stokların 
maliyetinden tahmini satılan malların maliyeti-
ni çıkartarak, dönemsonu stoklarının maliyetini 
tahmini olarak tespit etmektedir. Standart mali-

yet yöntemi ise, işletme fiyat dalgalanmalarının 
olmadığı bir ortamda stokların maliyetini sabit-
lemekte ve belirli aralıklarla ancak maliyet gün-
cellemesi yapmaktadır. Böylece satılan malların 
maliyeti ve dönemsonu stoklarının maliyeti sa-
bit maliyet üzerinden değerlemesi gerçekleştiril-
diği için fiziki sayımın her yıl yapılmasına gerek 
kalmamaktadır. 

Stokların	değerlemesini	açıklamak.
 Stokların işletmede ilk soluk alışları maliyet de-
ğeriyle gerçekleşmektedir. Ancak stoklar yaşayan 
bir piyasada hayatlarını sürdürmektedir. Depoya 
giren stok satılmakta ve daha sonra tekrar yerine 
yenisi satın alınmaktadır. Bu durumda depoda 
bulunan stokların belirli aralıklarla hala aynı 
değere sahip olup olmadığının test edilmesi ge-
rekmektedir. Bu zaman dilimi genellikle finansal 
raporlama dönemleridir. Stokların maliyet de-
ğerinin test edilmesinde en iyi ölçülerden birisi 
stokun piyasa değeridir. Ancak piyasa değerinde 
yaşanan dalgalanmaların önlenmesi amacıyla 
net gerçekleşebilir değer kavramından yararla-
nılır. Net gerçekleşebilir değer, “işletme mevcut 
stoklarını satsa, satış maliyetleri düşüldükten 
sonra tahmini değeri ne olurdu” sorusuna yanıt 
aramaktadır. Bu durumda net gerçekleşebilir 
değer, tahmini satış fiyatından satışların mali-
yetinin düşülmesidir. Bulunan sonuç ile maliyet 
değeri karşılaştırılır ve hangisi düşük ise işletme 
stoklarını bu değer üzerinden değerler.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet akışı varsayımları-
nın	kullanılma	nedenlerinden	birisidir?

a. Stokların belirli aralıklarla satılması
b. Dönem içinde stok maliyetinin değişmesi
c. Satış maliyetlerinin yüksek olması
d. Stokların alış fiyatlarının sürekli artması
e. Stokların belirli aralıklarla fiziki olarak sayılması

2. Aşağıdaki finansal tabloların hangisinde “dönem-
sonu	stoklarının	maliyeti”	gösterilir?

a. Özkaynak Değişim Tablosu
b.	 Gelir	Tablosu	
c. Nakit Akım Tablosu
d. Bilânço
e.	 Kapsamlı	Gelir	Tablosu

3. Aşağıdakilerden hangisi stok kartının bölümlerin-
den biri değildir?

a.	 Giren
b. Stok bilgileri
c. Alacak 
d. Kalan
e.	 Çıkan

4.	 JGS	İşletmesinin	eylül	ayına	ilişkin	stok	hareketleri	
şöyledir:

01.9 Dönem	Başı	Mevcudu 300	kg 12	T/kg

14.9 Satın	Alma 500	kg 14	T/kg

17.9 Satış 700	kg

24.9 Satın	Alma 100	kg 15	T/kg

İşletme devamlı envanter sistemini kullanmaktadır.
JGS	işletmesinin	ilk	giren	ilk	çıkar	maliyet	varsayımını	
uygulaması durumunda satışların maliyeti tutarı aşağı-
dakilerden	hangisidir?

a. 9.200 T 
b. 4.300 T
c. 9.400 T
d. 9.275 T
e. 12.100 T

5. JGS	işletmesinin	son	giren	ilk	çıkar	maliyet	varsayı-
mını uygulaması durumunda dönemsonu stoklarının 
maliyet	tutarı	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. 4.300 T
b. 3.920 T
c. 2.700 T
d. 3.610 T
e. 2.825 T

6. JGS	işletmesinin	hareketli	ortalama	maliyet	varsa-
yımını uygulaması durumunda 17 Eylül tarihinde bi-
rim	ortalama	maliyet	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. 13,45 T/kg
b. 13,10 T/kg
c. 13,94 T/kg
d. 13,50 T/kg
e. 13,25 T/kg

7. Aşağıdakilerden hangisi gerçek parti maliyet varsa-
yımının özelliklerinden biri değildir?

a. Satılan mala ilişkin gelir ve maliyeti kolaylıkla 
eşleştirmesini bir varsayımdır

b. Lüks tüketim malları için uygun bir varsayımdır
c. Özellikleri kolaylıkla tanımlanabilen stoklar 

için uygun bir varsayımdır 
d.	 Çabuk	bozulan	stoklar	için	uygun	bir	varsayımdır	
e. Birbirinden ayırt edilmesi son derece basit olan 

stoklar için uygun bir varsayımdır

8. PLS	işletmesi	aralıklı	envanter	sistemini	izlemekte-
dir. İşletmenin kasım ayı stok hareketleri incelendiğin-
de; 300 adet dönem başı stok maliyetinin 600 lira ve 
kasım ayında satın alınan 500 adet stokun maliyetinin 
1.200	 liradır.	Ortalama	maliyet	varsayımına	göre	PLS	
işletmesinin birim ortalama maliyeti aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. 2,00 T/adet
b. 2,25 T/adet
c. 2,96 T/adet
d. 2,62 T/adet
e. 2,40 T/adet
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Yaşamın İçinden

9. Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı 
yöntemlerden	birisidir?

a.	 En	Küçük	Kareler	Yöntemi
b.	 Fiziksel	Ölçüler	Yöntemi
c.	 Katsayı	Yöntemi
d.	 Denklem	Yöntemi
e.	 Perakende	Yöntemi	

10.	Finansal	raporlama	tarihi	itibariyle	GCR	işletmesi-
nin stoklarına ilişkin bilgiler şöyledir:
Buna göre işletmenin net gerçekleşebilir değeri aşağı-
dakilerden	hangisidir?

Stoktan	sağlanacak	kâr T40

Satış	Fiyatı	 T165

Tamamlama	Maliyeti T10

Stokun	Maliyeti T80

Satış	Giderleri T15

a. 100 lira
b. 60 lira
c. 140 lira 
d. 85 lira
e. 125 lira

Stoklar büyüyünce Batısöke ara verdi
Global	 piyasalardaki	 mali	 kriz	 reel	 sektörde	 etkisi-
ni göstermeye başladı. Azalan taleple stokları artan 
Batısöke	Çimento	Fabrikası	üretimi	durdurdu.
BATIÇİM’in	 Murahhas	 Azası	 Tufan	 Ünal,	 bölgede	
zaten kapasite artışlarından dolayı arz fazlasının oldu-
ğuna, ortaya çıkan kriz ile birlikte stokların çoğalmaya 
başladığına dikkat çekti. 
Batısöke	Çimento’da	stokların	artmasıyla	üretimi	dur-
durma	kararı	aldıklarını	belirten	Tufan	Ünal,	“Yılbaşına	
kadar üretim yapmama kararı aldık. Şu anda fabrikada 
bakım	yapıyoruz.	Üretimi	devam	ettirerek,	stok	üstüne	
stok	eklemek	çok	doğru	olmayacaktı.	Mevcut	işçileri-
mizle yıllık bakım yapıyoruz. Normalde bizim 20-25 
bin ton kadar stoğumuzun olması lazım. Ancak tale-
bin	azalmasıyla	200	bin	tona	yükseldi”	dedi..	Üretimi	
durdurmalarına karşılık gerek Batıçim’de gerekse 
Batısöke’de planlı, programlı bir şekilde işçi çıkartma-
larının	sözkonusu	olmadığını	vurgulayan	Ünal,	sadece	
emekliliği gelen çalışanların kendi istekleriyle ayrıldı-
ğını	kaydetti.	Ünal,	“Planlı	bir	şekilde	işçi	çıkarmamız	
yok. İşçilerimizi ücretsiz izne çıkarma gibi bir durum 
da yok. İki fabrikamızda yaklaşık 1600 kişi çalışıyor. 
Ancak karşı karşıya kaldığımız bu kriz, sıkıntı uzarsa, 
işçilerle görüşüp, tedbir alıp, işçi çıkarmaya gidebiliriz” 
diye konuştu.
İhracat	sürüyor	Tufan	Ünal	şunları	söyledi:
Türkiye’de çimento ihracatının yıllardır hiç kesilmeden 
devam	ettiğine	 işaret	eden	Tufan	Ünal	 şunları	 söyledi:	
“Bu kriz ile birlikte ilk defa Türkiye’den ihracat kesildi. 
İhracat olursa, krizden çıkış yolu bulunabilir. 2-3 aydır 
yoğun olarak farklı pazar arayışımızı sürdürüyoruz. 
Bizim ihracatımızın tamamına yakını Avrupa’ya idi. Şu 
anda Batı Afrika ve Körfez ülkelerinde yeni pazar arayış-
larımızı sürdürüyoruz. 2007 yılı grup ihracatımız 750-
800 bin tondu. Bu sene 550 bin ton rakamlarındayız. 
Geçen	seneyi	yakalayabileceğimizi	düşünmüyoruz.”
 
Kaynak:	 Arzu	 ÇETİK,	 05/Kasım/2008	 (http://www.
hurriyet.com.tr/ege/10284149.asp?gid=142).



Dönemsonu İşlemleri96

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stok	Maliyet	Akış	Varsayım-

ları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stok	Maliyet	Akış	Varsayım-

ları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stok	Maliyet	Akış	Varsayım-

ları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Devamlı	Envanter	Sistemi-

ne	Göre	Maliyet	Akışı	Varsayımlarının	İşleyişi”	
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Devamlı	Envanter	Sistemi-
ne	Göre	Maliyet	Akışı	Varsayımlarının	İşleyişi”	
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Devamlı	Envanter	Sistemi-
ne	Göre	Maliyet	Akışı	Varsayımlarının	İşleyişi”	
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Gerçek	Parti	Maliyeti	Varsa-
yımı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Aralıklı	Envanter	Sistemine	
Göre	Maliyet	Akışı	Varsayımının	İşleyişi:	Orta-
lama	Maliyet	Varsayımı”	başlıklı	konuyu	yeni-
den gözden geçiriniz.

9.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Perakende	Yöntemi”	 baş-
lıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

10.	c	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Stokların	 Değerlemesi”	
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İşletme yönetiminin satış politikasına göre bu otomo-
billerden istediği bir tanesini müşteriye teslim edebi-
lecektir. Eğer işletme yönetimi satış kârının yüksek 
olmasını isterse, 38.900 liraya mal ettiği otomobili ya 
da satış kârının çok düşük olmasını arzu ederse, 41.400 
liraya mal ettiği otomobili müşterisine teslim edecektir.

Sıra Sizde 2
Nisan ayının sonunda 2626 kodlu suntanın tamamı 
01	Mayıs’a	 devredilmiştir.	 Bu	 durumda	 600	 birim	 ve	
27.100 lira mayıs ayı stok kartının kalan kısmında gös-
terilecektir. 

Sıra Sizde 3 
    Net Satışlar (400	br.	×	T36) T14.400 
(-)	Satılan	Ticari	Malların	Maliyeti	 T-17.600 
					Brüt	Satış	Zararı  (T	3.200)	

Sıra Sizde 4 
    Satışlar     T18.800
(-) Satış İskontoları (18.800 × %2)   ( T 376)
    Net Satışlar    T18.424
(-)	Satılan	Ticari	Malların	Maliyeti	 (T 17.200)
					Brüt	Satış	Kârı		 	 		T1.224

Sıra Sizde 5
Devamlı	Envanter	Sistemi’ne	göre:	
Satılan	Ticari	Malın	Maliyeti	=	
(400 m3 × 12) + (200 m3 × 10) = T6.800

DönemSonu	Malın	Maliyeti	=	
(T11.850 - T6.800) = T5.050

Aralıklı	Envanter	Sistemi’ne	göre:	
DönemSonu	Malın	Maliyeti	=	
(250 m3 × 10) + (150 m3 × 12) = T4.300

Satılan	Ticari	Malın	Maliyeti	=
(T11.850 - T4.300) = T7.550

İki varsayım arasındaki temel farklılık; aralıklı envan-
ter sisteminde detaylı bir veri kayıt sistemi olmaması 
nedeniyle satış işleminin hangi tarihlerde yapıldığının 
takip edilememesinden kaynaklanmaktadır. Aralıklı 
envanter tarihinde satışın en son satışlardan yapıldığı 
düşünülerek	 27	 Ocak’taki	 satın	 almadan	 çıkış	 yapıl-
mıştır.	Ancak	gerçekte	23	Ocak’ta	işletme	satış	yapar-
ken henüz bu satın alma işlemi gerçekleşmemişti, bu 
nedenle devamlı envanter sistemi bu gerçeği gözönün-
de bulundurarak hesaplamaktadır. 

Sıra Sizde 6
Adım 1

Net	Satışlar	(400 birim x T60) T24.000

(-)	Tahmini	Brüt	Satış	Kârı (T2.400)

(T24.000 x %10)

Tahmini Satışların Maliyeti T21.600

Adım 2

Satılabilir	Malların	Maliyeti T43.900

(-)	Tahmini	Satışların	Maliyeti (T21.600)

Tahmini Dönemsonu Mallarının Maliyeti T22.300
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

Sıra Sizde 7
Net gerçekleşebilir değer, işletmenin sahip olduğu 
stoklarını raporlama gününde gerçek değerlerini tes-
pit etme çalışmasıdır. İşletme bu tarihte maliyetlerini 
yenilemek zorunda kalsa, stoklarının değerinin ne ola-
cağını tahmin etmek istemektedir. Bu amaçla piyasa 
fiyatından geriye doğru stokun maliyeti ile karşılaştıra-
bilecek bir değer tespit eder. Bu durumda satışa ilişkin 
maliyetler piyasa fiyatından çıkartılarak net gerçekle-
şebilir değere ulaşılır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uzun vadeli finansal yatırımların dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek;
Maddi duran varlıkların sayım ve değerleme sonuçlarını analiz edebilecek
Amortisman hesaplama yöntemlerini karşılaştırabilecek
Maddi olmayan duran varlıkların değerleme yöntemlerini açıklayabilecek
Maddi olmayan duran varlıkların itfa yöntemlerini karşılaştırabilecek
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü işlemlerini açık-
layabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Amortisman
•	 Normal	Amortisman
•	 Azalan	Bakiyeler	Yöntemi
•	 Kıst	Amortisman
•	 İtfa

•	 Net	Defter	Değeri
•	 Yeniden	Değerlenmiş	Değer	 	

Modeli
•	 Kullanım	Değeri
•	 Geri	Kazanılabilir	Değer

İçindekiler








Dönemsonu İşlemleri Duran Varlıklara İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

•	 GİRİŞ
•	 UZUN	VADELİ	ALACAKLAR
•	 MALİ	DURAN	VARLIKLAR
•	 MADDİ	DURAN	VARLIKLAR
•	 MADDİ	OLMAYAN	DURAN	VARLIKLAR
•	 MADDİ	VE	MADDİ	OLMAYAN	
VARLIKLARDA	DEĞER	DÜŞÜKLÜĞÜ

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



GİRİŞ
Duran varlıklar, bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nak-
de dönüşmesi, tüketilmesi, satılması öngörülmeyen varlıklar ile işletme tara-
fından uzun süre kullanılarak fayda elde edilmesi söz konusu olan varlıklardır. 
Daha önceki ünitelerde de belirtildiği gibi duran varlıklar Tek Düzen Muhasebe 
Sistemi’nde aşağıda belirtildiği gibi çeşitli alt gruplara ayrılmıştır.

•	 Uzun	vadeli	alacaklar
•	 Mali	duran	varlıklar
•	 Maddi	duran	varlıklar
•	 Maddi	olmayan	duran	varlıklar
•	 Özel	tükenmeye	tabi	varlıklar
•	 Diğer	duran	varlıklar
Şimdi bu gruplara ilişkin dönemsonu işlemlerini kısaca açıklamaya çalışalım.

UZUN VADELİ ALACAKLAR
Vadesi bir yıldan uzun olan tüm alacaklar, duran varlıklar arasında gösterilirler. 
Uzun	vadeli	alacakların	envanter	ve	değerleme	işlemleri	önceki	bölümde	açıkla-
nan kısa vadeli alacaklardan farklı değildir. Bu nedenle, burada tekrar edilmeye-
cektir.	Uzun	vadeli	alacaklara	özgü	olarak	dönem	sonlarında	yapılması	gereken	
önemli bir işlem, vadesi yaklaştığı için uzun vadeli olma özelliğini yitiren alacak-
ların, kısa vadeli alacaklara devredilmesidir.

Vadesi bir yılın altına inen alacakların, kısa vadeli alacak olarak sınıflandırılması 
gerekir.

İşletmenin daha önce 16 ay vadeli (bir yıldan uzun vadeli) olduğu için duran varlık 
olarak, 221 Alacak Senetleri hesabına kaydettiği T200.000’lik alacak senedinin, bi-
lanço gününde (31.12.20X0) vadesi, 10 aya düşmüştür.

Söz konusu alacak senedi bir yıldan kısa sürede nakde dönüşeceği için kısa 
vadeli alacak hâline gelmiştir ve bilançoda dönen varlıklar arasında gösterilmesi 
gerekir. Dolayısıyla, 31.12.20X0 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacaktır.

Duran Varlıklara İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

ÖRNEK 
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Gelecekte tahsil edilecek alacakların, paranın zaman değerinden ötürü bilanço gü-
nündeki değerleri aynı değildir. Bu nedenle muhasebe standartlarında uzun vadeli 
ticari alacaklar, iskonto edilmiş değerleriyle bilançoda gösterilirler. Hesaplanan is-
konto tutarı ise kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

121 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000

 Portföydeki senetler 
  221 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000 
  Portföydeki senetler 

31/12/20X0

MALİ DURAN VARLIKLAR
İşletmelerin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı menkul kıymetler, uzun vadeli fi-
nansal varlıklar olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler mali duran varlıkları başka 
işletmeler üzerinde kontrol sağlamak, devamlı gelir elde etmek, riski dağıtmak 
vb. gibi nedenlerle edinirler.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın 
aldığı veya çeşitli nedenlerle bir yıl içinde nakde dönüştürme olanağı bulunma-
yan veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetler mali duran 
varlıklar sınıfını oluşturmaktadır 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde mali duran varlıklarla ilgili hesaplar hatırla-
nacağı üzere;

240. Bağlı menkul kıymetler
242. İştirakler
245. Bağlı ortaklıklardır
Yukarıdaki hesaplarda ilk muhasebeleştirmenin nasıl yapıldığı Genel Muhasebe II 

kitabındaki “Mali Duran Varlıklar” ünitesinde de açıklandığı için burada tekrar üzerin-
de durulmayacak, sadece dönemsonu işlemlerinin neler olduğu açıklanacaktır.

Değerleme yapmanın amacı, varlıkların bilançoda hangi değerle gösterile-
ceğinin saptanmasıdır. Diğer varlıklarda olduğu gibi mali duran varlıkların de-
ğerlemesi	de	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	ve	TTK’	nin	referans	gösterdiği	Türkiye	
Muhasebe Standartlarına göre yapılmaktadır.

Bilindiği üzere uzun vadeli yatırım amacıyla alınan menkul kıymetler, tah-
vil,	hisse	senedi	veya	diğer	menkul	kıymetler	olabilir.	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	
hisse senetleri ile fon portföyünün %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketle-
rin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar 
dışında kalan her türlü menkul kıymet ve tahviller borsa rayici (borsada işlem 
görmüyorsa kıst getiri yöntemi) ile değerlenirler. Ancak, vergi mevzuatımız hisse 
senetlerinin borsa değerlerinde meydana gelen artış ve azalışların vergi matrahı-
nı	etkilemesine	 izin	vermemektedir.	Oysa	TTK’ye	göre	yani	Türkiye	Muhasebe	
Standartlarına göre değerlemede hisse senetleri dahil tüm menkul kıymetlerdeki 
değer artış ve azalışları ticari kârın belirlenmesinde dikkate alınır. Buna karşılık 
Tekdüzen Hesap Planı’nda ihtiyatlılık ilkesi gereği sadece değer azalışları için 
hesaplar vardır. Değerlemeden doğan gerçekleşmemiş gelirlerin kayda alınması 
benimsenmemektedir.

Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal varlıkların değerlemesinde;
•	 Gerçeğe	uygun	değer	(borsa	rayici),
•	 Maliyet	değeri,
•	 İtfa	edilmiş	maliyet	

Menkul kıymet değer 
azalışları için kaydedilen 
giderler vergi mevzuatımıza 
göre kanunen kabul 
edilmeyen giderdir.
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yöntemleri kullanılmaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağı finansal varlığın elde 
tutulma amacına ve sözleşmeye bağlı nakit akışı özelliklerine göre belirlenir.

Bağlı Menkul Kıymetlerin Dönemsonu İşlemleri
Bu hesap kapsamında satılmaya hazır finansal varlıklar ve diğer menkul kıymetler 
izlenir. Bu varlıklar öz sermaye araçlarından meydana gelebilecekleri gibi getiri-
si	faize	bağlı	menkul	kıymetler	olabilir.	Örneğin	işletme	iştirak	tanımına	girme-
mekle birlikte uzun vadeli amaçla veya ileride iştirak ya da bağlı ortaklığa dönüş-
türmek amacıyla hisse senedi alabilir. Yine işletmenin uzun vadede elde tutmak 
amacı ile aldığı tahvil olabilir. Bunlara ek olarak bazı tahviller hemen paraya dö-
nüştürme niteliğini yitirmiş olabilirler. Bu menkul kıymetlerin hepsi Bağlı Men-
kul	Kıymetler	hesabında	izlenirler.

Değerlemesi
Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	hisse	senetleri	alış	değeri	ile	diğer	menkul	kıymetler	
borsa rayici ile değerlenecektir.

Bağlı menkul kıymetler Türkiye Muhasebe Standartlarına göre satılmaya hazır 
finansal varlık olarak sınıflandırıldığı için gerçeğe uygun değerle, borsa fiyatlarının 
olması durumunda borsa rayici ile değerlenir. Borsa fiyatı ile maliyet arasındaki 
fark “finansal varlık değerleme farkları hesabı” na kaydedilerek öz kaynakta mu-
hasebeleştirilir. Yani değer artış ve azalışları öz kaynaklarda izlenir. Borsa fiyatının 
olmaması durumunda maliyetle değerlendirilir.

Dönemsonunda işletmenin elinde (A) AŞ’nin hisse senetlerinin %2 lik kısmını temsil 
eden uzun vadeli yatırım amacı ile T100.000 bedelle alınmış hisse senetleri bulun-
maktadır. Bağlı Menkul Kıymetler hesabına kaydedilmiş olan hisse senetlerinin dö-
nemsonundaki borsa değeri  T115.000 olmuştur. 

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS 15.000

 526. FİNANSAL VARLIKLAR DEĞERLEME 
  FARKLARI HS.* 15.000 
   

31/12/20X0

* Mevcut Tekdüzen Hesap Planında Finansal Varlıklar Değerleme Farkları 
Hesabı  bulunmamakla birlikte bağlı menkul kıymetlerde değer artışlarının bu 
hesaba kaydedilmesi uygun görülmüştür.

Eğer menkul kıymet satılırsa öz kaynaklarda “Finansal Varlık Değerleme 
Farkları”nda biriken tutarlar sonuç hesaplarına aktarılır.

Yukarıda da belirtildiği gibi eğer bağlı menkul kıymetlerde izlenen bir finansal var-
lığın borsa değeri yoksa veya güvenilir şekilde ölçülemiyorsa maliyet değeri ile değerle-
meye devam edilir. Değer düşüklüğü olması durumunda karşılık kaydı yapılır.

Uzun	vadeli	yatırım	amacı	ile	edinilen	tahvil,	senet,	bono	gibi	finansal	varlıklar	
da satılmaya hazır finansal varlık veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık 
olarak sınıflandırılır ve itfa edilmiş maliyetle değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle 
bilançoda	etkin	faiz	oranı	ile	iskonto	edilmiş	tutarları	ile	gösterilir.	Kayıtlı	değer	
ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark için bağlı menkul kıymetin değeri arttırılır 
ve faiz geliri olarak kaydedilir. Dönemsonunda muhtemel bir değer düşüklüğü 
söz konusuysa karşılık kaydı yapılır.

ÖRNEK 

İtfa edilmiş maliyet, 
gelecekteki nakit girişlerinin 
etkin faiz oranı ile iskonto 
edilmiş bugünkü değeridir.
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Satışa hazır menkul kıymetler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler için 
hesaplanan faizler menkul kıymetin faiz oranına göre değil, menkul kıymetin edi-
niminde gerçekleşen etkin faiz oranına göre hesaplanır ve her dönem için faiz geliri 
olarak kaydedilir.

İşletme (A) AŞ’nin çıkarttığı T1.100.000 nominal değerli ve yıllık kupon ödemesi 
T40.000 olan, 5 yıl vadeli tahvili 1.1.2010’ da T50.000 masraf dâhil T950.000 bedel-
le vadeye kadar elde tutmak amacıyla satın almıştır (etkin faiz oranı %6,9583 tür)

Burada tahvilin her yıl için itfa edilmiş maliyetinin hesaplanması gerekir.

YIL	
A

	İlk	muhasebe	
değeri

B

Yıllık	kupon	
faiz	ödemesi

C

Raporlanacak	
faiz	geliri

D=C-B	

İskonto	edilen	
tutarın	itfası

E=	A+D	
İtfa	edilmiş	
maliyet

2010 	950.000 40.000 66.103,85 26.103,85 			976.103,85

2011 976.103,85 40.000 67.920,23 27.920,23 1.004.024

2012 1.004.024			 40.000 69.863 29.863 1.033.887

2013 1.033.887 40.000 71.941 31.941 1.065.828

2014 1.065.828 40.000 74.164 34.164 1.100.000

150.000

Yukarıdaki örnekte 2010 yılı dönemsonundaki faiz geliri (Dönem başı defter 
değeri X Etkin faiz oranı) T66.103.83’dir.

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS.               26.103,83

102 BANKALAR HS. 40.000 
  642 FAİZ GELİRLERİ HS.                     66.103,83

31/12/20X0

Bu kayıttan sonra 31.12.2010 tarihli bilançoda duran varlıklar itfa edilmiş ma-
liyet bedeli olan T976.103,85 olarak gözükecektir.

Değer Düşüklüğü
Maliyet bedeli ile değerlenen bağlı menkul kıymetlerin değerleri maliyet fiyatı-
nın altına düşmüş ise değer düşüklüğü söz konusudur. Bağlı menkul kıymetlerin 
değerlerinde sürekli olarak düşüklük meydana geldiğinde ortaya çıkan zararların 
karşılanması amacıyla ihtiyatlılık kavramı gereği gider kaydı yapılır ve değer dü-
şüklüğü	“241.	Menkul	Kıymetler	Değer	Düşüklüğü	Karşılığı”	hesabında	izlenir.

Dönemsonunda yapılan değerlemede bağlı menkul kıymetlerde izlenen ve borsaya 
kayıtlı olmayan (B) AŞ’ye ait ortaklık payının gerçeğe uygun değerinin, maliyetinin 
T5.000’nin altına düştüğü belirlenmiştir.

ÖRNEK 

Etkin faiz oranı, gelecekteki 
nakit tahsilatları tam olarak 
defter değerine indirgeyen 
orandır. İç verim oranı olarak 
da bilinir.

ÖRNEK
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31/12/20X0
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 5.000
  Bağlı Menk. Kıym. Değer Düşük. Gideri 
 241 BAĞLI MENKUL KIYMET. DEĞER  
   DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.  5.000

Daha önce belirtildiği gibi bu gider, VUK açısından kanunen kabul edilmeyen gi-
derdir ve dönemsonunda matraha ilave edilmek üzere nazım hesaplarda izlenir.

Dönem içinde eğer menkul kıymetin değerinde bir değişim olursa, karşılık 
tutarı	ortaya	çıkan	değişimi	yansıtacak	şekilde	düzeltilir.	Karşılık	kaydına	neden	
olan değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda daha önceki ünitelerde 
gördüğünüz gibi karşılık (gider) kaydı “konusu kalmayan karşılıklar” hesabı ile 
gelir yazılarak iptal edilir.

İştiraklerin Dönemsonu İşlemleri
Bilindiği gibi iştirakler, başka bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yöneti-
mine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinilen hisse 
senetleri olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları iştirakleri ya-
tırımcı işletmenin iş ortaklığı veya bağlı ortaklığı olmayan ancak üzerinde önemli 
etkisinin olduğu işletmeler olarak tanımlamaktadır.

Değerlemesi
Vergi	Usul	 Kanunu	 iştirak	 ve	 bağlı	 ortaklık	 ayrımı	 yapılmaksızın	menkul	 kıy-
metlerin değerlemesine yer verilmektedir. Buna göre hisse senedi çıkaran işlet-
melerdeki iştirak yatırımları hisse senetlerinin alış değeri ile diğerleri ise kayıtlı 
değerleri ile değerlenecektir. Hisse senedi ile temsil edilmeyen iştirak paylarının 
değerlemesi	VUK’da	özel	olarak	düzenlenmemiştir.	Söz	konusu	iştirak	paylarının	
borsa rayici de olmayacağından bu payların kayıtlı değerle değerlenmesi gerekir.

Yukarıda	da	belirtildiği	gibi	TTK	değerleme	konusunda	muhasebe	standart-
larını referans göstermektedir. İlgili standartta iştiraklerin değerlemesi konsoli-
dasyon	kapsamında	olup	olmamasına	göre	farklı	açıklanmaktadır.	Konsolidasyon	
kapsamına alınmayan iştiraklerdeki yatırımlar,

•	 Maliyet	değeriyle	veya
•	 Etkin	bir	borsanın	olması	ve	borsa	değerinin	güvenilir	 şekilde	ölçülmesi	

koşuluyla borsa rayici ile değerlenirler. Değerleme sonucu ortaya çıkan ka-
zanç veya kayıplar öz kaynaklarda raporlanır.

Konsolide	finansal	tablo	düzenleyen	işletmeler	iştirak	yatırımlarını	öz	kaynak	yön-
temi ile değerlerler. Ancak aşağıdaki durumlarda öz kaynak yöntemi uygulanmaz:

•	 Ana	ortaklığın	konsolide	finansal	tablo	düzenlemek	zorunda	olmaması
•	 Yatırımcının	başka	bir	şirketin	bağlı	ortaklığı	durumunda	olması
•	 Yatırımcının	menkul	 kıymetlerinin	 (borcu	 veya	 öz	 kaynağı	 temsil	 eden)	

borsada işlem görmemesi
•	 Yatırımcı	şirket	iştirakini	“satış	amaçlı	duran	varlık”	olarak	sınıflaması
Konsolide	tablo	düzenlemeyen	yatırımcılar,	iştiraklerini	kendi	bilançolarında	

maliyetle veya gerçeğe uygun değer veya borsa rayicinin olması durumunda borsa 
rayici ile değerlendirir. 
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Maliyet Değeri ile Değerleme
Maliyet değeri ile değerlemede yatırım maliyet bedeli üzerinden izlenir. Sağlanan 
temettüler	dönemin	Kâr	veya	Zarar	hesabına	aktarılarak	gelir	tablosunda	gösterilir.	
Dağıtılmayan kârlardan işletmenin payına düşen kısımlar için herhangi bir işlem 
yapılmaz. Sadece iştirak veya bağlı ortaklığın dağıtılmamış kârlarını sermayeye 
ilave ederek çıkarttığı bedelsiz hisse senetleri nedeni ile İştirakler hesabı arttırılır.

Borsa Değeri ile Değerleme
Eğer	iştirak	edilen	şirketin	hisse	senetleri	borsaya	kayıtlı	 ise	borsa	rayici	 ile	de-
ğerlenebilir.	Bağlı	Menkul	Kıymetlerdeki	gibi	iştiraklerin	maliyeti	ile	borsa	değeri	
arasındaki farklar öz kaynaklarda gösterilir.

İşletmenin sermayesinin %20’sine T60.000 bedelle iştirak etmiş olduğu (B) AŞ’nin 
hisse senetleri borsada işlem görmektedir. Dönemsonunda iştirak hisselerinin borsa 
değeri T69.000 olmuştur, 

241 İŞTİRAKLER HS.                           66.103,83

      526 FİNANSAL VARLIKLAR        66.103,83 
          DEĞERLEME FARKLARI HS.                     

31/12/20X0

Öz Kaynak Yöntemi
Önemli	etkinlik	taşıyan	iştirakler	konsolide	finansal	tablolarda	öz	kaynak	yönte-
mi ile değerlenir. Bu yöntemde iştiraklerdeki yatırımlar önce elde etme maliyeti 
ile	kaydedilir.	Edinim	tarihinden	sonra	yatırımcı	iştirak	tutarını,	yatırım	yapılan	
şirketin öz kaynaklarındaki değişimden ortaklık payına düşen hisseye göre dü-
zeltir. Diğer bir ifadeyle iştirak edilen şirketin öz kaynakları artarsa iştirak yatırı-
mının defter değeri artırılır, aksi durumda azaltılır.

İşletme 20X0 yılında (A) Şirketinin % 30 hissesini T105.000 bedelle satın almıştır. 
Satın alma tarihinde A Şirketinin net varlıklarının değeri T350.000 olup, 31.12.20X0 
tarihinde A şirketi T80.000 kâr elde ettiği için T430.000 olmuştur.

31/12/20X0
242 İŞTİRAKLER HS. 24.000
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 24.000

 İşletme 10.6.20X1 de kârının T15.000’sini dağıtmıştır.

31/12/20X1
100 KASA HS. 15.000
 242 İŞTİRAKLER HS. 15.000

Yukarıdaki işlemlerden sonra iştirakler hesabının durumu şu şekilde olacaktır:

  242. İŞTİRAKLER HS. 
 Başlangıç yatırımı 105.000 15.000 Öz kaynak azalışı
 Öz kaynak artışı      24.000 
      129.000 15.000
      114.000

ÖRNEK 

ÖRNEK 

İştiraklerin öz kaynaklarındaki 
artış veya azalışlar, kâr 
veya zarardan ve yeniden 
değerlemeden doğar.
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Değer Düşüklüğü
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe uygun değerle değerlenen iştirak-
lerin gerçeğe uygun değerleri maliyetin altına düştüğünde olumsuz fark “Finan-
sal Varlık Değerleme Farkları” hesabına kaydedilir ve öz kaynaklarda bir indirim 
olarak yer alır. Ancak değer düşüklüğünün sürekli hâle gelmesi ve iştiraklerdeki 
değer kayıplarının nesnel göstergeleri olması durumunda öz kaynaklardaki olum-
suz farklar sonuç hesaplarına aktarılır.

İşletmenin (B) şirketindeki T120.000 tutarındaki iştirakinin 31.12.20X0 borsa değe-
ri (gerçeğe uygun değeri) T110.000’dir. Değer Artış Farkları hesabının alacak kalanı 
T12.000’dir.

526 FİNANSAL VARLIK DEĞERLEME FARKLARI HS. 10.000
242 İŞTİRAKLER HS.  10.000

31/12/20X0

20X1 yılı sonunda iştirakin borsa değeri T105.000 olmuştur. İşletme değer dü-
şüklüğünün sürekli olduğunu düşünmektedir. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapı-
lacaktır.

526 FİNANSAL VARLIK DEĞERLEME FARKLARI HS. 2.000

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR HS. 3.000 
  542 İŞTİRAKLER HS.                           5.000

31/12/20X1

Yukarıda görüldüğü gibi işletmenin değerleme artış kârı T12.000’den önce 1. 
yılın değer düşüklüğü indirilmiş (12.000-10.000), kalan T2.000 ile sonraki değer 
düşüklüğü karşılaştırılmış ve olumsuz fark T3.000 gider şeklinde yazılmıştır.

Maliyet değeri ile değerlenen iştiraklerin maliyet değerleri gerçeğe uygun de-
ğerlerinin altına düştüğünde karşılık kaydı yapılır. 

Karşılık	kaydı,	ihtiyatlılık	kavramı	gereği	değer	düşüklüğünün	yaratacağı	olası	
zararlar için peşinen gider yazılması işlemidir.

İştirak paylarının borsa veya piyasa değerlerinde sürekli veya önemli öl-
çüde meydana gelen değer düşüklükleri “244 İştirakler Sermaye Payları Değer 
Düşüklüğü	Karşılığı”	hesabında	izlenir.

İşletme (A) işletwwmesindeki T20.000 tutarındaki iştirak yatırımını maliyetle de-
ğerlemekte olup dönemsonunda yatırımını gerçeğe uygun değeri  T18.000 olmuştur. 
İşletme T2.000 değer düşüklüğü için karşılık kaydı yapacaktır.

31/12/20X0
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 2.000
  İştirakler Değer Düşüklüğü 
 Karşılık Gideri  
   244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER  2.000
 DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.

Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıkların dönemsonu işlemleri iştiraklerde olduğu gibidir.

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maddi duran varlıklar, işletmenin satmak amacıyla değil, asıl faaliyetini sürdüre-
bilmek için satın aldığı ve ekonomik (yararlı) ömrü bir yıldan uzun, fiziki yapıya 
sahip varlıklarıdır. 

Maddi duran varlıkların muhasebeleştirme esasları, varlığın maliyetinin nasıl 
belirlendiği, maliyete hangi unsurların dahil edilerek aktifleştirme yapıldığı Genel 
Muhasebe II dersinin ilgili ünitesinde açıklandığı için bu ünitede bu konular üze-
rinde durulmayacaktır. Dönemsonunda maddi duran varlıklarla ilgili olarak mu-
hasebe dışı envanter kapsamında öncelikle sayım ve değerleme yapılır ve daha 
sonra elde edilen sonuçlara göre gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtları yapılır.

Maddi Duran Varlıkların Sayımı
Bilindiği gibi sayım işlemi mevcut varlıkların sayılması yoluyla yapılır. Sayım 
sonuçları ile kayıtlar karşılaştırılır ve fazlalık veya noksanlıklar belirlenir. Sayım 
sırasında fazla çıkan varlıklar, ilgili varlık hesabına emsal bedelle değerlenerek 
kaydedilirken, fazlalığın nedeni araştırılmak üzere “397. Sayım ve Tesellüm Fazla-
ları” hesabına kaydedilir. Bunun aksine bazı varlıklar kayıtlarda görüldüğü hâlde 
sayımda bulunamayabilir. Bu durumda da noksan çıkan varlıklar, ilgili varlık he-
sabından düşülür ve noksanlığın nedeni araştırılmak üzere “197 Sayım ve Tesel-
lüm Noksanları” hesabına kaydedilir.

Dönemsonu sayımında yıl içinde T300’ye alınan ve Demirbaşlar hesabına kaydedi-
len elektrikli ısıtıcının mevcut olmadığı görülmüş ve yeni yılda araştırılmasına karar 
verilmiştir.

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 300

 Demirbaş Noksanları  
  255 DEMİRBAŞLAR HS.                           300

31/12/20X0

Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı daha sonra saptanan nedene göre ka-
patılır.	Eğer	noksanlığın	nedeni	bulunamaz	 ise	“689	Diğer	Olağandışı	Gider	ve	
Zararlar”	hesabına	devredilerek	kapatılır.	Ancak	vergi	yasaları	açısından	bu	gider	
“Kanunen	Kabul	Edilmeyen	Gider”	dir.	Söz	konusu	demirbaşın	birikmiş	amor-
tismanı olması durumunda “Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabına net değeri 
üzerinden kaydedilir.

Sayım sırasında kayıtlarda görülmeyen bir bilgisayar monitörü saptanmıştır. Söz 
konusu monitör  T500 emsal bedelle değerlenerek kayda alınmıştır.

255 DEMİRBAŞLAR HS 500

 255 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS.    500
 Demirbaş Fazlaları                           

31/12/20X0

Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı daha sonra saptanacak nedene göre kapatılır. 
Eğer	neden	bulunamaz	ise	“679.	Diğer	Olağandışı	Gelir	ve	Kârlar”	hesabına	devredilir.

ÖRNEK

ÖRNEK
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Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
Maddi	duran	varlıkları	değerlemesini	 yine	Vergi	Usul	Kanunu	ve	Türkiye	Mu-
hasebe Standartları açısından ele almak gerekecektir. Aslında değer düşüklüğü 
muhasebesi dışında ikisi arasında benzerlikler mevcuttur.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme
Maddi	duran	varlıklar	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	maliyetle	değerlenir.	Bir	varlığın	
maliyeti, varlığın satın alınması durumunda satın alma bedeli, varlığın imal veya 
inşa ettirilmesi durumunda imal ve inşa için yapılan harcamaların toplamıdır.

Maliyet bedeline ayrıca makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj 
giderleri dahil edilir. Bir arsanın maliyetine eğer arsa üzerinde bir bina var ise mev-
cut binanın yıktırılmasından ve arsanın düzeltilmesinden doğan giderler eklenir.

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve 
Özel Tüketim Vergilerinin maliyete dahil edilmesi veya dönem gideri yazılması iste-
ğe bağlıdır.(VUK. Md.270-271)

Vergi mevzuatımıza göre bir maddi duran varlığın alımı sırasında katlanılan 
faiz ve kur farklarının alımın yapıldığı muhasebe dönemi sonuna kadar gerçek-
leşen kısmı, varlığın maliyetine dahil edilmek zorundadır. Daha sonraki dönem-
lerde gerçekleşen faiz ve kur farkının maliyete dahil edilip edilmemesi işletmenin 
tercihine bırakılmıştır.

Varlığın alındığı yılın sonunun belirleyici tarih olarak tanımlanmasının ne-
deni, bu tarihte varlığın maliyetinin yıllara pay edilmesi işleminin yapılmasıdır.

Türkiye finansal raporlama standartlarına göre maddi duran varlıklar maliyet be-
deli ile kaydedilirler. Ancak, maddi duran varlık alımı ile ilgili faiz ve kur farkları-
nın aktifleştirilmesine yalnızca özellikli varlıklarda izin verilir.

İşletme, T50.000 bedelle bir kesme makinesi satın almak amacıyla 01 Eylül 20X0 ta-
rihinde bankadan T50.000 , bir yıl vadeli kredi almıştır. Kredinin faiz oranı % 15’tir.

Alınan kredinin yıllık faizi T7.500 (50.000*0,15) olup bunun 4 aylık bölümü 
varlığın alındığı yıla aittir. Bu durumda, faiz giderinin T2.500 [(7.500/12)(4)]’lik 
bölümü kesme makinesinin maliyetine dahil edilmesi gerektiği için, yıl sonunda 
aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 2.500
 391 GİDER TAHAKKUKLARI HS.  2.500

31/12/20X0

Bu durumda yılsonu itibarıyla makinenin maliyeti T52.500 olacaktır. Faizin 
geri kalan tutarı olan T5.000, takip eden yılda, işletmenin tercihine bağlı olarak 
makinenin maliyetine eklenebilir ya da dönem gideri olarak Finansman Giderleri 
hesabına kaydedilebilir.

Maddi duran varlık alımı sırasında ortaya çıkan kur farklarına ilişkin uygu-
lama tıpkı faiz giderlerinde olduğu gibidir. Varlığın alındığı yılın sonuna kadar 
gerçekleşen kur farklarının, varlığın maliyeti ile ilişkilendirilmesi zorunludur. 
Daha sonraki dönemlerde oluşan kur farklarının, varlığın maliyetine dahil edilip 
edilmemesi işletmenin tercihine bırakılmıştır.

ÖRNEK 
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İşletme 1 Kasım 20X0 tarihinde, 10.000 ğ bedelle bir makine satın almıştır. İşletme, 
makinenin bedelini 6 ay sonra ödeyecektir. Makinenin alındığı tarihte 1€+ = T2.20, 
yılsonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kur ise 1€+ = T2.30’dir.

Bu işlemin muhasebe kaydı yapılırken, yabancı para tutarı işlem tarihin-
deki kurdan Türk lirasına dönüştürülür. 10.000 euronun T karşılığı T22.000 
(10.000*2.20)  olduğu için makinenin alımına ilişkin yapılacak muhasebe kaydı 
aşağıdaki gibi olacaktır.

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 22.000
 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS.  22.000

1/11/20X0

Maliye Bakanlığı’nın yılsonunda ilan etmiş olduğu kura (1€+=T2.30) göre, sa-
tın alınan bu makinenin maliyeti, dolayısıyla işletmenin 10.000 ğ olan borcunun 
T karşılığı da artmıştır. Yılsonu kuruyla, alınan makinenin işletmeye olan mali-
yeti ve bu alımdan kaynaklanan borcu T23.000 (10.000*2.30) olmuştur. T1.000’lik 
bu artış, aşağıdaki kayıtta olduğu gibi makinenin maliyetine dahil edilmelidir.

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 1.000
 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS.  1.000

31/12/20X0

Kurda	azalma	olduğunda	ise	fark,	yine	varlığın	maliyeti	 ile	ilişkilendirilir	ve	
yukarıdaki	kaydın	tersi	yazılır.	Örneğin,	yılsonu	kurunun	1€+=T2.15 olduğunu 
varsayarsak, yılsonunda yazılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS. 1.500
      253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.  1.500

31/12/20X0

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
Ticaret	Kanunu’na	ya	da	onun	referans	gösterdiği	Türkiye	Muhasebe	Standartlarına	
göre maddi duran varlıkların değerlemesinde yani bilançoda gösterilecek değerlerinin 
belirlenmesinde, maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli uygulanabilir.

Maliyet modeli: Temel yöntem olarak ifade edilen maliyet modelinde duran 
varlık kalemi mali tablolarda maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten 
sonraki değeri ile gösterilir. 

Maliyet modelinde maddi duran varlığın değeri şu şekilde belirlenir:

Maddi duran varlığın tarihi maliyeti   xxxx
(-) Birikmiş amortismanlar    (xx)
(-) Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı    (x)

Maddi duran varlığın net değeri   xxx

Yeniden Değerleme Modeli: Alternatif yöntem olan yeniden değerleme modelinde 
ise gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak ölçülebilmesi durumunda duran varlık 
kalemi bilançoda yeniden değerlenmiş tutarı ile gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, 
varlığın yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, yeniden değerlen-
miş tutar üzerinden hesaplanan birikmiş amortisman ve yine yeniden değerlenmiş tu-
tar üzerinden hesaplanan birikmiş değer düşüklüğü zararının indirilmesi ile bulunur.

ÖRNEK 

Enflasyon muhasebesi 
uygulamasından sonra 
vergi mevzuatımızda maddi 
duran varlıkların yeniden 
değerlemesine yer 
verilmemektedir.
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 Yeniden değerleme modelinde maddi duran varlık gerçeğe uygun değeri ile değerlenir.

Değerleme sonucunda
•	 Değer	artışı	varsa	öz	kaynaklarda	“Maddi	Duran	Varlık	Yeniden	Değerleme	

Artışı” olarak gösterilir.
•	 Değer	azalışı	varsa	gelir	tablosunda	gösterilir	
Arazi ve arsaların gerçeğe uygun değeri genellikle piyasa bilirkişilerce belir-

lenen piyasa değerleridir. Diğer maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerleri 
değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir.

Maddi duran varlıklarda yeniden değerleme ne zaman ve hangi sıklıkta yapılır?

2006 yılında T100.000 gerçeğe uygun değeri ile kaydedilmiş olan makinenin iki yıl-
lık birikmiş amortismanı T40.000’dir. Makine yılsonunda yeniden değerlenmiş ve 
değerinin % 10 arttığı belirlenmiştir. Bu durumda makinelerde T10.000 değer artışı 
söz konusudur.

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 10.000

 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                  4.000 
 550 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN    
  DEĞERLEME ARTIŞI HS*       6.000

1/1/2008

* Tekdüzen hesap planında 550 nolu bu hesap bulunmamaklabirlikte maddi du-
ran varlık değer artışlarında bu hesabın kullanılması uygun görülmüştür.

2008 yılı amortismanını hesaplamak için sabit varlığın yeniden değerlenmiş 
değerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutar, kalan yıl sayı-
sına	bölünür.	Varlığın	ömrü	5	yıldır	ve	2	yıllık	amortisman	ayrılmıştır.	Kalan	yıl	
sayısı 3 yıldır. Varlığın amorti edilecek değeri ise T66.000 (110.000-44.000) dir. Bu 
durumda 2008 yılı amortisman payı T22.000 (66.000/3) bulunur.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 22.000
 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  22.000

31/12/2008

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS.
100.000
10.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
20.000
20.000
4.000
22.000

MADDİ DURAN VARLIK
YENİDEN DEĞER. ARTIŞLARI HS.

6.000

Yeniden değerleme sonucu değer düşüklüğü de söz konusu olabilir. Duran var-
lıklarda değer düşüklüğü vergi yasalarımızda kabul edilmemekle birlikte Türkiye 
Muhasebe Standartlarına göre işletmeler yeniden değerlenme sonucu ortaya çıkan 
değer düşüklüklerini kaydedebileceklerdir. Bu konu ünite sonunda ele alınacaktır.

1

ÖRNEK 
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Maddi Duran Varlıklarda Amortisman ve    
Muhasebeleştirilmesi
Daha önce de açıklandığı üzere maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri bir 
yıldan uzundur. Bu nedenle bu varlıklar edinildiklerinde gider yazılmayarak ma-
liyet değerleri ile aktifleştirilirler. Bu varlıklar işletmede kullanılmaları nedeniyle 
aşınma ve yıpranmaya maruz kalırlar ve bu nedenle değerlerinde azalma olur. 
Bunun dışında teknolojik olarak eskime, modasının geçmesi gibi nedenler de 
varlıkların değerinde azalmalara neden olur. Varlıkların finansal durum tablosu 
(bilanço)nda gerçek değeri ile gösterilebilmesi için her bir varlığın değerlerinde 
meydana gelen azalmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu iş-
leme amortisman muhasebesi adı verilir.

Amortisman muhasebesi, bir varlığın maliyetinin işletmeye yararlı olacağı tah-
min edilen süre içinde gidere dönüştürülmesi işlemidir.

Bir yıldan daha uzun süre kullanılacak olan (fayda elde edilecek) bir varlığın 
maliyetinin, yalnızca alındığı yılda gider yazılması, muhasebenin dönemsellik il-
kesine aykırıdır. Varlıktan elde edilen fayda (gelir) ile bu geliri elde etmek için 
katlanılan giderlerin aynı dönemde yer alması gerekir.

Boş arsa ve araziler hariç, tüm maddi duran varlıklar (binalar, taşıt araçları, de-
mirbaşlar vb.) sınırlı bir ekonomik ömre sahiptirler. Bu nedenle, bu varlıklar için 
amortisman ayrılır. Buna karşılık boş arsa ve arazinin ekonomik ömrü sonsuz ol-
duğu (sonsuz ömre pay edilemeyeceği) için amortisman ayrılması mümkün değil-
dir. Ülkemizde, binek otoları hariç tüm maddi duran varlıklar yılın son günü bile 
alınmış olsalar dahi bir yıllık amortisman ayrılır. Vergi mevzuatımıza göre maddi 
duran varlıkların satıldıkları yıl için amortisman ayrılması mümkün değildir.

Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur:
•	 Varlığın	maliyeti,
•	 Varlığın	tahmini	(beklenen)	ekonomik	(faydalı)	ömrü,
•	 Varlığın	kalıntı	(hurda)	değeri,
•	 Amortisman	yöntemidir.
Varlığın maliyetinden kastedilenin, ilgili varlığın kullanıma hazır hâle getirile-

bilmesi için katlanılan bedelin toplamı olduğu yukarıda açıklanmıştı. 
Ekonomik	ömür	ise	söz	konusu	varlığın	işletmenin	kullanım	koşullarına	göre	

beklenen kullanım süresidir. Ülkemizde, bu tahminin yapılması işletmelere bıra-
kılmamış ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek yayınlanmıştır. Dolayısıyla, işlet-
meler bir maddi duran varlık satın aldığında, Maliye Bakanlığı tarafından yayın-
lanan listede yazılı ekonomik ömrü esas almak zorundadırlar. 

Kalıntı	(hurda)	değer,	varlığın	ekonomik	ömrü	sonundaki	tahmini	satış	tuta-
rıdır. Bu tutar, işletme tarafından tahmin edilir.

Amortisman tutarının (her bir döneme düşen gider tutarının) hesaplanması 
konusunda kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler:

•	 Normal	(	düz	oranlı-eşit	paylı)	amortisman	yöntemi,
•	 Hızlandırılmış	amortisman	yöntemi,
•	 Kullanım	(üretim)	miktarı	yöntemidir.

Normal Amortisman
Normal amortisman yöntemi, eşit paylı amortisman yöntemi olarak da bilinen bu 
yöntemde, varlığın maliyeti ekonomik ömrüne eşit olarak pay edilir ve böylelikle 
her yılın amortisman payı hesaplanır. Diğer bir ifadeyle her yıla ilişkin amortisman 
payı, amortismana tabi tutarın varlığın ekonomik ömrüne bölünmesiyle bulunur.

Amortisman 
muhasebesinin amacı, 
duran varlığın maliyetinin 
faydalı ömrü içinde gidere 
dönüştürülmesi ve böylelikle 
faydalı ömrün sonunda duran 
varlığın yenilenmesi için fon 
yaratmaktır.
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Amortismana tabi tutar, maddi duran varlığın maliyet bedelinden, kalıntı değeri 
düşüldükten sonra kalan tutardır.

İşletme 15 Ağustos 2011 tarihinde maliyeti  T10.000 , kalıntı değeri T1.000 ve eko-
nomik ömrü 5 yıl olan bir demirbaş satın almıştır.

Söz konusu demirbaşın normal amortisman yöntemine göre amortisman he-
saplanması aşağıdaki gibi olacaktır.

Öncelikle	maliyet	bedelinden	kalıntı	değer	düşülerek,	maddi	duran	varlığın	
amortismana tabi tutarı bulunur. Bulunan tutar, varlığın faydalı ömrüne bölüne-
rek her yıla düşen pay hesaplanır.

	Maliyet	–	Kalıntı	Değer	 10.000	–	1.000
                                            =          = T1.800 
	Tahmini	Faydalı	Ömür	 5

Aynı hesaplamayı amortisman oranını kullanarak da yapmak mümkündür. 
Amortisman oranı varlığın faydalı ömründen yararlanılarak, aşağıdaki formülle 
hesaplanabilir.

                 1  1
                                      = 
	Tahmini	Faydalı	Ömür	 5

Amortisman oranı = 0,20

Bulunan oran ile amortismana tabi tutar çarpılarak, yıllık amortisman tutarı 
hesaplanır.

9.000 * 0,20 = T1.800 

Örneğimizdeki	demirbaşın	normal	amortisman	yöntemine	göre	amortisman	
tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

Yıllar Maliyet Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2011 10.000 1.800 1.800 8.200
2012 10.000 1.800 3.600 6.400
2013 10.000 1.800 5.400 4.600
2014 10.000 1.800 7.200 2.800
2015 10.000 1.800 9.000 1.000

Tabloda, yıllık amortisman sütununda belirtilen tutar, ilgili yıllarda gider ya-
zılacak tutarı; birikmiş amortisman ise yıllar itibariyle kümülatif toplamı göster-
mektedir. Bir varlığın maliyet bedelinden, birikmiş amortismanlar düşüldükten 
sonra kalan tutara, varlığın net defter değeri denir. Amortisman tablosunda da 
görüldüğü gibi varlığın ekonomik ömrü sonundaki net defter değeri, varlığın ka-
lıntı değerine eşit olmalıdır.
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Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri
Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinde, maddi duran varlıkların aktife gir-
diği ilk yıllarda daha yoğun olarak kullanılacakları ve daha fazla gelir yaratacakla-
rı varsayılır. Bu nedenle, maddi duran varlığın faydalı ömrünün ilk yıllarına daha 
fazla, son yıllarına ise daha az amortisman payı hesaplanır. 

Bu varsayımı esas alan yöntemlere, hızlandırılmış amortisman yöntemleri de-
nir. Yaygın olarak kullanılan hızlandırılmış amortisman yöntemleri;

•	 Azalan	Bakiyeler	Yöntemi,
•	 Yıl	Sayıları	Toplamı	Yöntemidir.

Vergi mevzuatımızda hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden yalnızca aza-
lan bakiyeler yönteminin kullanımına izin verildiği için ülkemizde hızlandırılmış 
amortisman ile azalan bakiyeler yöntemi aynı anlamda kullanılmaktadır.

Azalan Bakiyeler Yöntemi
Azalan bakiyeler yönteminde, ilk önce amortisman oranı hesaplanır. Daha sonra 
yöntemin varsayımına uygun olarak amortisman payları hesaplanır

•	 Amortisman	oranı,	normal	amortisman	yönteminde	kullanılan	oranın	iki	
katıdır.	Örneğin	normal	amortisman	oranı	%	20	ise	azalan	bakiyelerde	uy-
gulanacak	 amortisman	oranı	%	 40	 olacaktır.	Vergi	Usul	Kanunu’na	 göre	
azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanan amortisman oranı % 50’den 
büyük olamaz.

Azalan bakiyelerle amortisman oranı =2xNormal amortisman oranı ≤ % 50

•	 Amortisman	süresi	normal	amortisman	oranına	göre	hesaplanır.	Örneğin	
amortisman oranı % 20 ise süre 1/ 0.20= 5 yıl bulunur.

•	 Her	yıl	üzerinden	amortisman	ayrılacak	değer,	maliyetten	birikmiş	amor-
tismanların düşülmesi ile bulunur (net defter değeri) ve bu değer amortis-
man oranı ile çarpılarak amortisman payı hesaplanır.

Burada da normal amortisman yöntemi için verilen örnek kullanılacaktır. 
Örneğimizde amortisman oranı, % 40 [0.20 x 2] olarak hesaplanacaktır. 

Birinci yılda, maliyet bedeli ile hesaplanan amortisman oranı çarpılarak 
amortisman payı hesaplanır. Buna göre birinci yılın amortisman payı,T4.000 
(10.000*0.40)  olacaktır. Birinci yılın sonunda, birikmiş amortisman tutarı T4.000 
ve net defter değeri ise T6.000’dir. 

İkinci yıl, varlığın net defter değeri ile amortisman oranı çarpılarak ikinci yılın 
amortisman payı hesaplanır. Bu durumda ikinci yılın amortisman payı T2.400 
(6.000*0.40) olacaktır. İkinci yılın sonunda birikmiş amortismanlar T6.400 
(4000+2.400), varlığın net defter değeri ise T3.600 (10.000-6.400) olur.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda da benzer hesaplamalar yapılır. Ancak, varlı-
ğın ekonomik ömrünün son yılında (örnekte beşinci yıl), artık net defter değeri ile 
amortisman oranı çarpılmaz. Varlığın dördüncü yıl sonundaki net defter değeri 
olan T1.296 (10.000-8.704)den, kalıntı değer (T1.000) düşülerek amortisman payı 
T296 ( 1.296-1.000) hesaplanır. Böylece varlığın ekonomik ömrü sonundaki net 
defter değeri ile kalıntı değeri eşit olur.

Azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanmış amortisman tablosu aşağıda be-
lirtildiği gibidir.

Hızlandırılmış 
amortismanda, ilk 
yıllarda varlığın maliyetinin 
daha büyük kısmı gidere 
dönüştürülür.

ÖRNEK 
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Yıllar Maliyet Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2011 10.000 4.000 4.000 6.000

2012 10.000 2.400 6.400 3.600

2013 10.000 1.440 7.840 2.160

2014 10.000 864 8.704 1.296

2015 10.000 296 9.000 1.000

Tablodan da görüldüğü gibi, azalan bakiyeler yönteminde ilk yıl daha fazla, 
takip eden yıllarda ise giderek azalan tutarda amortisman ayrılmaktadır. Ayrıca 
her yıl amorti edilecek kalan giderek azalmaktadır.

Ülkemizde işletmeler, maddi duran varlıklar için amortisman ayırırken, nor-
mal amortisman yöntemi ile azalan bakiyeler yönteminden birini seçme konu-
sunda özgürdürler. Bir maddi duran varlık için normal amortisman yöntemi seçil-
dikten sonra, takip eden yıllarda yöntem değişikliği yapılamaz. Ancak, tersi müm-
kündür. Yani işletme, azalan bakiyeler yöntemini kullanırken daha sonra normal 
amortisman yöntemine geçiş yapabilir.

İşletme 24 Ağustos 2009 tarihinde, maliyeti  T8.000, kalıntı değeri  T300 ve ekono-
mik ömrü 5 yıl olan bir demirbaş satın almıştır. İşletme, azalan bakiyeler yöntemini 
uygulamaktadır.

Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman oranı % 40 olacağından, söz ko-
nusu demirbaşın ilk iki yılına ilişkin amortisman tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

Yıllar Maliyet Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2009 8.000 3.200 3.200 4.800
2010 8.000 1.920 5.120 2.880

İşletmenin 2011 yılında, normal amortisman yöntemine geçmek istediğini 
varsayalım. Bu durumda, varlığın net defter değerinden kalıntı değeri çıkarılır ve 
kalan tutar, varlığın kalan ekonomik ömrüne bölünerek yıllık amortisman tutarı 
hesaplanır. Buna göre, 2011 ve takip eden yıllarda işletme, T860 [2.880 - 300)/3] 
amortisman ayıracak ve amortisman tablosu da aşağıdaki gibi olacaktır.

Yıllar Maliyet Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2009 8.000 3.200 3.200 4.800

2010 8.000 1.920 5.120 2.880

2011 8.000 860 5.980 2.020

2012 8.000 860 6.840 1.160
2013 8.000 860 7.700 300

Tablodan da görüldüğü gibi değişiklik kararının verildiği 2011 yılından itiba-
ren, her yıl eşit tutarda amortisman ayrılmaktadır.

ÖRNEK

Azalan bakiyelerden normal 
amortismana dönülürken 
defter değeri, kalan yıl 
sayısına bölünür.
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İşletme 30.000 T bedelle bir makine satın almıştır. Makinenin hurda değerinin 400 
T olacağı tahmin edilmektedir. İşletme ilk 2 yıl azalan bakiyelerle amortisman he-
saplamış, daha sonra normal amortisman yöntemine dönmüştür. Normal amortis-
man oranı % 10 olduğuna göre 3. yılın amortisman payı ne kadardır?

Yıl Sayıları Toplamı Yöntemi
Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden biri olan yıl sayıları toplamı yönte-
minin, ülkemizde uygulanmasına izin verilmemektedir. Bu yöntemde, maddi du-
ran varlığın ekonomik ömrü kaç yıl ise birden başlayarak ekonomik ömrüne ka-
dar olan sayılar toplanır. Daha sonra ekonomik ömründen başlanarak yıl sayıları 
bulunan toplama oranlanır. Bulunan oran, ilgili yılın amortisman oranını gösterir.

İşletme 2011 yılında, maliyeti  T15.000, kalıntı değeri T1.000 ve ekonomik ömrü 4 yıl olan 
bir demirbaş satın almıştır. İşletme, yıl sayıları toplamı yöntemini kullanmaktadır.

Bu yöntemde, amortisman oranlarını bulabilmek için önce birden başlayarak 
ekonomik ömrüne kadar olan sayılar toplanır.

1+2+3+4 = 10

Amortisman oranları aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır ve görüldüğü gibi 
oran ilk yılda yüksek, daha sonraki yıllarda giderek azalmaktadır.

2011  4/10
2012  3/10
2013  2/10
2014  1/10

Yıllık amortisman tutarları, amortismana tabi tutar ile hesaplanan amortis-
man oranlarının çarpımıyla bulunur. Demirbaşın amortismana tabi tutarı mali-
yetinden kalıntı değeri düşüldükten sonra kalan değer, T14.000’dir. Amortisman 
payları, amortisman oranları bu değerle çarpılarak hesaplanacaktır.

Yıl sayılar yöntemine göre amortisman tablosu aşağıdaki gibidir:

Yıllar Maliyet Amort. 
Oranı

Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2011 15.000 4/10 5.600 5.600 9.400

2012 15.000 3/10 4.200 9.800 5.200

2013 15.000 2/10 2.800 12.600 2.400

2014 15.000 1/10 1.400 14.000 1.000

Kullanım (Üretim) Miktarı Yöntemi
Bu yöntemde varlığın faydalı ömrü boyunca üretebileceği birimler (adet, kilogram 
veya kilometre vb. ölçüler) ya da kullanım saatleri tahmin edilir. Varlığın amortis-
mana tabi tutarı bu birim veya saate bölünerek birim başına maliyet bulunur. Daha 
sonra cari yılda duran varlık kullanım saati veya duran varlık kullanılarak üretilen 
miktar, bu birim maliyetle çarpılarak amortisman payı bulunur. Bu durumda yıllar 
itibariyle varlığın üretim miktarı değişeceğine göre, amortisman tutarı da değişir.

2

Yıl sayıları toplamı 
yönteminde amortisman 
oranı, duran varlık ömrünün 
kalan yıl sayısı, varlığın 
ömrünü ifade eden sayıların 
toplamına bölünerek bulunur.

ÖRNEK 
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İşletme, maliyeti T45.000 ve kalıntı değeri  T5.000  olan bir minibüs satın almıştır. 
Minibüsün faydalı ömrü içinde yapacağı kilometre 200.000 km olarak tahmin edil-
miştir. Minibüs cari yılda 30.000 km yol yapmıştır.

Bu durumda önce kilometre başına amortisman tutarı hesaplanır. Bunun için 
amortismana tabi tutar, toplam tahmini kullanım (üretim) miktarına bölünür. 

Maliyet	–	Kalıntı	Değer	 	 	 10.000	–	1.000
                               =   = 0,20 T/KM
Tahmini	Kullanım	Miktarım	(KM)	 			200.000

Daha sonra, bulunan tutar ile minibüsün yıllık kullanım kilometresi çarpılarak 
her	yılın	amortisman	tutarı	hesaplanır.	Örneğin	2011	yılında	minibüs	30.000	km	
yaptıysa, bu durumda cari yıl amortisman tutarı T6.000 (30.000 * 0,20) olacaktır.

Kıst Amortisman
Daha önce de açıklandığı gibi vergi mevzuatımıza göre binek otoları için kıst 
amortisman hesaplanır. Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonetler bu gruba gir-
mezler. Yalnızca, tescil belgelerinde binek otosu yazan otomobiller için kıst amor-
tisman hesaplanır. İşletmeler satın aldıkları binek otoları için normal amortisman 
ya da azalan bakiyeler yönteminden birini tercih edecek, ancak hesaplama aşağıda 
açıklandığı gibi farklı yapılacaktır.

İşletme, şirket müdürüne tahsis edilmek üzere 14 Ekim 2011 tarihinde, T35.000  be-
delle bir binek otosu satın almıştır. Binek otosunun amortisman oranı %20 olup 
kalıntı değeri T5.000’dir. İşletme normal amortisman yöntemini tercih etmiştir.

Örneğimizdeki	binek	otosunun	amortisman	oranı	%20	olduğuna	göre	faydalı	
ömrü 5 yıl olacaktır. Amortismana tabi tutar T30.000 (35.000 - 5.000) ve yıllık 
amortisman tutarı ise T6.000	(30.000	*	0,20)’dir.	Eğer	söz	konusu	varlık	bir	bi-
nek otosu olmasaydı, 2011 yılı amortisman tutarı T6.000 olacaktı. Ancak, binek 
otolarında ay kesri tam kabul edilerek, yalnızca yıl sonuna kadar geçen süre için 
amortisman ayrılır.

Maddi duran varlıkların değerlemesinde TMS’ye göre yeniden değerleme modeli-
nin uygulanması durumunda varlığın amortismana tabi tutarı da artacağından iz-
leyen dönemlerde amortisman tutarı da artacaktır

Örneğimizde	satın	alma	tarihi	14	Ekim	2011	olduğuna	göre	2011	yılı	için	yal-
nızca 3 aylık amortisman ayrılacaktır. Bu durumda, 2011 yılı amortisman tutarı 
T1.500 [(6.000/12)*3]’dir. İlk yıl eksik ayrılan tutar (T4.500), varlığın faydalı öm-
rünün son yılı için ayrılan amortisman tutarına eklenir.

Örnekteki	binek	otomobilinin	amortisman	tablosu	aşağıdaki	gibidir.

ÖRNEK 

Kıst amortisman, bir 
amortisman yöntemi değildir.
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Yıllar Maliyet Yıllık 
Amortisman

Birikmiş 
Amortisman

Net Defter 
Değeri

2011 35.000 1.500 1.500 33.500
2012 35.000 6.000 7.500 27.500
2013 35.000 6.000 13.500 21.500
2014 35.000 6.000 19.500 15.500
2015 35.000 10.500 30.000 5.000

Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
İşletmeler, her yıl sonunda seçtikleri amortisman yöntemime göre amortisman 
payını hesapladıktan sonra sıra muhasebe kaydının yapılmasına gelir. 7/A seçe-
neğini kullanan işletmeler amortisman payını, maddi duran varlığın işletmenin 
hangi fonksiyonunda kullanıldığına bağlı olarak bir gider hesabını borçlandırıp 
“Birikmiş Amortismanlar” hesabını alacaklandırarak kaydederler.

İşletme, satış bölümünün kullandığı bilgisayarların 20X0 yılı amortisman giderini 
T3.600 olarak hesaplamıştır.

Söz konusu bilgisayarlar, satış departmanı tarafından kullanıldığı için hesaplanan 
amortisman payının “Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabına kaydedilmesi 
gerekir. Bu durumda 20X0 yılı sonunda amortisman kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. HS. 3.600

 Amortisman Gideri    
   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.               3.600       

31/12/20X0

Maddi Duran Varlıkların Satışı ve Yenileme Fonu
İşletme almış olduğu bir maddi duran varlığı uzun süre kullanmak amacı ile edi-
nirse de ekonomik ömrü dolmadan satabilir. Satış işleminde, varlığın net defter 
değeri ile satış değeri karşılaştırılarak satış kârı veya zararı bulunur. Satışın yapıl-
dığı yılda amortisman payı hesaplanmayacağı için net defter değeri hesaplanırken 
dikkate alınacak olan birikmiş amortisman tutarı, önceki yıl sonundaki birikmiş 
amortisman tutarı olacaktır.

İşletme, maliyeti T50.000, birikmiş amortismanı T32.000 olan bir makineyi 
T20.000’ye peşin olarak satmıştır.

Maddi duran varlık satışı söz konusu olduğunda, varlığın hesabı ile birikmiş 
amortismanı kapatılır. Varlığın satış bedeli ile net defter değeri arasındaki fark, Diğer 
Olağandışı	Gelirler	Kârlar	(Diğer	Olağandışı	Gider	ve	Zararlar)	hesabına	kaydedilir.

.../.../20X0
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 32.000
100 KASA HS.  23.800
 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.  50.000
  391 HESAPLANAN KDV HS.  1.800
 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR HS.  2.000

ÖRNEK 
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Yapılan satışın yenileme amacıyla yapılmış olması durumunda, oluşan maddi 
duran varlık satış kârı, işletmenin tercihine bağlı olarak yenileme fonuna kayde-
dilebilir. Vergi mevzuatımıza göre yenileme fonuna kayıt yapılmasının ve fonun 
kullanılmasının belirli koşulları vardır. Bunlar:

•	 Bilanço	esasına	göre	defter	tutulması,
•	 Varlığı	yenilenmek	üzere	satıldığına	ilişkin	ilgili	idari	kurul	kararının	olması,
•	 Satın	alınacak	yeni	varlığın	satılan	varlıkla	benzer	nitelikte	olması,
•	 Üç	yıl	içinde	yeni	varlığın	satın	alınmış	olmasıdır.

İşletme, maliyeti T60.000, birikmiş amortismanı T48.000 olan bir kamyoneti yeni-
lemek amacıyla T20.000’ye peşin olarak satmıştır.

Yapılan satış, yenileme amacıyla yapılan bir maddi duran varlık satışı olduğu 
için	oluşan	satış	kârı,	Özel	Fonlar	hesabına	kaydedilir.

                .../.../20X0
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 48.000
100 KASA HS.  23.600
 254 TAŞITLAR HS. 60.000
 391 HESAPLANAN KDV HS.        5.000
 549 ÖZEL FONLAR HS.          8.000

Özel	 Fonlar	 hesabı,	 bir	 öz kaynak hesabıdır. Bu fon daha sonra, satın alı-
nan yeni maddi duran varlığın amortisman gideri ile mahsup edilerek kapatılır. 
Örneğin,	işletmenin	yasal	süresi	içinde	yeni	kamyoneti	aldığını	ve	yeni	kamyonet	
için ilk yıl hesaplanan amortisman giderinin T7.000 olduğunu kabul edelim. Bu 
durumda, yeni kamyonetle ilgili olarak amortisman ayrılmasına ilişkin ilk yıl so-
nunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

549 ÖZEL FONLAR HS. 4.000

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD. HS. 3.000  
   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.               7.000       

31/12/20X0

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi olmayan duran varlıklar, işletme tarafından kullanılarak, kiralanarak veya satı-
larak gelecekte ekonomik yararlar elde edilebilecek fiziksel niteliği olmayan ve yararlı 
ömrü bir yıldan uzun varlıklardır. Patent, lisans, isim hakkı, telif hakkı, müşteri liste-
si, teknik bilgi ve bilgisayar yazılımları bu grupta yer almaktadır. Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

•	 Haklar
•	 Şerefiye
•	 Kuruluş	ve	Örgütlenme	Giderleri
•	 Araştırma	ve	Geliştirme	Giderleri
•	 Özel	Maliyetler
•	 Diğer	Maddi	Olmayan	Duran	Varlıklar
Maddi olmayan varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi işlemleri de Genel 

Muhasebe II kitabında açıklandığı için burada sadece dönemsonu ya da standart-
lardaki ifadeyle sonraki dönemlerde değerleme konusu üzerinde durulacaktır.

ÖRNEK 
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Değerlemesi ve İtfa Edilmesi
Maddi duran varlıkların değerlemesi ve buna bağlı olarak itfası konusunda da 
VUK	 ile	 TTK’nin	 referans	 gösterdiği	 Türkiye	Muhasebe	 Standartları	 arasında	
farklılıklar söz konusudur.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme ve İtfa
Vergi	Usul	Kanunu’nda	maddi	olmayan	duran	varlık	kalemleri	tek	tek	ele	alınarak	
ne şekilde değerlenecekleri ve itfa edilecekleri belirtilmiştir.

Haklar
VUK	269.	maddesine	göre	haklar	maliyet	değerleri	ile	değerlenir.	Hakların	mali-
yet bedelinin faydalı ömürlerine pay edilmesi itfa yoluyla gerçekleştirilir. Genel-
likle bir hak satın alındığında, söz konusu hakkın kullanım süresi yapılan söz-
leşmelerde belirtilir. Ancak sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemiş ise Vergi 
Usul	Kanunu’na	göre	bu	sürenin	5	yıl	olduğu	kabul	edilir.

Haklarla ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken işlemleri iki başlıkta 
toplamak mümkündür.

•	 Yıl	 içinde	 satın	 alınmış	 bir	 hakkın	maliyetinin	 doğru	 olarak	 kaydedilip,	
kaydedilmediğinin tespiti.

•	 İtfa	payının	hesaplanması.

Bir yayınevinin dönemsonu işlemleri sırasında, yıl içinde bir romanın yayın hak-
kının satın alınması sırasında ödenen T1.000 tutarındaki sözleşme masraflarının, 
Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Daha önce de açıklandığı gibi bir hakkın satın alınması sırasında katlanılan gider-
lerin ilgili hakkın maliyetine dahil edilmesi gerekir. Bu durumda, dönemsonunda söz 
konusu tespite ilişkin işletmenin aşağıdaki düzeltme kaydını yazması gerekecektir.

  
260 HAKLAR HS. 1.000

 Telif Hakkı    
   770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.  1.000

31/12/20X0

Haklarla ilgili olarak dönem sonlarında unutulmaması gereken diğer bir konu 
da itfa payının hesaplanmasıdır. İtfa payının hesabında, satın alınan hakkın mali-
yet bedelinden, varsa yararlı ömrü sonundaki tahmini satış değeri çıkarılır ve bu-
lunan tutar söz konusu hakkın yararlı ömrüne bölünür. Yararlı ömür, sözleşmede 
belirtilen	hakkın	kullanım	süresidir.	Eğer	sözleşmede	süre	belirtilmemişse	yararlı	
ömrün 5 yıl olduğu kabul edilir.

İşletme yıl içinde, üretimde kullandığı makinelerle ilgili olarak bir yazılım satın almış-
tır. Satın alma sözleşmesinde yazılımın kullanımına ilişkin bir süre belirtilmemiştir. 
Dönemsonunda, söz konusu yazılımın maliyet bedelinin T60.000 olduğu tespit edilmiştir.

Sözleşmede herhangi bir süre belirtilmediğine göre yazılımın yararlı ömrünü 
5 yıl olarak kabul etmek gerekir. Bu durumda, döneme ilişkin itfa payı T12.000 
(60.000/5) ve bu işlemin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK 
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730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 12.000

 Amortisman ve Tükenme Payları    
   268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  12.000

31/12/20X0

Şerefiye
Bir işletme, başka bir işletmeyi satın aldığında, satın alma bedeli ile satın alınan 
şirketin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasındaki farka şerefiye denir. 
Oluşan fark negatif ise gelir olarak kaydedilir. Pozitif ise Şerefiye hesabına kayde-
dilerek	aktifleştirilir.	VUK’a	göre	şerefiye	mukayyet değer	ile	değerlenir	(VUK	Md.	
282).	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	şerefiyenin	yararlı	ömrü	5	yıldır.

Satın alma işlemi yıl içinde gerçekleşmişse, bu durumda dönemsonunda yapıl-
ması gereken ilk iş, şerefiye tutarının doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığının 
kontrol edilmesidir. Doğru olduğunun tespit edilmesi durumunda, amortisman 
ayrılmasına ilişkin muhasebe kaydının yazılması gerekir.

Türkiye Muhasebe Standartlarında şerefiye diğer varlıklardan ayrıştırılabilir olma-
dığı için maddi olmayan duran varlıklar içinde sınıflandırılmamış ve şerefiye Tür-
kiye Muhasebe Standartları kapsamında ele alınmıştır.

İşletme yıl içinde, net varlıklarının gerçeğe uygun değeri T500.000 olan bir işletme-
yi, T550.000 bedelle satın almış ve aradaki fark olan T50.000’yi şerefiye hesabına 
kaydetmiştir.

Dönemsonunda öncelikle, şerefiye tutarının hesaplanmasına ilişkin işlemlerin 
kontrol	 edilmesi	ve	 söz	konusu	 tutarın	doğrulanması	gerekir.	Örneğimizde	 şe-
refiye tutarının doğru olarak hesaplandığını varsayarsak, bu durumda itfa tutarı 
T10.000 (50.000/5) ve itfa kaydı da aşağıdaki gibi olması gerekir.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 10.000

 Amortisman ve Tükenme Payları    
   268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  6.000

31/12/20X0

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Kuruluş	ve	örgütlenme	giderleri,	bir	işletmenin	ilk	kuruluşu	veya	yeni	bir	şube-
sinin açılması sırasında katlandığı müşavirlik ücreti, noter ve tescil masrafları vb. 
giderlerdir.	Vergi	Usul	Kanunu’na	göre	gelir	vergisi	mükellefleri,	bu	tür	giderleri	
oluştukları	dönemde	gider	kaydederler.	Kurumlar	Vergisi	mükelleflerine	ise	aktif-
leştirme	hakkı	tanınmıştır.	Kurumlar	Vergisi	mükellefi	olan	bir	işletme,	kuruluş	
ve örgütlenme giderlerini isterse oluştukları dönemde gider yazabilir ya da isterse 
262	kodlu	Kuruluş	ve	Örgütlenme	Giderleri	hesabına	kaydedebilir,	yani	aktifleş-
tirebilir. Bu durumda kuruluş ve örgütlenme giderleri mukayyet değerleri ile de-
ğerlendirilir ve aktifleştirilen tutar 5 yılda itfa edilir.

Dönemsonunda, işletmelerin varsa aktifleştirdikleri kuruluş ve örgütlenme gi-
derlerini itfa etmeleri gerekecektir.

Yeni TTK’de (Md.74/1) işletmelerin kuruluşu ve öz kaynak sağlanması için yapılan 
harcamaların aktifleştirilemeyeceği hükmü vardır.

ÖRNEK
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İşletme, yıl içinde gerçekleşen T17.000 kuruluş ve örgütlenme giderini aktifleştirmiştir.

Kuruluş	ve	örgütlenme	giderlerine	 ilişkin	dönemsonunda	yazılması	gereken	
amortisman kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 17.000

 Amortisman ve Tükenme Payları    
   268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  17.000

31/12/20X0

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
İşletmeler (özellikle üretim işletmeleri), varlıklarını sürdürebilmek için yeni bir 
ürün geliştirmek veya mevcut ürünleri daha kaliteli, daha düşük maliyetle ürete-
bilme çabasında olmak ve bu çabalarını sürdürmek durumundadırlar. Bu faaliyet-
leri gerçekleştirebilmek için katlanılan giderlere araştırma ve geliştirme giderleri 
denilir.	Vergi	Usul	Kanunu’nda	araştırma	ve	geliştirme	giderlerinin	muhasebeleş-
tirilmesine	ilişkin	herhangi	bir	açıklayıcı	hüküm	bulunmamaktadır.	Uygulamada	
genel kanı araştırma ve geliştirme giderlerinin, kuruluş ve örgütlenme giderleri 
çerçevesinde değerlendirilmesi yönündedir. Dolayısıyla, araştırma ve geliştirme 
giderleri	oluştukları	dönemde	gider	kaydedilirler.	Ancak,	Kurumlar	Vergisi	mü-
kellefleri isterlerse araştırma ve geliştirme giderlerini aktifleştirebilirler. Aktifleş-
tirilen araştırma ve geliştirme giderleri 5 yılda eşit taksitlerle gidere dönüştürülür.

Özel Maliyetler
İşletmeler, kiralamış oldukları gayrimenkulleri kullanım amacına uygun hale 
getirebilmek için kalıcı yatırımlar yapabilirler. Bu kapsamda yapılan harcamalar 
Özel	Maliyetler	hesabında	izlenir.	Yapılan	harcamanın	özel	maliyet	olarak	kabul	
edilebilmesi için aşağıdaki üç unsurun da var olması gerekir.

•	 Kiralanan	bir	varlığa	yatırım	yapılması,
•	 Yapılan	yatırımın	ekonomik	ömrünün	bir	yıldan	uzun	olması,
•	 Yapılan	yatırımın	kira	süresi	sonunda	kiracı	tarafından	alınamaması.
Örneğin	işletme,	kiraladığı	bir	gayrimenkule	yeni	bölmeler	yapar;	asma	kat,	

havalandırma tesisatı gibi kalıcı ve söz konusu gayrimenkulün ekonomik değeri-
ni	artırıcı	ilaveler	yapabilir.	Özel	maliyetlerin	itfa	edilmesinde	kira	süresi	esastır.	
Ancak kira sözleşmesinde herhangi bir süre belirtilmemiş ise kira süresi 5 yıl ola-
rak kabul edilir. Bu durumda, özel maliyet tutarı 5 yıla eşit olarak pay edilir.

Özel	maliyet	tutarı,	itfa	edilirken	kiraya	konu	varlık	işletmenin	hangi	fonksi-
yonunda	kullanılacaksa,	onunla	ilgili	gider	hesabına	kaydedilir.	Örneğin,	yöneti-
cilerin kullanması için kiralan bir bina ya da ofis katına yapılan özel maliyetlerin 
itfa payı Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydedilir.

Dağıtım işinde kullanılmak üzere kiralanan bir depoya yapılan özel maliyet harca-
malarının itfa gideri hangi hesaba yazılır?

İşletme, üç yıllığına kiralamış olduğu ofis katını kullanıma uygun hâle getirebilmek 
için T15.000’lik harcama yapmıştır.

ÖRNEK 
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Dönemsonunda, yapılan harcama tutarı kira süresine bölünerek yıllık itfa tu-
tarı	 hesaplanır.	Örneğimizde	 bu	 tutar	T5.000 (15.000 / 3) olup, yapılacak olan 
muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

730 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 5.000
 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  5.000

31/12/20X0

İşletme kira süresi dolmadan, kiraladığı gayrimenkulü boşaltmak durumunda 
kalırsa,	Özel	Maliyetler	hesabında	kalan	tutarın	tamamını	gider	olarak	kaydeder.

İşletme, beş yıllığına kiralamış olduğu ofis katını kullanıma uygun hâle getirebilmek 
için T15.000’lik yatırım yapmıştır. Kira süresinin üçüncü yılında, henüz kira süresi 
dolmadan söz konusu gayrimenkul boşaltılmıştır.

İşletme ilk iki yıl için T6.000 itfa payı ayırmış olacaktır. Bu durumda üçüncü 
yılda, kalan T9.000’nin tamamı gider olarak yazılacaktır. Söz konusu işlemin mu-
hasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 9.000

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.   6.000
   264 ÖZEL MALİYETLER HS.  15.000

31/12/20X0

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme ve İtfa
TMS	ile	Vergi	Usul	Kanunu	ve	mevcut	yasal	mevzuat	arasında	maddi	olmayan	
duran varlıkların tanınması ve ilk muhasebeleştirmesi konusundaki farklılıklar 
Genel Muhasebe II kitabının ilgili ünitesinde ele alınmıştı. Bunlardan bazıları şu 
şekilde özetlenebilir:

•	 Türkiye	 Muhasebe	 Standartlarına	 göre	 kuruluş	 ve	 örgütlenme	 giderleri	
doğrudan gider yazılır.

•	 Araştırma	ve	geliştirme	giderleri	iki	safhada	ele	alınır.	Araştırma	safhasın-
da	katlanılan	giderler,	doğrudan	gider	yazılırken	geliştirme	safhasında	kat-
lanılan giderler aktifleştirilir.

•	 Vergi	Usul	Kanunu’nda	olduğu	gibi	negatif	şerefiye	doğrudan	gelir	olarak	
kaydedilir. Pozitif şerefiye ise aktifleştirilir. Ancak, aktifleştirilen şerefiye 
tutarının yararlı ömrü sınırsız olduğu için itfa edilmeyip, her yılsonunda 
değer düşüklüğü testine tabi tutulur.

İşletmeler maddi olmayan duran varlıklarını değerlerken maliyet modelini ya 
da yeniden değerleme modelini seçebilirler. 

Maliyetle değerlemede maddi olmayan varlık maliyetle değerlenir ve bilanço-
da maliyetinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşül-
dükten sonraki değerleri ile gösterilir.

Yeniden değerleme yönteminde ise maddi olmayan duran varlık bilançoda ye-
niden değerlenmiş tutarı ile gösterilir. Bilindiği gibi yeniden değerlenmiş tutar 
yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerden birikmiş itfa payları ve 
birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi ile bulunan değerdir.

•	 Yeniden	değerlemenin	yapılabilmesi	için	varlığın	aktif	bir	piyasanın	olması	gerekir.	

ÖRNEK 
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•	 Yeniden	değerleme	bilanço	tarihinde	ilgili	varlığın	defter	değerinin,	gerçe-
ğe uygun değerinden önemli farklılık göstermemesi için düzenli aralıklarla 
yapılır.

•	 Maddi	 olmayan	 bir	 varlık	 yeniden	 değerlenirse,	 sınıfındaki	 diğer	maddi	
olmayan duran varlıklar da yeniden değerlenir. Ancak aktif piyasası olma-
yanlar maliyetle değerlenir.

İşletmenin T20.000 bedelle satın almış olduğu patent hakkının birikmiş itfa payı T8.000’dir. 
Değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ise T9.000 olarak belirlenmiştir. 

Gerçeğe uygun değer/ Net defter değeri = Yeniden Değerleme Oranı
18.000 /(20.000-8.000)   = 1.5
Yeniden değerlenmiş maliyet: 20.000 x 1,5 = 30.000
Yeniden değerlenmiş itfa payı: 8.000 x 1,5 = 12.000 
Yeni net değer    = 18.000

Bu hesaplamalar sonucunda haklarda T10.000, birikmiş itfa paylarında T4.000 
artış olmuştur.

.../.../20X0
260 HAKLAR HS. 10.000
 Patent Hakları  
 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  
 551 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK  4.000
 YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HS*  6.000

* Mevcut hesap planında bu hesap bulunmamakla birlikte 551 nolu hesabın kul-
lanılması uygun görülmüştür.

Yukarıda	örnekleri	 ile	gösterildiği	gibi	Vergi	Usul	Kanunu’nda	maddi	olma-
yan duran varlıkların genelde faydalı ömürleri (kullanım süreleri) belli ise faydalı 
ömürleri içinde, belli değil ise 5 yıl içinde itfa edilecekleri belirtilmektedir. 

Maddi olmayan duran varlıkların itfası için öncelikle bir maddi olmayan du-
ran varlığın yararlı ömrünün sınırlı mı yoksa sınırsız mı olduğu değerlendirmeli-
dir. Standarda göre, belirli faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıkların bu 
ömürleri içinde sistematik olarak itfa edilecekleri belirtilmektedir. Ancak ekono-
mik ömür, baştan tahmin edilemiyorsa her yılın sonunda yeniden değerleme ya-
pılarak ve varlığın ne kadar daha kullanılabileceği tahmin edilmelidir. Bu işlemde 
varlığın net defter değeri, kalan süreye bölünerek itfa payı hesaplanır.

Varlığın işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için öngörülebilir bir sınır 
olmaması durumunda, maddi olmayan duran varlık sınırsız faydalı ömre sahiptir.

 
Faydalı ömrü sınırsız olan maddi olmayan duran varlıklar için itfa payı he-

saplanmaz. Ancak ömrün sınırsız olması ile tahmin edilememesi farklı şeylerdir. 
Standarda göre sözleşmeden doğan haklardan veya diğer yasal haklardan kay-

naklanan bir maddi olmayan duran varlığın faydalı ömrü, sözleşmedeki geçerlilik 
süresini aşamaz ancak işletmenin varlığı kullanmayı beklediği süreye bağlı olarak 
bu süreden daha kısa olabilir.

ÖRNEK 

Faydalı ömür, bir 
varlığın işletme tarafından 
kullanılmasının beklendiği süreyi 
veya işletme tarafından ilgili 
varlıktan elde edilmesi beklenilen 
üretim sayısı veya benzeri üretim 
birimini ifade eder.
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Sanat dergileri yayımlayan bir şirket, 49 yıllık yasal ömrü olan bir telif hakkı satın 
almıştır ve bu yasal ömrün 40 yılı kalmıştır. Yapılan araştırma, söz konusu telif hak-
kının tahmini 30 yıl daha nakit akışı yaratacağını göstermektedir. Bu durumda bu 
telif hakkı ne kadar sürede itfa edilecektir?

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın itfaya tabi tutarı, 
yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır. İtfa işlemi, varlığın kullanıma 
hazır olduğu yani yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gere-
ken konum ve durumda olduğunda başlatılır. İtfa işlemi varlığın satış amaçlı elde 
bulundurulan olarak sınıflandırıldığı tarih ile varlığın elden çıkarıldığı tarihten 
erken olanı itibariyle durdurulur.

Kullanılan	 itfa	 yöntemi,	 varlıktan	 gelecekte	 beklenen	 ekonomik	 faydaların	
işletme tarafından kullanılma şeklini yansıtır ve gelecekte beklenen ekonomik 
faydaların kullanım şeklinde bir değişiklik olmadığı sürece dönemden döneme 
tutarlı	biçimde	uygulanır.	Kullanılabilecek	olan	itfa	yöntemleri	aşağıdaki	gibidir:

•	 Normal	(doğrusal)	itfa	yöntemi,
•	 Azalan	bakiyeler	yöntemi,
•	 Üretim	birimleri	yöntemi.

VUK’da maddi olmayan duran varlıkların itfası için sadece normal amortisman 
yöntemi kullanılır.

Sınırlı yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığın kalıntı değeri, üçüncü 
bir şahıs, ilgili varlığı yararlı ömrünün sonunda satın alacağını taahhüt etmedikçe veya 
varlıkla ilgili aktif bir piyasa mevcut olmadıkça sıfır olarak kabul edilecektir. 

Sınırlı yararlı ömre sahip bir varlığın itfaya tabi tutarı, kalıntı değeri düşüldük-
ten sonra belirlenir. Sıfırdan farklı bir kalıntı değer, işletmenin maddi olmayan 
duran varlığı yararlı ekonomik ömrü bitmeden elden çıkarmayı beklediği anla-
mına gelir.

İşletme T200.000  bedelle bir bilgisayar yazılımı almış olup yazılımın kalıntı değeri 
yoktur. Yazılımın faydalı ömrü 5 yıl olup normal itfa yöntemi ile itfa edilecektir.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 40.000
 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  40.000

31/12/20X0

İşletme bir ürünü üretmek için T100.000 tutarında patent satın almıştır. Patentin 
faydalı ömrü boyunca 20.000 birim üretileceği ve faydalı ömrü sonunda bir değere 
sahip olmayacağı tahmin edilmektedir.

Bir birim için itfa tutarı (100.000/20.000=T5)’dir. Cari yılda 5.000 birim üretil-
miştir. İtfa payı T25.000 (5.000x 5) dir

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 25.000
 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  25.000

31/12/20X0

4

ÖRNEK 
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MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA
 DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Duran varlıkların yeniden değerlenmiş miktarları ve maliyetleri normal olarak 
varlığın	yararlı	ömrü	boyunca	sistemli	olarak	geri	kazanılır.	Eğer	bir	kalemin	veya	
bir grup kalemin hasar, teknik eskime ve diğer ekonomik nedenlerle değeri düşer-
se geri kazanılabilir değer, varlığın defter değerinden az olabilir. Böyle durumlar-
da varlığın değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesi gerekir. 

Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar Türkiye Muhasebe 
Standartlarında	yer	almaktadır.	Konuyla	ilgili,	standart	maddi	ve	maddi	olmayan	
duran varlıklar ile bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirakler 
gibi varlık kalemleri ile yeniden değerlenmiş tutarları ile izlenen varlıklara uygu-
lanır. 

Standardın amacı varlıkların geri kazanılabilir değerden daha yüksek bir def-
ter değeri ile izlenmesini sağlamaktır. TMS 36’ya göre bir varlığın defter değeri, 
varlığın kullanımı veya satışı ile geri kazanılabilecek değerden fazla olması du-
rumunda, varlık geri kazanılabilir tutardan daha yüksek değerle izlenmektedir 
ve varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Bu durumda değer düşüklüğü zararının 
muhasebeleştirilmesi gerekir. 

Değer Düşüklüğünün Değerlendirilmesi
İşletme her raporlama dönemi sonu itibariyle bir varlığın değer düşüklüğüne 
uğramış olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin bulunup bulunmadığını 
değerlendirmelidir. Böyle bir belirtinin olması durumunda ilgili varlığın geri ka-
zanılabilir tutarını tahmin eder ve geri kazanılabilir değerin belirlenmesinde var-
lığın net satış fiyatı yani net geçekleşebilir değeri ile kullanım değeri dikkate alınır. 
Net gerçekleşebilir değer tahmini satış fiyatından, tahmini satış giderleri düşül-
dükten sonra kalan değerdir. Kullanım değeri (işletmeye özgü değer) ise varlık-
tan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değeridir. Geri 
kazanılabilir değer bu iki değerden büyük olanıdır ve

Varlığın Defter Değeri > Geri Kazanılabilir Değer

ise değer düşüklüğü vardır.
İşletme varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını gösteren belirtileri 

saptarken iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanabilir.
Dış kaynaklı bilgiler şunlardır;
•	 Varlığın	piyasa	değerinin	önemli	ölçüde	düşmüş	olması
•	 İşletmenin	bulunduğu	teknolojik,	ekonomik	ve	hukuki	ortamda	olumsuz	

etkileri olan önemli değişikliklerin olması
•	 Faiz	 oranlarının	 artması	 sonucunda	 varlığın	 geri	 kazanılabilir	 değerinin	

önemli ölçüde azalması
•	 Rakiplerin	piyasaya	girmesi
İç kaynaklı bilgiler ise şunlardır;
•	 Varlığın	fiziksel	olarak	hasarlı	ve	eskidiğine	ilişkin	kanıtlar
•	 Varlığın	mevcut	ve	beklenen	kullanımında	önemli	değişiklikleri	ortaya	çık-

ması veya çıkacak olması
•	 İşletmenin	faaliyet	raporlarında	varlığın	performansının	beklenenden	kötü	

olduğunun veya olacağına ilişkin kanıtların olması.

Varlığın geri 
kazanılabilecek değeri 
net satış fiyatı ve kullanım 
değerinden yüksek olanıdır.

Kullanım değeri işletmenin 
bir varlığın devamlı 
kullanımından veya elden 
çıkarttığında elde etmeyi 
beklediği değerdir.
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Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi
Değer düşüklüğü işletme için bir zarardır ve bu şekilde doğan zararların muhase-
beleştirilmesinde iki farklı durum söz konusudur:

•	 Varlık,	maliyet	bedeli	ile	izlenmekte	olabilir.
•	 Varlık,	yeniden	değerlenmiş	değerler	üzerinden	izlenmektedir.
Varlığın maliyet bedeli ile izlenmesi durumunda değer düşüklüğü: Bu du-

rumda değer düşüklüğü varlığın değerinden bir indirim olarak gösterilirken, de-
ğer düşüklüğünden doğan gider bir gelir tablosu hesabına kaydedilir.

20X0 yılı sonunda defter değeri T60.000, birikmiş amortismanı T12.000 olan kam-
yonun piyasa satış fiyatının T35.000, satış giderlerinin de T1.000 olacağı tahmin 
edilmektedir. İşletme kamyonun kullanım değerini ise T38.000 olarak belirlemiştir.

Net Defter Değeri (NDD) = Varlığın kayıtlı değeri - Birikmiş Amortisman

60.000-12.000 = 48.000 

Net	Gerçeğe	Uygun	Değer	 (NGUD)	=	Tahmini	 Satış	Fiyatı	 -	Tahmini	 Satış	
giderleri

NGUD=	35.000-1000=	34.000

Kullanım	Değeri	(KD)	T38.000

•	 KD>NGUD	(38.000>34.000)	olduğu	 için	 geri	 kazanılabilir	 değer	 (GKD)	
T38.000’dir.

•	 Yukarıdaki	hesaplamalara	göre	NDD>GKD	(48.000>	38.000)’dir	ve	değer	
düşüklüğü T10.000’dir.

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 10.000

     256 MADDİ DURAN VARLIKLAR DEĞER
   DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI*  10.000

31/12/20X0

* Tek Düzen Hesap Planında bu hesap bulunmamaktadır. Ancak maddi duran 
varlıkların değer düşüklüğü için bu hesabın kullanılması uygun görülmüştür.

20X0 yılı finansal durum tablosunda taşıtlar aşağıdaki gibi görülecektir

•	 Taşıt	maliyeti	 	 	60.000
•	 Birikmiş	amortisman		 (12.000)
•	 Değer	düşüklüğü	 	 (10.000)
  
•	 Bilanço	değeri	 	 	38.000

Bu durumda 20X1 yılı amortisman payı T38.000 üzerinden hesaplanacaktır. 
Hesaplamada bu değer kalan yıl sayısına (4) bölünecek ve T9.500 (38.000/4) ola-
caktır.

ÖRNEK
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Yeniden Değerlenmiş Değerler Üzerinden İzlenen Varlıkta Değer 
 Düşüklüğü
Bildiğiniz gibi varlık yeniden değerlenmiş değerler üzerinden izlenmekte ise 
değerleme farkları öz kaynaklarda “Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları” 
hesabında	izlenmekteydi.	Eğer	bu	hesabın	kalanı	var	ise	değer	düşüklüğü	önce	
bu hesaptan mahsup edilir, aşan kısım gider yazılır.

İşletmenin aktifinde kayıtlı taşıtın net defter değeri T57.000, geri kazanılabilir de-
ğeri T40.000 ve değer azalışı T27.000 ve Yeniden Değerleme Değer Artışı hesabının 
kalanı ise T14.000’dir.

.../.../20X0
550 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN 
 DEĞERLEME ARTIŞLARI HS. 14.000 
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.  13.000
 256 MADDİ DURAN VARLIK DEĞER  
 DÜŞME KARŞILIĞI HS.  27.000

ÖRNEK 
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Özet

  Uzun vadeli finansal yatırımların dönemsonu 
işlemlerini açıklamak.
 İşletmenin uzun vadeli yatırımları Tek düzen 
Muhasebe	 sisteminde	Bağlı	Menkul	Kıymetler,	
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar olarak sınıflandı-
rılmıştır.	VUK,	menkul	kıymetlerin	değerleme-
sinde uzun vadeli kısa vadeli ayırımı yapmadığı 
için uzun vadeli yatırım amacı ile alınanlar da 
menkul kıymetler gibi değerlenecektir. Türki-
ye Muhasebe Standartlarına göre, uzun vadeli 
amaçla alınan menkul kıymetler maliyet, gerçe-
ğe uygun değer veya az kaynak yöntemlerinden 
biri ile değerlenecektir. Ayrıca dönemsonunda 
söz konusu finansal yatırımlarda değer düşük-
lüğü olup olmadığı araştırılacak, varsa gerekli 
düzeltme kaydı yapılacaktır.

  Maddi duran varlıkların sayım ve değerleme so-
nuçlarını analiz etmek.
 Maddi duran varlıklar, fiziki yapıya sahip ol-
duklarından dönemsonunda fiziki sayımlarının 
yapılarak kayıtlar ile karşılaştırılması, eksik veya 
fazla olanların belirlenerek gerekli kayıtların ya-
pılması gerekir. Noksanlık veya fazlalık nedeni 
bulunana kadar geçici hesaplarda izlenir. Neden 
bulunursa ona göre düzeltilir, bulunamaz ise ge-
lir veya gider yazılır. Ancak bu gider vergi yasa-
ları	açısından	Kanunen	Kabul	Edilmeyen	Gider-
dir.	Maddi	duran	varlıklar	VUK’a	göre	maliyet	
bedeli ile değerlenir.

 Amortisman hesaplama yöntemlerini karşılaştırmak.
 Maddi duran varlıklar fiziki yapıya sahip olduk-
ları için aşınma ve yıpranma ve de teknolojik 
olarak eskime, modasının geçmesi gibi neden-
lerle değer kaybına uğrarlar. Bu değer kayıpla-
rı amortisman muhasebesi yoluyla kaydedilir. 
Amortisman paylarının hesaplanmasında; nor-
mal amortisman, hızlandırılmış amortisman ve 
üretim miktarına göre amortisman yöntemleri 
kullanılır.	 Kullanılan	 yönteme	 göre	 her	 yıl	 he-
saplanan amortisman payı, yani gider yazılacak 
tutar	 farklı	 olacaktır.	 Örneğin	 normal	 amor-
tismanda her yıl eşit tutarda amortisman payı 
hesaplanırken, hızlandırılmış amortisman yön-
temlerinde varlığın faydalı ömrünün ilk yılların-
da çok sonra giderek azalan tutarlarda amortis-
man payı hesaplanır.

 Maddi olmayan duran varlıkların değerleme yön-
temlerini açıklamak.
 Maddi duran varlıkların değerlemesi konusunda 
VUK	ile	TMS	arasında	oldukça	fark	vardır.	Çün-
kü her ikisi de maddi olmayan duran varlıkları 
farklı	tanımlamakta	ve	sınıflamaktadır.	Örneğin	
kuruluş ve örgütlenme giderleri vergi mevzuatı-
na göre bir maddi duran varlıkken, standartlara 
göre dönem gideridir. Şerefiye vergi mevzuatına 
göre maddi duran varlıkken standartta ayrı ola-
rak belirlenemediği için maddi olmayan duran 
varlık	 kabul	 edilmemektedir.	 VUK’da	 maddi	
olmayan duran varlıkların maliyetle değerlene-
ceği ve her birinin maliyetine hangi unsurların 
gireceği açıklanmaktadır. TMS’ye göre ise Ma-
liyet Modeli veya Yeniden Değerlenmiş Değer 
Modeli kullanılarak bilançoya geçirilirler

1

2

3

4
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  Maddi olmayan duran varlıkların itfa yöntemle-
rini karşılaştırmak.
 Maddi duran varlıklar da işletmede uzun süre 
kullanılarak birtakım fayda ve üstünlükler elde 
etmek amacı ile edinildiklerinden, işletmeye 
yararlı olacakları süre içinde itfa edilmelidirler. 
VUK’da	 tüm	maddi	 olmayan	duran	 varlıkların	
genel olarak faydalı ömrü belli ise bu süre içinde, 
belli değil ise beş yıl içinde normal amortisman 
yöntemi ile itfa edilecekleri belirtilmektedir. 
Standartta ise varlıklar sınırlı ve sınırsız ömre 
sahip olarak ayrılmaktadır. Sınırsız ömre sahip 
olanlar için itfa söz konusu değil iken, sınırlı 
ömre sahip olanlar kalıntı değerleri var ise bu 
düşüldükten sonra kalan değer üzerinden itfa 
edilirler. İtfada normal, azalan bakiyeler ve üre-
tim miktarı yöntemleri kullanılabilmektedir.

  Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda de-
ğer düşüklüğü işlemlerini açıklamak.
 İşletme her raporlama dönemi sonu itibariyle 
bir varlığın değer düşüklüğüne uğramış olabile-
ceğini gösteren herhangi bir belirtinin bulunup 
bulunmadığını değerlendirmelidir. Böyle bir 
belirtinin olması durumunda ilgili varlığın geri 
kazanılabilir tutarını tahmin eder ve geri kazanı-
labilir değerin belirlenmesinde varlığın net satış 
fiyatı yani net geçekleşebilir değeri ile kullanım 
değeri dikkate alınır. Geri kazanılabilir değer bu 
iki değerden büyük olanıdır ve “Varlığın Defter 
Değeri	>	Geri	Kazanılabilir	Değer”	ise	değer	dü-
şüklüğü vardır.

5 6
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Kendimizi Sınayalım
1.	 VUK’na	 göre	 bağlı	 menkul	 kıymetler	 içinde	 yer	
alan hisse senetleri hangi değerle değerlenir?

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

2. TMS’ye göre borsada işlem görmeyen iştirak payla-
rı hangi değerle değerlenir? 

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

3.	 Uzun	vadeli	yatırım	amacı	ile	edinilen	(vadeye	ka-
dar elde tutulacak) tahviller TMS’ye göre hangi değerle 
değerlenir?

a. Geçeğe uygun değer
b. Alış değeri
c. Maliyet değeri
d. İskonto edilmiş maliyet değeri
e. Nominal değer

4. İşletmenin %30’una iştirak ettiği A AŞ.’nin net var-
lıkları T160.000 olup, A şirketi dönemsonunda T45.000  
kâr elde ettiğini açıklamıştır. İşletme A AŞ’deki yatırı-
mını öz kaynak yöntemi ile izlemektedir. Buna göre 
iştirakinin değeri ne olacaktır?

a. 34.500
b. 48.000
c. 61.500
d. 160.000
e. 205.000

5. Dönemsonu sayımında maliyeti T3.000, birikmiş 
amortismanı T1.800 olan hesap makinesi bulunama-
mış ve takip eden yıl araştırılmasına karar verilmiştir. 
Bu işlemin kaydı hangisidir?

a.

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.  1.200
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  1.800
     DEMİRBAŞLAR HS                         3.000 

   
b.

   SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.  3.000
DEMİRBAŞLAR HS.     3000

c. 

   DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  1.200
DEMİRBAŞLAR HS.    1.200

d.

   DEMİRBAŞLAR HS  3.000
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS.                3.000

e.

   DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  1.200
 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.         1.800
 DEMİRBAŞLAR HS                          3.000 

6. Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi uygula-
ması için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. İlk yıllarda çok, sonraki yıllarda daha az amor-
tisman payı hesaplanır

b. Amortisman oranı normal amortisman oranı-
nın iki katıdır

c. Amortisman oranı duran varlığın maliyet değe-
rine uygulanır.

d. Amortisman süresi normal amortisman oranı-
na göre hesaplanır

e. Son yıl itfa edilmemiş tutarın tamamı amortis-
man payı olarak kaydedilir
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7. Dönemsonunda demirbaşlar için hesaplanan 
amortisman payının, muhasebeleştirilmesinde hangisi 
doğrudur?

a.
   
255. DEMİRBAŞLAR HS  XXX
 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS           XXX

b.

 255. DEMİRBAŞLAR HS  XXX
 257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS             XXX

c.

   
770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS  XXX
 255. DEMİRBAŞLAR HS                        XXX

d.

   654. KARŞILIK GİDERLERİ  XXX
 257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS             XXX

e.

   770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS  XXX
 257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS             XXX

8. TMS’ye göre maddi duran varlıklar nasıl değerlenir?
a.	 Alış	bedeli	veya	Gerçeğe	Uygun	Değer
b. Maliyet modeli veya Yeniden Değerlenmiş De-

ğer modeli
c.	 Maliyet	modeli	veya	Gerçeğe	Uygun	Değer
d.	 Gerçeğe	Uygun	Değer	veya	Yeniden	Değerlen-

miş Değer modeli
e. Maliyet modeli veya Vergi değeri

9. İşletme 8 yıllığına kiraladığı işyeri binasına 
T10.000’ye kalorifer tesisatı yaptırmış ve bedelini nak-
den ödemiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a.

  252 BİNALAR HS                      10.000.
     191. İNDİRİLECEK KDV HS            1.800.
           100.KASA HS                     11.800 

b. 

   770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS     10.000
      191. İNDİRİLECEK KDV HS           1.800
           100.KASA HS                     11.800. 

c. 

   253. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HS     10.000
      191. İNDİRİLECEK KDV HS           1.800
           100.KASA HS                     11.800 

d.
   
264. ÖZEL MALİYETLER HS             10.000
      191. İNDİRİLECEK KDV HS           1.800
           100.KASA HS                     11.800 

e. 

   127. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS      10.000
      191. İNDİRİLECEK KDV HS           1.800
           100.KASA HS                     11.800 

10. Defter değeri T40.000, birikmiş amortismanı 
T24.000  olan makinenin piyasa satış fiyatının T12.000 
ve satış giderinin de T500 olacağı tahmin edilmektedir. 
İşletme makinenin kullanım değerini T10.000 olarak 
belirlemiştir. Makinenin değer düşüklüğü ne kadardır?

a. 4.000
b. 4.500
c. 6.000
d. 11.500
e. 10.000
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Bağlı	Menkul	Kıymetler”	

başlığını tekrar gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “İştirakler” başlığını tekrar 

gözden geçiriniz.
3.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Bağlı	Menkul	Kıymetler”	

başlığını tekrar gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Maddi Duran Varlıkların 

Sayımı” başlığını tekrar gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Maddi Duran Varlıkların 

Sayımı” başlığını tekrar gözden geçiriniz.
6. c  Yanıtınız yanlış ise “Maddi Duran Varlıkların 

Amortismanı” başlığını tekrar gözden geçiriniz
7. c Yanıtınız yanlış ise “Maddi Duran Varlıklarda 

Amortismanların Muhasebeleştirilmesi “ başlı-
ğını tekrar gözden geçiriniz 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Maddi Duran Varlıkların 
Değerlemesiı” başlığını tekrar gözden geçiriniz

9. d Yanıtınız yanlış ise “Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar” başlığını tekrar gözden geçiriniz 

10. b Yanıtınız yanlış ise “Maddi ve Maddi Olmayan 
Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü” başlığını 
tekrar gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Yeniden değerlemenin sıklığı, ilgili maddi duran var-
lığın gerçeğe uygun değerindeki değişimlere bağlıdır. 
Gerçeğe uygun değeri, defter değerinden önemli ölçü-
de farklılaştığında duran varlığın her yılsonu tekrardan 
yeniden değerlemesi gerekir. Gerçeğe uygun değerinde 
önemli değişiklikler olmayan varlıkların her yıl yeni-
den değerlenmesi gerekmez.

Sıra Sizde 2 
1. Yılın amortismanı 30.000x0.20 = 6000
2. Yılın amortismanı 24.000x0.20 = 4.800
  Birikmiş amortisman = 10.800
	 	Kalan	net	değer	30.000-10.800	=	19.200
  Amortismana tabi tutar = 19.200 - 400 = 18.800
	 	Kalan	yıl	sayısı	=	8
  Amortisman payı = 18.800 / 8= T2.350 

Sıra Sizde 3 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir.

Sıra Sizde 4
Bir sözleşmeden veya yasal haklardan doğan bir maddi 
olmayan duran varlığın yararlı ömrü işletmenin varlığı 
kullanmayı beklediği süreye bağlı olarak yasal ömrün-
den daha kısa olabilir.
İşletme telif hakkını 30 yıl kullanmayı beklediği için, 
bu kalan 40 yıllık sözleşmeye tabi ömründen daha az-
dır. Bu durumda telif hakkı 30 yıllık tahmini faydalı 
ömrü boyunca itfaya tabi tutulmalıdır.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek  
Kaynaklar
Akdoğan N. ve Sevilengül O., (2007) Tekdüzen Mu-

hasebe Sistemi Uygulaması,	 Gazi	 Kitapevi,	
Ankara, 

Gençoğlu Ü.G., (2007) Türkiye Muhasebe Standartları 
ve Uygulamalar,	Türkmen	Kitapevi,	İstanbul,

Örten	R.,	Kaval	H.,	Karapınar	A.	(2007)	Türkiye Mu-
hasebe-Finansal Raporlama Standartları, 
Gazi	Kitapevi,	Ankara.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Borçların dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek ve reeskont işlemini uygula-
yabilecek,
Banka kredileri ve yabancı para cinsinden kredilerin dönemsonu işlemlerini 
açıklayabilecek
Primli ve iskontolu tahvil işlemlerini ayırt edebilecek,
Net kârın nasıl belirlendiğini açıklayabilecek,
Yedekleri tanımlayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Borç	Senetleri	Reeskontu
•	 Primli	Tahvil
•	 İskontolu	Tahvil
•	 Etkin	Faiz	Yöntemi

•	 Dönem	Net	Kârı
•	 Kâr	Yedekleri
•	 Sermaye	Yedekleri

İçindekiler









Dönemsonu İşlemleri
Yabancı Kaynaklar ve 
Öz Kaynaklara İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

•	 GİRİŞ
•	 TİCARİ	BORÇLAR
•	 MALİ	BORÇLAR
•	 ÖZ	KAYNAKLAR

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



GİRİŞ
Bilindiği gibi işletmelerin sahip olduğu kaynaklar, ya işletme sahipleri tarafından ya 
da üçüncü kişilerden borçlanılarak edinilir. İşletme sahiplerinden edinilen kaynağa 
öz kaynak, üçüncü kişilerden sağlanan kaynağa ise yabancı kaynak denilmektedir. 
Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançonun pasif kısmını oluştururlar. 

Üçüncü kişilerin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını gösteren yabancı 
kaynaklar, işletmenin ticari borçları ve mali borçlarından oluşur. Yabancı kaynak-
lar genellikle muhasebede borçlar ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kredili 
mal alışı, bankadan kredi alınması, tahvil çıkarılması, ödenecek vergi borçları gibi 
çeşitli nedenlerle doğabilirler. Her ne nedenle doğmuş olurlarsa olsunlar, yabancı 
kaynaklar işletmenin gelecekteki ödeme yükümlülüklerini gösterirler. Bu neden-
le de ödeme zamanları işletmenin finansal yapısı açısından çok önemlidir. Tek 
Düzen Muhasebe Sistemi’nde yabancı kaynaklar, vadelerine göre sınıflandırıl-
mıştır. Vadesi bir yıldan kısa olanlar kısa vadeli yabancı kaynak, bir yıldan uzun 
olanlar ise uzun vadeli yabancı kaynak olarak tanımlanır. Dönemsonu işlemleri 
bakımından ele alındığında kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların değerlemesi 
aynı olup sadece vadesi bir yılın altına düştüğü için uzun vadeli gruptan kısa va-
deli gruba aktarmaların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle incelenecek olan ka-
lemlerde değerleme bakımından uzun vadeli, kısa vadeli ayrımı yapılmayacaktır.

İşletme sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını gösteren öz 
kaynaklar diğer adı ile öz sermaye, işletme sahiplerinin işletmeye sağladıkları de-
ğerleri gösteren sermaye, işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve dağıtılmayarak 
işletmede bırakılan kârlar ve birtakım sermaye hareketleri sonucu meydana gelen 
değer artışlarını kapsar. 

Bu ünitede, önce yabancı kaynaklar kapsamında ticari borçlar ve mali borçlara 
ve ardından özkaynaklara ilişkin dönemsonu işlemleri incelenecektir. 

TİCARİ BORÇLAR
Genel Muhasebe II dersinde de gördüğünüz gibi ticari borçlar, işletmenin ticari 
faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynak-
lanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir. Senetsiz (açık hesap, cari hesap) 
borçlar, Satıcılar hesabında; senetli borçlar ise Borç Senetleri hesabında izlenir.

Yabancı Kaynaklar ve Öz 
Kaynaklara İlişkin 

Dönemsonu İşlemleri
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Satıcılar
Satıcılar hesabı yardımcı hesap kullanılmasını gerektiren bir ana hesap niteliğinde 
olduğu için envanter günü itibariyle Satıcılar ana hesabı ile tüm yardımcı hesap-
ların toplamının birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşitlik yoksa bunun 
nedeni aranarak gerekli düzeltme kaydı yapılır.

Satıcıların yani senetsiz borçların envanter işlemleri, hesap karşılaştırması yo-
luyla yapılır. Dönemsonunda satıcılarla karşılıklı olarak hesap özetleri gönderile-
rek, işletmenin kayıtlarında görülen senetsiz borç tutarının doğru olup olmadığı 
araştırılır. Yapılan hesap karşılaştırması sonucunda farklılık çıkabilir. Farkın ne-
deni işletmeden kaynaklanıyorsa gerekli düzeltme kaydı yapılır. Ayrıca alıcı ve sa-
tıcı arasında yıl sonundaki ciroya bağlı olarak veya erken ödemelerle ilgili iskonto 
anlaşmaları yapılmışsa, hesap karşılaştırması sırsında dikkate alınması gerekir.

VUK’a Göre Değerleme
Satıcılar hesabı, VUK’nun 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Buna 
göre Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar he-
sap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir. 

31.12.20X0 tarihinde Satıcılar hesabı ve yardımcı hesaplarının durumu aşağıdaki 
gibidir.

 B SATICILAR HESABI A
     ........       ........
     ........
     ........
     27.200       48.000

 

Satıcılardan gelen hesap özeti bilgileri aşağıdaki gibidir:

SATICILAR BORÇ ALACAK KALAN

(A)	Hesabı 3.200 7.200 4.000

(B)	Hesabı 11.200 18.400 7.200

(C)	Hesabı 4.800 11.200 6.400

(D)	Hesabı 8.320 12.800 4.480

Toplam 27.520 49.600 22.080

Yapılan araştırma sonucunda farklılıkların nedeni olarak şunlar belirlenmiştir;
•	 Satıcı	(B)’	den	yapılan	T800 tutarındaki kredili alış, yanlışlıkla satıcı (A)’nın 

hesabına kaydedilmiştir.
•	 Satıcı	(C)’den	yapılan	T1.600 tutarındaki kredili alışın kaydı unutulmuştur
•	 Satıcı	(D)’nin	ciro	üzerinden	T320 iskonto yaptığı öğrenilmiştir.
Bu durumda yapılması gereken kayıtlar şu şekilde olacaktır:

ÖRNEK 

    (A) Hesabı  
  
3.200       8.000   

    (B) Hesabı  
        
11.200     17.600   

    (C) Hesabı  
  
4.800       9.600   

     (D) Hesabı  
  
8.000      12.800
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31/12/20X0

320 SATICILAR HS.    800
    (A) Hesabı 
  320 SATICILAR HS.    800

(B) Hesabı    

31/12/20X0

153 TİCARİ MALLAR HS. 1.600

  320 SATICILAR HS.    1.600

(C) Hesabı 

31/12/20X0

320 SATICILAR HS.    320
    (D) Hesabı 
  649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.    320

Bu kayıtlardan sonra Satıcılar hesabı T22.080 kalan verecek şekilde düzeltilmiş ve ka-
patılmaya hazır hâle gelmiş olacaktır. Bilançoda Satıcılar 22.080 lira olarak gözükecektir.
 B SATICILAR HESABI A
     ........       ........
     ........
     ........
     27.200       48.000
        800          800

                320        1.600
     28.320       50.400
        22.080

Yapılan hesap karşılaştırması sonucu satıcı A’ya bankadan yapılan T5000 ödemenin, 
kayıtlara T500 olarak geçirildiği belirlenmiştir. Bu durumda nasıl kayıt yapılmalıdır? 

Vergi mevzuatımıza göre senetsiz borçlar, mukayyet değer değerlenirler.

Senetsiz borçların değerlemesinde muhasebe kayıtlarında gözüken tutarlar 
esas alındığı için yukarıdaki gibi tutarı doğrulanmış Türk Lirası cinsinden se-
netsiz borçlar için dönemsonunda başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. 
Ancak, yabancı para cinsinden senetsiz borçların, hem dönemsellik ilkesi hem de 
borçların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönemsonunda değerle-
meye tabi tutulması gerekir.

Yabancı para cinsinden senetsiz borçlar Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen dö-
viz kuru esas alınarak değerlenir.

10.000 € senetsiz borcu bulunan işletmenin kayıtlarında bu borç, T61.000  olarak 
görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonunda ilan edilen Euro döviz kuru 
1€=6,38T’dir.

1

ÖRNEK 
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Örneğimizde dönemsonu kur üzerinden hesaplandığında işletmenin elindeki ya-
bancı paranın değeri (6,38 x 10.000) T63.800 olacaktır. Bu da işletmenin Türk lirası 
olarak borcunun artması anlamına gelecektir ve aradaki fark (63.800-61.000) T2.800, 
işletme için kur değişiminden oluşan bir zarar olduğundan Kambiyo Zararları hesabına 
kaydedilecektir. Sonuçta değerleme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

31/12/20X0

626 KAMBİYO ZARARLARI HS. 2.800

  320 SATICILAR HS.    2.800

(K) Hesabı 

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre borçların gerçeğe uygun değerle ölçülme-
si ve muhasebeleştirilmesinde iskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esası söz ko-
nusudur. Yani Genel Muhasebe II dersinden de hatırlayacağınız gibi vadeli mal 
alımlarında vade farkı satın alınmış olan mal veya hizmetin maliyetine kayde-
dilmemekte ayrı bir hesap olan Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabında 
izlenmektedir. Dönemsonunda ise bu vade farkından döneme isabet eden tutarın 
döneme ait Finansman Giderleri hesabına aktarılması gerekmektedir. 

(Z) Gıda İşletmesinin 31.12.20X0 tarihinde 320 Satıcılar hesabının ve alışla ilgili 
vade farkının izlendiği 325 Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabının durumu 
aşağıdaki gibidir. Yapılan hesaplama sonucunda bu vade farkı tutarından dönem 
gelirine aktarılacak tutar T200 olarak tespit edilmiştir. 

  320. SATICILAR HESABI
           .           .
           .           .
           .           .
(31.12)      1.500       3.150               (31.12)

	 	 325	ERTELENMİŞ	TİCARİ	BORÇ.	VADE	FARKI	HS.	 	
              .            .
              .      .
              .      .
(31.12)         750                           (31.12)

Bu verilere göre öncelikle Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade Farkı hesabından 
ilgili döneme ait olan 200 liralık tutarın Finansman Giderleri hesabına aktarılması 
için aşağıdaki kaydın yapılması gereklidir.

31/12/20X0

770 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.    200

325 ERTELENMİŞ TİCARİ BORÇLAR VADE

      FARKI HS.

    -Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri    200

Büyük defter kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK 
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	 	 325	ERTELENMİŞ	TİCARİ	BORÇ.	VADE	FARKI	HS.	 	
              .            .
              .      .
              .      .
(31.12)         750       200                      (31.12)

Bu işlemler sonucunda dönemsonu bilançosunda 320 Satıcılar hesabı aşağıda-
ki gibi gösterilecektir.

  (Z) Gıda İşletmesinin
31.12.20X0 Tarihli Dönemsonu Bilançosu

   .
   .
   Satıcılar 1.650
   (-) Ertelenmiş Tic. 
   Borç. Vade Farkı 550
   Satıcılar	(net)	 1.100

Vade farkından kaynaklanan finansman giderleri ise 200 lira olarak 20X0 gelir 
tablosunda yer alacaktır. 

Borç Senetleri
Borç senetleri, işletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş po-
liçelerdir. Pasif karakterli bir hesap olan Borç Senetleri hesabının alacağına senetli 
borçlar nominal değerleriyle kaydedilir. Bu hesap, bir önceki dönemden devreden 
borç senetleri, kredili alışlar veya alınan hizmetler karşılığı verilen bonolar, satı-
cılara olan senetsiz borçlar için verilen bonolar veya poliçe kabul edilmesi gibi 
nedenlerle alacaklandırılırken senet bedelleri ödendikçe borçlandırılır. Dönem-
sonunda hesabın alacak kalanı işletmenin senetli borçlarının toplamını gösterir. 

VUK’a Göre Değerleme
VUK’un 281. maddesine göre bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan iş-
letmeler borç senetlerini değerlemede mukayyet (kayıtlı) ya da tasarruf (peşin) değeri 
ölçüsünden birini esas alabilirler. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin dışında kalan 
şirketler borç senetlerini mukayyet değerle ya da tasarruf değeri ile değerleyebilirler. 

Mukayyet değerle değerlemede Türk lirası cinsinden düzenlenmiş borç se-
netleri için dönemsonunda tutarlarının doğrulanması dışında herhangi bir işlem 
yapmasına gerek yoktur. Buna karşılık, yabancı para cinsinden düzenlenmiş olan 
borç senetlerinin yılsonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen döviz kurları 
ile değerlenmesi gerekir.

3.000 $ senetli borcu bulunan işletmenin kayıtlarında bu borç senedi, T17.550 ola-
rak görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonunda Dolar için ilan edilen 
döviz kuru 1$=5,81T’dir.

İşletmeler, varsa yabancı para cinsinden düzenlenmiş borç senetlerini değer-
lerken senetsiz borçlarda olduğu gibi kurdaki değişime paralel olarak borç senet-
lerinin Türk lirası tutarını artırır ya da azaltırlar. Örneğimizde dönemsonunda 
kur düştüğü için senetli borcun Türk lirası karşılığı (3.000*5,81) T17.430 olacak-
tır. İşletmenin Türk lirası borcu azaldığı için kur değişiminden doğan fark (17.550 
- 17.430) T120 Kambiyo Kârı hesabına kaydedilecektir.

Banka, banker ve sigorta 
şirketleri hem senetli hem de 
senetsiz borçlarını tasarruf 
değeri ile değerlerler.

ÖRNEK 
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31/12/20X0

321 BORÇ SENETLERİ HS.   120

  646 KAMBİYO KÂRLARI HS.      120

 

Yukarıda belirtildiği gibi işletmeler, borç senetlerini tasarruf değeriyle de de-
ğerleyebilirler. Tasarruf değeri ile değerleme yapıldığında borç senetlerinin de-
ğerleme tarihindeki tasarruf değerleri (peşin değerleri) tek tek hesap edilecektir. 
Bu hesaplamada her bir senedin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki süre 
esas alınarak iskonto tutarı belirlenir. İskonto tutarı senedin nominal değerinden 
düşülerek senedin tasarruf (peşin) değeri bulunur. Alacak senetleri ile ilgili 3. üni-
tede belirtildiği gibi bu işleme reeskont işlemi denilmektedir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin, varsa borç senetlerini de 
reeskonta tabi tutmaları gerektiği daha önce açıklanmıştı. İşletmenin alacak se-
netlerini değil de yalnızca borç senetlerini reeskonta tabi tutması mümkündür. 
Ancak işletmenin sadece borç senetleri içinde yer alan bir veya birkaç senedi re-
eskonta tabi tutması söz konusu değildir. Bu seçeneği tercih eden işletmenin, tüm 
borç senetlerini reeskonta tabi tutması gerekir. İskonto tutarının hesaplanması 
tıpkı alacak senetlerinde olduğu gibidir. Daha önce iskonto tutarının ve tasarruf 
değerinin hesaplanması açıklandığı için burada tekrar edilmeyecektir. 

Hesaplanan iskonto tutarı geçici bir hesaba kaydedilir ve ertesi yıl ise ters ya-
zılarak kapatılır.

İşletme, nominal değerleri toplamı T27.500 olan borç senetlerini reeskonta tabi tut-
maya karar vermiş ve yapılan hesaplama sonunda söz konusu senetlerin tasarruf 
değerleri toplamını T23.250 olarak hesaplamıştır. 

Paranın zaman değerinden ötürü, borç senetlerinin değerleme günündeki tasarruf de-
ğeri, vade bitimindeki değerinden, daha düşük olacağı için aradaki fark (iskonto tutarı = 
27.500- 23.250) T4.250 aşağıdaki muhasebe kaydında olduğu gibi gelir olarak kaydedilir.

31/12/20X0

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. 4.250

 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.       4.250

 

Borç Senetleri Reeskontu hesabı, pasif düzenleyici bir hesap olup bilançoda Borç 
Senetleri hesabının altında eksi olarak gösterilir. 

Tıpkı alacak senetleri reeskontunda olduğu gibi Borç Senetleri Reeskontu he-
sabı takip eden yıl aşağıdaki muhasebe kaydı yapılarak iptal edilir.

01/01/20X1

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS. 4.250

  322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.    4.250

 

Yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması söz ko-
nusudur. Bu durumda iskonto oranı olarak Libor esas alınmalıdır.

ÖRNEK 

LİBOR, Londra Bankalar arası 
Para Piyasasında, kredibilitesi 
yüksek bankaların birbirlerine 
ABD doları üzerinden 
borç verme işlemlerinde 
uyguladıkları faiz oranıdır. 
Londra saati ile 11:00’ de 
sabitlenen bu oran piyasalar 
tarafından referans faizi olarak 
kullanılmaktadır.



6. Ünite - Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemleri 139

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Değerleme
Eğer işletme borç senedini düzenlediği zaman Türkiye Muhasebe Standartlarına 
(TMS) göre kayıt yapmış ve vade farkı aşağıdaki örnekte olduğu gibi 322 Borç 
Senetleri hesabına alınarak kaydedilmişse dönemsonunda döneme ilişkin vade 
farkının finansman giderleri hesabına aktarılması gerekir.

15 Aralık 20X0 tarihinde (X) işletmesi T180.000 tutarında mal almış, satıcıya %12 
faiz içeren, 61 gün vadeli T183.610 nominal değerli bir senet keşide etmiştir. TMS’ye 
göre işletmenin senedi düzenlediği zaman yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır:

15/12/20X0

153  TİCARİ MALLAR HS. 180.000
325 ERTELENEN TİCARİ BORÇLAR VADE FARKI HS. 3.610
     -Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri
191.İNDİRİLECEK KDV HS. 32.400

321 BORÇ SENETLERİ HS. 183.610

100. KASA HS. 32.400

 

Dönemsonunda vade farkından döneme ilişkin olan tutarın ilgili gider hesabı-
na kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

31/12/20X0

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.    950
325 ERTELENMİŞ TİCARİ BORÇLAR VADE

      FARKI HS.    950
    -Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 

MALİ BORÇLAR
Ekonomik yaşamdaki gelişmeler karşısında işletmeler sadece öz kaynakları ile ye-
tinmemekte sıklıkla yabancı kaynaklara başvurmaktadırlar. Bu kaynaklar içinde 
işletmelerin banka ve diğer kredi kurumlarından sağladıkları kaynaklar ile borç-
lanma amacıyla menkul kıymet ihracı ile sağladığı kaynaklar mali borçları oluş-
turmaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi bu gruptan banka kredileri ve çıkarıl-
mış tahviller (tahvilli borçlar) incelenecektir. 

Banka Kredileri
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre Banka Kredileri hesabı, işletmelerin ban-
kalardan aldığı her türlü kredilerin (borçlu cari hesap, avans, teminat mektubu 
şeklinde kredi, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden) izlendiği hesaptır. Ban-
kalardan sağlanan krediler türlerine göre uzun vadeli veya kısa vadeli olabilirler. 
Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabında 
vadesi bir yıldan uzun olanlar ise 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir.

Banka kredileri ile ilgili dönemsonu işlemleri bankaların dönemsonu işlem-
lerine çok benzer. Öncelikle yardımcı hesaplar ile Banka kredileri ana hesabının 
toplamlarının uygunluğu araştırılır. Daha sonra bankalardan gelen hesap özet-
leri ile işletmenin tutmuş olduğu kayıtlar karşılaştırılarak bankalarla mutabakat 
sağlanır. Bu mutabakatta işletmenin kayıtlarından kaynaklanan bir farklılık varsa 
Bankalar hesabında olduğu gibi düzeltilir. Bunların dışında Banka Kredileri ile 
ilgili olarak dönemsonunda yapılacak işlemleri şunlardır:

ÖRNEK 
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•	 Yabancı	para	cinsinden	alınan	banka	kredilerinin	değerlenmesi.
•	 Döneme	ilişkin	faizlerin	hesaplanarak	kaydedilmesi
•	 Yılsonu	itibariyle	kısa	vadeli	hâle	gelen	kredilerinin	ilgili	hesaplara	aktarılması

Yabancı Para Cinsinden Alınan Kredilerin Değerlemesi
Yabancı para cinsinden alınan krediler, işlem tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından 
ilan edilen kurla değerlenir ve Türk lirasına dönüştürülerek muhasebeleştirilirler. 

Kredi alma işlemi bir finans işlemi olduğu için yabancı para cinsinden alınan kre-
dilerin dönemsonu değerleme işleminden kaynaklanan farklar, finansman gideri 
olarak kaydedilir.

İşletme, 01 Aralık 20X0 tarihinde 6 ay vadeli 15.000 $ kredi sağlamıştır. İşlem tari-
hindeki dolar kuru 1$=5.79T’dir. 31.12.20X0 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından 
ilan edilen dolar döviz kuru 1$=5.85T’’dir.

Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kur ile işletmenin dolar kredi borcunun Türk 
lirası karşılığı (15.000 x 5,85) T87.750’dir. Söz konusu kredi işlem tarihindeki kur-
la, defterdeki kayıtlı değeri (15.000 x 5.79) T86.850 olduğuna göre aradaki fark 
olan T900 dönemsonunda aşağıdaki şekilde kaydedilecektir.

31/12/20X0
 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 900
  300 BANKA KREDİLERİ HS.  900
    

Dönemsonu Faiz Tahakkuku
Banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken bir diğer işlem 
de dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak, 
kaydedilmesidir.

VUK’a göre henüz vadesi gelmemiş banka kredilerinin işlemiş faizinin hesaplana-
rak gider kaydedilmesi gerekir.

İşletme, 01 Kasım 20X0 tarihinde 6 ay vadeli T500.000 tutarında avans şeklinde 
kredi sağlamıştır. Kredinin faiz oranı %19’dur. 

Söz konusu kredinin finansman gideri T95.000 olup vade sonunda yani 20X1 yı-
lında ödenecektir. Ancak bu tutarın döneme ilişkin iki aylık tutarı olan T15.877’dir. 
Dönemsellik ilkesi gereği T15.877’nin 2011 yılı gideri olarak kaydedilmesi gerekir. 
Bu amaçla 20X0 yılı sonunda aşağıdaki muhasebe kaydının yapılması gerekir.

31/12/20X0
 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 15.877
  381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.  15.877
    

ÖRNEK 
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Vadeleri Bir Yılın Altına Düşen Krediler 
İşletmenin sağladığı uzun vadeli kredilerin vadeleri zaman ilerledikçe kısalır ve bir 
yılın altına düşer. Bu durumda söz konusu kredinin bilançoda kısa vadeli yabancı 
kaynaklar arasında gösterilmesi gerekir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu tür kre-
dilerin, kısa vadeli olarak sağlanmış olan diğer banka kredileri ile karıştırılmaması 
için 303 kodlu Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabı hesabına 
aktarılmaları öngörülmektedir. Söz konusu hesaba uzun vadeli kredilerin, bilanço ta-
rihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın altına 
düşenleri ve bunların tahakkuk ettiği hâlde henüz ödenmeyen faizleri kaydedilir.

İşletme, 01 Ekim 20X0 tarihinde 4 yıl vadeli T200.000 kredi sağlamıştır. Kredinin 
anapara ödemeleri yıllık taksitler hâlinde yapılacaktır. 

Söz konusu kredi, 01 Ekim 20X0 tarihinde 400 kodlu Banka Kredileri hesa-
bına alacak kaydedilmiştir. Kredinin ilk taksiti olan T100.000, 01 Ekim 20X1 ta-
rihinde ödeneceği için bilanço gününde vadesi 9 aya düşmüş yani kısa vadeye 
dönüşmüştür.

Dolayısıyla, 31.12.20X0 tarihinde dönemsonu işlemelerine ilişkin muhasebe 
kayıtları yazılırken aşağıdaki muhasebe kaydının da yapılması gerekir.

31/12/20X0

400 BANKA KREDİLERİ HS. 50.000

  303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA   

      TAKSİT VE FAİZLERİ HS. 100.000

Çıkarılmış Tahviller
Tahvil, uzun vadeli borçlanma aracıdır. Ülkemizde yalnızca anonim şirketler ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri tahvil ihraç edebilirler. Tahvil ihraç eden işletme, vade bitiminde 
üzerinde yazılı olan nominal değer ve faizi öder. Bilindiği gibi Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi’ne göre ihraç edilen tahviller, Çıkarılmış Tahviller hesabında izlenmektedir.

İşletmeler nominal değerle veya günlük piyasa faizine bağlı olarak nominal 
değerin altında veya üstünde bir değerle tahvil ihraç edebilir. Aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi piyasa faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı faiz oranından küçükse 
primli, büyükse iskontolu olarak ihraç edilir. 

Nominal değerle ihraç edilen tahvillere başa baş tahvil denir.

İskontolu Tahvil İhracı
Piyasa faiz oranı % 9 iken işletmenin % 8 faiz oranı ile ihraç ettiği tahvile alıcı 
bulabilmesi için iskontolu olarak yani nominal değerinin altında satması gerekir. 
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde iskonto tutarı, pasif düzenleyici bir hesap olan 
408 kodlu Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabına kaydedilir.

Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabında gösterilen iskonto tutarının, borcun 
vadesine uygun olarak yıllara pay edilmesi gerekir. Bu amaçla aşağıdaki yöntem-
lerden biri kullanılabilir.

•	 Eşit	paylı	yöntem
•	 Etkin	faiz	yöntemi

ÖRNEK 
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Eşit Paylı Yöntem
Bu yöntemde iskonto tutarı, borcun vadesine bölünerek yıllara eşit olarak dağıtılır. 

İşletmenin 1 Ocak 2011’ de % 8 faizli, 4 yıl vadeli, T8.000.000 nominal değerli tahvi-
li ihraç etmiştir. Piyasa faiz oranı % 9 olup iskonto tutarı T259.248’dir. Bu durumda 
tahvilin iskontolu ihraç bedeli T7.740.752 (8.000.000-259.248)’ dir 

Bu durumda her yıl gider yazılacak iskonto tutarı, T64.812 (259.248/4) olacak-
tır. Yıllar itibariyle gider yazılacak tutar ve tahvilin defter değeri aşağıdaki gibidir. 

Faiz	
Dönemleri

A	
Ödenecek	
Faiz	(%	8)

B	
Gider	

Yazılacak	
İskonto	

(259.248/4)

C	
Gider	

Yazılacak	Faiz	
(A	+	B)

D	
İskonto

E	
Tahvilin	

Defter	Değeri	
(8.000.000	-	D)

1 640.000 64.812 704.812 259.248 7.740.152

2 640.000 64.812 704.812 194.436 7.805.564

3 640.000 64.812 704.812 129.624 7.870.376

4 640.000 64.812 704.812 64.812 7.935.188

2.560.000 259.248 2.819.248 0 8.000.000

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilerden hareketle işletme örneğin birinci yılın 
sonunda faiz giderlerini aşağıdaki gibi muhasebeleştirecektir.

31/12/2011

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 704.812

  408 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS.  64.812

  381 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 640.000

01 Ocak 2012 tarihinde faiz gideri ödendiğinde ise aşağıdaki muhasebe kaydı 
yapılır.

01/01/2012

381 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 640.000

  100 KASA HS 640.000

      Türk Lirası 

Bu yöntemde her yıl gider yazılacak olan faiz tutarı aynı (704.812 T) olmak-
tadır. Bu tutar, tahvilin defter değerine oranlandığında her yıl farklı bir oran çık-
maktır. Bu sorunu aşmak için efektif faiz yöntemi kullanılır.

Etkin Faiz Yöntemi
Etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto tutarının yıllara dağıtılmasında sırasıyla 
aşağıdaki işlemler yapılır.

•	 Her	dönem	gider	yazılacak	faiz	gideri	hesaplanır.	(Tahvilin	defter	değeri	ile	
efektif faiz oranı olan %9 çarpılır).

•	 Döneme	ilişkin	tahakkuk	eden	faiz	gideri	hesaplanır	(Tahvilin	nominal	de-
ğeri ile üzerinde yazılı olan faiz oranı çarpılır).

ÖRNEK 
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•	 Döneme	düşen	(gider	yazılacak)	iskonto	tutarı	hesaplanır	(Yukarıdaki	aşa-
malarda hesaplanan tutarların farkıdır).

Etkin faiz yöntemini yukarıdaki örneğimize uygularsak iskontonun yıllara 
göre dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Faiz	
Dönemleri

A	
Tahvilin	

Dönemsonu	
Defter	
Değeri	

(8.000.000	-	E)

B
Gider	

Yazılacak	
Faiz	(%	9)	
(A	*	0.09)

C	
Ödenecek	Faiz	

(%	8)	
(8.000.000	*	0.08)

D	

Gider	
Yazılacak	
İskonto	
(B	-	C)

E	
İskonto	
(E	-	D)

0 7.740.752 259.248

1 7.797.420 696.668 640.000 56.668 202.580

2 7.859.188 701.768 640.000 61.768 140.812

3 7.926.515 707.327 640.000 67.327 73.485

4 8.000.000 713.485 640.000 73.485 0

2.819.248 2.560.000

 
Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilerden hareketle efektif faiz yöntemine göre 

birinci yılın sonunda faiz giderleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirecektir.

31/12/2011

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 696.668

  308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI HS.  56.668

  381 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 640.000

Menkul kıymet ihraç farkı nereden doğar?

Primli Tahvil İhracı
İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur (işletmenin kredibilitesi 
ve risk faktörünün yanı sıra) piyasa faiz oranıdır. Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerin-
de yazılı olan faiz oranından düşükse tahvil primli ihraç edilir.

ABC Anonim Şirketi 01 Ocak 2011 tarihinde nominal bedeli T8.000.000, vadesi 4 
yıl ve faiz oranı % 10 olan tahvili, T8.259.160’ye primli ihraç etmiştir. Faiz ödemele-
ri yıllık olarak yapılmaktadır. Piyasa faiz oranı %9’dur.

Primli tahvil ihracına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

01/01/2011

100 KASA HS.

    T Kasası 8.259.160

  405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS.                     8.000.000

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 259.160

2
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Yukarıdaki kayıtta yer alan T259.160 tahvil priminin, tahvilin vadesine göre 
dönemlere dağıtılması gerekmektedir. Bu işlem, eşit paylı yöntem veya etkin faiz 
yöntemi ile yapılabilir.

İşletme, dönemlere eşit olarak dağıtmaya karar verirse prim tutarı tahvilin 
vadesine bölünerek bir döneme düşen kısmı hesaplanır. Örneğimizde bu tutar, 
T64.790 (259.160 / 4)’dir. İşletmenin her yıl ödeyeceği faiz T800.000 (8.000.000/ 
0,10) olup primli olarak ihraç edildiği için gider yazılacak olan tutar T735.210 
(800.000 - 64.790) olacaktır.

Bu durumda işletmenin 31.12.2011 tarihinde faiz tahakkukuna ilişkin yapaca-
ğı muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

31/12/2011

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 735.210
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS.  64.790 
  481 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 800.000

Etkin faiz yöntemi ile her yıl gider yazılacak faizin, tahvilin defter değeri ile faiz 
oranı çarpımı kadar olması sağlanır.

Örneğimize geri dönersek her yıl gider yazılacak faiz ve tahvil priminin yıllara 
pay edilmesi aşağıdaki gibidir (küsuratlar dikkate alınmamıştır):

Faiz	
Dönemleri

A	
Tahvilin	

Dönemsonu	
Defter	Değeri	
(8.000.000	+	E)

B	
Gider	

Yazılacak	
Faiz	(%	9)	
(A	*	0,09)

C	
Ödenecek	Faiz	

(%	10)	
(8.000.000	*	

0,10)

D	
Gidere
Mahsup	
Edilecek	

Prim	(C	-	B)

E	
Prim	
(E	-	D)

0 8.259.160 259.160

1 8.202.485 743.325 800.000 56.675 202.485

2 8.140.709 738.224 800.000 61.776 140.709

3 8.073.372 732.669 800.000 67.337 73.372

4 8.000.000 726.628 800.000 73.372 0

2.940.846 3.200.000 259.160

Etkin faiz yöntemine ilişkim yukarıdaki hesaplamalara göre birinci yılınso-
nunda faiz giderleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirecektir.

31/12/2011

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 743.325
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS.  56.675 
  481 GİDER TAHAKKUKLARI HS. 800.000

Vergi Usul Kanunu’na göre çıkarılmış tahviller itibari değerle değerlenirler (Madde 286). 
Bu nedenle değerleme gününe kadar geçen süre için faiz tahakkuku yapılması gerekmez.
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ÖZ KAYNAKLAR
Öz kaynaklar veya öz sermeye, işletme sahiplerinin işletemeye sermaye olarak 
verdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden 
çekilmemiş dönem kârı (eksi zarar), önceki dönem kârları (eksi önceki dönem 
zararları) ve yedeklerden oluşur. Öz kaynak tutarı işletmenin net varlık toplamın-
dan yabancı kaynakların düşülmesi ile elde edilir. Öz kaynaklara ilişkin olarak 
dönemsonunda yapılan işlemler dönem net kârının ve yedeklerin hesaplanması-
na ilişkin işlemleri kapsar. 

Dönem Net Kârı
Bildiğiniz gibi dönemsonunda tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları 690 Dö-
nem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Hesabın kalanı, ilgili dö-
nemde elde edilen kâr ya da zararı gösterir. 

   GİDER HESABI
  

 10.000    10.000 →
 

690. DÖNEM K/Z HS.
  
 10.000    25.000
           15.000

 

→

  

   GELİR HESABI
  
 25.000    25.000

Dönem Kârı veya Zararı hesabının borç kalanı kârı alacak kalanı zararı gösterir.

Yukarıda şematik olarak gösterilen devir kaydı yapıldıktan sonra tüm giderler 
690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının borcuna, tüm gelirler de alacağına devre-
dilmiş olur. Bu devir işlemi yapıldıktan sonra söz konusu hesabın alacak kalanı, 
işletmenin vergi öncesi kârını gösterir. Bu durumunda öncelikle söz konusu kâr 
üzerinden ödenecek vergi tutarının ve net kâr tutarının hesaplanarak ilgili hesap-
lara kaydedilmesi gerekir. 

Dönem net kârı tutarının belirlenmesi kitabımızın 7. ünitesinde daha detaylı 
olarak açıklanmıştır. Ancak aşağıda yer alan örnekte dönem net kârının belirlen-
me aşamaları gösterilmektedir. 

20X0 yılı sonunda devir kaydı yapıldıktan sonra 690 Dönem Kârı veya Zararı hesa-
bının görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 B DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI A
     ........       ........
     ........
     ........
     180.000       230.000
         50.000

Yukarıdaki defteri kebir hesabından da görüleceği gibi işletmenin 20X0 yılı 
kârı (ticari kârı) T50.000’dir. 

Dönem kârı bulunduktan sonra kanunen kabul edilmeyen giderler bu tutara 
eklenip vergiden istisna kazançlar düşülerek mali kâr (vergi matrahı) bulunur. 
Bulunan tutar ile vergi oranı çarpılarak vergi tutarı hesaplanır. Örneğimizde ver-
ginin T13.000 hesaplandığını varsayarsak yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK 
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31/12/20X0

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. 50.000

  691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL  

      YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS. 13.000

  692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS. 37.000

Dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi, takip eden yıl ödenecektir. Bu neden-
le aşağıdaki kayıt yapılarak hesaplanan vergi tutarının bilançonun pasifinde kısa 
vadeli borç olarak (Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları) 
gözükmesi sağlanır.
 

31/12/2011

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

   KARŞILIKLARI HS.                             13.000 

  370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER 

      YASAL YÜKÜM. KARŞ. HS. 13.000

Net kâr tutarı ise ilgili dönemde şirketin kendi kendine yaratmış olduğu değer 
olarak öz kaynaklar arasında yer almalıdır. Bunun için aşağıdaki muhasebe kay-
dının yazılması gerekir.

31/12/2011
 692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 37.000
  590 DÖNEM NET KÂRI   37.000
    

Yedekler 
Şirketlerin ilgili kurullarında vergi düşüldükten sonra kalan kârın dağıtılmasına karar 
verilirse kâr dağıtımının Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hü-
kümler doğrultusunda yapılması gerekir. Kâr dağıtımı yapılırken ayrılması gereken 
yedekler (ihtiyatlar) ayrıldıktan sonra dağıtılacak kâr payı (temettü) tutarı belirlenir.

Yedekler, işletme kârlarının gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı serma-
yenin korunması veya oto finansman amacıyla dağıtılmayarak işletmede tutulan 
kısımlarıdır. Tek şahıs işletmelerinde yedek ayrılması zorunluluğu yoktur, buna 
karşılık sermaye şirketlerinde yedek ayrılması zorunlu olup üçüncü kişilerin hak-
larının korunması açısından önemlidir. 

Sermaye şirketlerinde yedek ayrılması neden gereklidir?
 
Yedekler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bir sınıflama yedek ayırma 

amacına göre yapılır ve yedekler, genel yedekler ve özel yedekler olarak sınıflandırı-
lır. Diğer bir sınıflama yasal zorunluluk bakımından yapılmaktadır ve yedekler, yasal 
yedekler ve ihtiyari yedekler olarak ayrılmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde 
yedekler kâr yedekleri ve sermaye yedekleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

590 Dönem Net Kârı Hesabı, 
işletmenin faaliyet dönemine 
ilişkin vergi sonrası net kâr 
tutarının izlendiği hesaptır. 
Takip eden yıl 580 Geçmiş Yıl 
Kârları hesabına devredilir.

3
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Kâr Yedekleri
Kâr yedekleri kâr üzerinden ayrılan yedeklerdir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde 
kârdan ayrılacak yedekler;

•	 Yasal	yedekler
•	 Statü	yedekleri
•	 Olağanüstü	yedekler

şeklinde sınıflandırılmıştır.
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan yedekler-

dir. I. Tertip ve II Tertip olarak hesaplanır.
Şirketler her yıl safi kârın yüzde beşi kadar I. Tertip yedek ayırırlar. Ancak her 

yıl ayrılmış olan I. Tertip yedek akçelerin toplam tutarı ödenmiş sermayenin yüz-
de yirmisini geçemez.

Örneğin, İşletmenin dönem kârı T150.000 ise işletmenin hesaplayacağı I. tertip 
yedek akçe T7.500 (150.000*0.05) olacaktır. Ancak işletmenin ödenmiş sermayesi 
T500.000 ve bugüne kadar ayırdığı toplam yedek akçe T93.000 ise bu durumda 
ayrılabilecek yedek akçenin maksimum tutarı T7.000 [(500.000*0.20) - 93.000] 
olacaktır. Dönem kârının yüzde beşi üzerinden hesaplanan yedek tutarı T7.500 
olmasına karşın işletme bunun ancak T7.000’sini yasal yedek olarak ayırabilecektir.

Ayrıca ortaklara ve kârdan pay alan diğer kişilere dağıtılmasına karar verilen 
kârın % 10 kadar II. Tertip yedek ayrılır.

Şirketin ana sözleşmesi gereği ayrılan yedeklere statü yedekleri adı verilir.
Şirketin yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile ayrılan yedek-

lere ise olağanüstü yedekler denir.

İşletmenin vergiden sonraki kârı T300.000 olup bu kârın T30.000’sinin yasal yedek, 
T50.000’sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ana sözleşme gereği T20.000 
statü yedeği ayrılmasına ve kalanın ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu 
işlemin kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

15/03/20X0

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS. 300.000

  540 YASAL YEDEKLER HS.  30.000

  541 STATÜ YEDEKLERİ HS. 20.000

  542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS. 50.000

  331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 200.000

Sermaye Yedekleri
Sermaye yedekleri ise sermaye hareketleri nedeni ile ortaya çıkan ve işletmede 
bırakılan tutarlardır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde sermaye yedekleri;

•	 Hisse	senedi	ihraç	primleri
•	 Hisse	senedi	iptal	kârları	

şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu hesapların işleyişi Genel Muhasebe II dersinde 
incelendiği için burada tekrar incelenmeyecektir.

ÖRNEK 
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Özet

Borçların dönemsonu işlemlerini açıklamak ve 
reeskont işlemlerini uygulamak.
 Senetsiz borçlar, dönemsonunda mukayyet de-
ğerle değerlenirler. Bu nedenle Türk lirası senet-
siz borçlar için yılsonunda herhangi bir işlem 
yapılmaz. Ancak TMS’ye göre kredili alımdan 
doğan vade farklarından döneme ait olan tuta-
rın Finansman Giderlerine aktarılması gerekir. 
Senetli borçlar ise işletmenin tercihine bağlı 
olarak mukayyet değer ya da tasarruf değeri ile 
değerlenirler. Bir borç senedinin tasarruf değeri, 
senedin üzerinde yazılı tutarın bilanço günün-
deki değeridir. Gelecekte ödenecek bir borç se-
nedinin, bilanço günündeki değerine indirgen-
mesi işlemine reeskont denir. Reeskont işlemi 
yılsonunda yapılır ve takip eden yılda iptal edilir. 
Borç senedinin kaydı TMS’ye göre yapılırsa vade 
farklı senet bedeline dâhil edilerek karşılığında 
reeskont hesabı borçlandırılır. Yılsonunda dö-
neme ilişkin faiz tutarına göre reeskont hesabı 
düzeltilir.

Banka kredileri ve yabancı para cinsinden kredi-
lerin dönemsonu işlemlerini açıklamak.

 Banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda 
öncelikle banka ile hesap karşılaştırmasının ya-
pılması gerekir. 

 İkinci olarak hesaba işletilmiş olan dönem faiz-
leri tekrar hesaplanarak faizlerin tahakkuk kaydı 
yapılır.

 Yapılacak bir diğer işlem de yabancı para cinsin-
den kredilerin değerleme günündeki kur üzerin-
den değerlemesinin yapılmasıdır. Yabancı para 
cinsinden alınmış olan kredilerin Türk lirası 
karşılığı, kurdaki değişime paralel olarak deği-
şir. Bu durumda söz konusu kredinin bilançoda 
gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesini sağla-
yabilmek için yılsonunda değerlenmesi gerekir. 
Vergi mevzuatımıza göre yılsonunda yapılacak 
olan değerlemede Maliye Bakanlığı tarafından 
ilan edilen döviz kurları esas alınır. 

Primli ve iskontolu tahvil işlemlerini ayırt etmek.
Tahviller, nominal değerleri ile ihraç edilebile-
ceği gibi primli ya da iskontolu olarak da ihraç 
edilebilirler. Bunu belirleyen en önemli unsur, 
tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranı ile piyasa 
faiz oranının aynı olmamasıdır. Tahvilin üzerin-
de yazılı olan faiz oranı, piyasa faiz oranından 
düşük ise iskontolu, yüksek ise primli olarak ih-
raç edilirler. Piyasa faiz oranı ile tahvil faiz ora-
nı eşit olduğunda tahvil nominal değeri ile yani 
başa baştan ihraç edilir. Tahvilin iskontolu veya 
primli ihraç edilmesi durumunda iskonto veya 
pirimin, tahvilin itfa süresi içinde amorti edil-
mesi gerekir. Burada eşit dağıtım veya etkin faiz 
yöntemleri uygulanabilir.

Net kârın nasıl belirlendiğini açıklamak.
Yılsonunda tüm gelir ve gider hesapları 690 
Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek 
kapatılırlar. Eğer Dönem Kârı veya Zararı hesabı 
alacak bakiyesi veriyorsa kâr, borç bakiyesi veri-
yorsa zarar söz konusudur. Bu kâr, ticari kârdır. 
Ticari kârdan vergiden istisna kazançlar düşülüp 
kanunen kabul edilmeyen giderler eklendiğinde 
mali kâra ulaşılır. Mali kâr, vergiye tabi kazan-
cı gösterir. Vergi oranı ile çarpılarak vergi tutarı 
hesaplanır. Ticari kârdan ödenecek vergi tutarı 
düşülerek dönem net kârına ulaşılır. 

Yedekleri tanımlamak.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde yedekler, ser-
maye yedekleri ve kâr yedekleri olarak iki gru-
ba ayrılmıştır. Kârdan ayrılan yedekler ise yasal 
yedekler, statü yedekleri ve olağanüstü yedekler 
olarak sınıflandırılmıştır. Yasal yedekler, TTK’ya 
göre ayrılması zorunlu olan yedeklerdir. Ayrıca, 
şirketin ana sözleşmesinde de yedek ayrılmasına 
ilişkin hüküm olabilir ve hüküm gereği ayrılan 
yedeklere statü yedekleri denir. Olağanüstü ye-
dekler ise yönetim kurulunun önerisi ve genel 
kurulun kararı ile ayrılan yedeklerdir.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. VUK’na göre senetsiz borçlar nasıl değerlenir?

a. İtibari değerle
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Maliyet bedeliyle

2. Borç senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi 
arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan iskonto tu-
tarı hangi hesabın borcuna kaydedilir?

a. Borç Senetleri Reeskont
b. Finansman Giderleri
c. Reeskont Faiz Gelirleri
d. Faiz Giderleri
e. Reeskont Faiz Giderleri

3. VUK’na göre çıkarılmış tahviller, hangi değerleme 
ölçüsüyle değerlenir?

a. İtibari değerle 
b. Tasarruf değeriyle
c. Rayiç bedelle
d. Mukayyet değerle
e. Alış bedeliyle

4. Borç senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, ta-
kip eden yılda hangi muhasebe kaydını yapacaktır?

a. Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu / Borç 
Senetleri alacaklı

b. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Ge-
lirleri hesabı alacaklı

c. Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu / Borç Se-
netleri Reeskontu hesabı alacaklı

d. Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Se-
netleri Reeskontu hesabı alacaklı

e. Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Ge-
lirleri hesabı alacaklı

5. İşletme borç senetleri hesabında T58.300 olarak 
gözüken 10.000$ nominal değerli borç senedini, yıl so-
nunda Maliye Bakanlığının ilan ettiği kur (1$=5,80T) 
ile değerlemiştir. Bu işlemin kaydı doğru kaydı hangi-
sidir?

a. 656. Kambiyo Zararları hesabı borçlu / 321. 
Borç Senetleri hesabı alacaklı

b. 321. Borç Senetleri hesabı borçlu / 646. Kambi-
yo Kârları hesabı alacaklı

c. 780. Finansman Giderleri hesabı borçlu / 321. 
Borç Senetleri hesabı alacaklı

d. 770. Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu / 
321. Borç Senetleri hesabı alacaklı

e. 653. Komisyon Giderleri hesabı borçlu / 321. 
Borç Senetleri hesabı alacaklı

6. Nominal değerin altında ihraç edilen tahvile ne 
denir?

a. Başa baş tahvil 
b. İskontolu tahvil
c. Primli tahvil 
d. Kuponlu tahvil 
e. Sabit faizli tahvil 

7. Çıkarılmış tahvillerin nominal değerinden iskonto 
tutarı düşüldükten sonra kalan değerine ne denir?

a. Tahvil primi 
b. Tahvil iskontosu
c. Reeskont tutarı
d. Tahvilin defter değeri 
e. Tahvilin bugünkü değeri 

8. Şirket genel kurulunun kararı ile ayrılan yedeklere 
ne ad verilir?

a. Yasal yedekler
b. Statü yedekleri
c. Olağanüstü yedekler
d. Hisse senetleri iptal kârları
e. Özel fonlar
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Yaşamın İçinden
9. Aşağıdakilerden hangisi Satıcılar hesabının alacak 
tarafına kaydedilmez?

a. Kredili alışlar
b. Anlaşma gereği satıcı tarafından ödenen giderler
c. Anlaşma gereği cari hesaba yürütülen faizler
d. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile 

değerlenmesi nedeniyle artan Türk parası tutarı
e. Yabancı paralı bir borcun değerleme kuru ile 

değerlenmesi nedeniyle azalan Türk parası tutarı 

10. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

31/12/20X0

770 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.       XXX

325 ERTELENMİŞ TİCARİ

BORÇLAR VADE FARKI HS.       XXX

 

a. Vadeli mal alımı
b. Vadeli mal satımı
c. Vade farkının dönem giderine aktarılması
d. Vade farkının dönem gelirine aktarılması
e. Banka kredisi hesabına faiz tahakkuk etmesi

    

27 Eylül 2011 Salı

Döviz kredisi kullananların T borçları büyüyor
Döviz fiyatlarındaki tırmanış, döviz ile borçlu olanla-
rın borçlarının T karşılığını artırıyor.
Dolar T1.50 iken borçlanan 1000 dolar borcuma 
T1.500 ödeyecekti. Dolar T1.85 olunca, ödeyeceği 
T’nin miktarı T1.850 oluyor. Acaba döviz ile kimlerin 
bankalara ve yurtdışına borcu var?
BDDK’nın açıklamalarına göre 2011 yılı Temmuz ayı 
sonunda bankaların toplam kredileri T627.6 milyar’dir. 
Bu toplam krediler içinde Türkiye’deki kamu-özel, yer-
li-yabancı bankaların kullandırdıkları döviz cinsi kre-
dilerin T karşılığı T178.9 milyar. (Temmuz ayı ortala-
ma döviz kuru ile 100 milyar dolar dolayında.)
İlk akla gelen tüketicilerin döviz riskinin ne olduğu so-
rusudur. Bankaların kullandırdıkları T158 milyar tuta-
rındaki tüketici kredilerinde yabancı kredinin payı 33 
milyon T dolayında. (Yaklaşık 20 milyon dolar kadar.)
Kredi kartı toplam borcu T53 milyar’nin içinde döviz 
borcu 66 milyon dolar. (O da 40 milyon dolar kadar.)
Yurt içindeki bankalardan kullanılan döviz kredi-
lerinin 3 kredi türünde ağırlık kazandığı görülüyor. 
Bunlar 73 milyar karşılığı işletme kredileri, T38 milyar 
karşılığı ihracat kredileri ve T26 milyar karşılığı yatı-
rım kredileri.
Özel sektör için kur riski gündeme geldiğinde yurtdı-
şından alınan kredilerle ilgili yükün öne çıkacağı an-
laşılıyor. Çünkü özel sektörün yurtdışına 134.5 milyar 
dolar uzun vadeli, 79.1 milyar dolar kısa vadeli dış bor-
cu var.
(Kısa vadeli dış borç rakamını Merkez Bankası 26.7 
milyar dolar olarak açıklıyordu. Şükrü Kızılot Hazine 
ile Merkez Bankası verileri arasındaki farkın üzerinde 
durdu. Hürriyet’te yayımlanan dünkü yazısında düzelt-
me tablosunu yayımladı. 50.3 milyar doları bankaların, 
27 milyar doları şirketlerin olmak üzere özel sektörün 
kısa vadeli dış borcunun 79.1 milyar olduğu anlaşıldı.)
Reel sektörün dış borcu
Toplam 124 milyar dolarlık özel sektörün uzun vade-
li dış borcu içinde bankaların dış borcunun payı 33.1 
milyar dolar. Finans kuruluşları dışındaki özel sektör 
kuruluşlarının, reel kesimin uzun vadeli döviz kredisi 
borcu ise temmuz ayı sonunda 84 milyar dolara ulaş-
mış durumda.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Toparlar isek, (bankaların borçları hariç) reel sektörü-
müzün içerdeki bankalara 100 milyar dolar, dışarıya 
(27 milyar doları kısa+84 milyar doları uzun vadeli) 
110 milyar dolar olmak üzere toplam 220 milyar dolar 
döviz borcu (riski) var.
Merkez Bankası uzun vadeli dış kredi kullanımında 
hangi sektördeki firmaların ne kadar borcu olduğunu 
belirliyor Reel kesimin 84 milyar dolarlık toplam uzun 
vadeli dış kredi borcunun yüzde 13.3’lük kısmı gayrı-
menkul için alınan kredilerden oluşuyor. Daha sonra 
ulaştırma, haberleşme için alınan 14.3 milyar dolar 
kredi var. İnşaat kesimi de yurtdışından 7.4 milyar 
dolar kredi kullanmış. Elektrik, gaz su işi yapanların 
kullandıkları 9.4 milyar dolarlık kredi dikkati çekiyor.
Bu yazının altında yayımlanan tablo, döviz fiyatının 
yükselmesi ile hangi sektörlerdeki firmaların zorlana-
cağını gösteriyor.
Özel sektörün uzun vadeli döviz kredilerinin dağılımı
Temmuz 2011 (Milyar dolar)

Borç Dağılım (%)

TOPLAM	BORÇ 124.5 100.0

-FİNANSAL BORÇ 39.8 32.0

*Bankalar 33.1 26.6

*Diğer 6.7 5.3

-REEL SEKTÖR 84.7 68.0

*Sanayi 35.9 28.8

Elektrik,	Gaz,	Su 9.4 7.4

Gıda 4.9 4.0

Ana	Metal 4.1 3.3

Tekstil 3.3 2.7

Taşıt	Araçlar 2.5 2.1

Elektrikli	Alet 2.4 2.0

Kimya	San. 1.6 1.3

Mineraller 1.4 1.2

Diğerleri 6.3 4.8

*Hizmetler 48.8 39.2

Gayrimenkul 16.5 13.3

Ulaştırma,	Haberleşme 14.3 11.5

İnşaat 7.4 6.0

Ticaret	İthalat 4.5 3.7

Oteller 2.2 1.8

Diğerleri 3.9 2.9

Kaynak: TC Merkez Bankası verilerinden derlenmiştir.

Kaynak: Güngör Uras, guras@milliyet.com.tr

1. d Yanıtınız yanlış ise “Satıcılar” bölümünü tekrar 
gözden geçiriniz

2. a Yanıtınız yanlış ise “Borç Senetleri” bölümünü 
tekrar gözden geçiriniz

3. a Yanıtınız yanlış ise “Çıkarılmış Tahviller” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz

4. d Yanıtınız yanlış ise “Borç Senetleri” bölümünü 
tekrar gözden geçiriniz 

5. b Yanıtınız yanlış ise “Borç Senetleri” bölümünü 
tekrar gözden geçiriniz

6. b Yanıtınız yanlış ise “Çıkarılmış Tahviller” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz

7. d Yanıtınız yanlış ise “Çıkarılmış Tahviller” bölü-
münü tekrar gözden geçiriniz 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Yedekler” bölümünü tekrar 
gözden geçiriniz

9. e Yanıtınız yanlış ise “Satıcılar” bölümünü tekrar 
gözden geçiriniz 

10.c Yanıtınız yanlış ise “Satıcılar” bölümünü tekrar 
gözden geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Fazla kaydedilen tutarların düzeltilmesi için aşağıdaki 
şekilde kayıt yapılacaktır.

31/12/2011

102 BANKALAR       4.500

320 SATICILAR                        4.500

(A) Hesabı     

Yanlış Kaydedilen Tutarların Düzeltilmesi 

Sıra Sizde 2 
Menkul Kıymet ihraç farkı, menkul kıymetlerin üze-
rinde yazılı olan (nominal) faiz oranının piyasa faiz 
oranından düşük olması durumunda satışı kolaylaştır-
mak için menkul kıymetlerin nominal değerlerinden 
düşük değerle (iskontolu ihraç) ihracından doğar.

Sıra Sizde 3
Şahıs işletmelerinde ve şirketlerinde işletme sahipleri 
üçüncü kişilere karşı tüm mal varlıkları ile sorumlu ol-
dukları için kârın işletmede kalması ya da ortaklara dağı-
tılmış olması üçüncü kişiler bakımından fark etmez. Oysa 
sermaye şirketlerinde ortakların üçüncü kişilere karşı so-
rumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olduğu için şir-
ketin öz sermayesinin güçlenmesi üçüncü kişiler için gü-
vence olur. Ayrıca şirket karının işletmede tutulması, hem 
işletmenin mali bünyesini güçlendirir hem de fon çıkışını 
azalttığı için işletmenin borç ödeme gücünü arttırır.



7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Maliyet hesaplarına yönelik dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek,
Gider işlemlerine yönelik dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek,
Gelir işlemlerine yönelik dönemsonu işlemlerini açıklayabilecek, 
Dönem net kârının nasıl bulunduğunu hesaplayabilecek ve muhasebe kayıtları-
nın nasıl olduğunu açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Maliyet
•	 Gider
•	 Gelir
•	 Gelecek	Aylara	Ait	Giderler

•	 Gelecek	Aylara	Ait	Gelirler
•	 Dönem	Kârı	veya	Zararı
•	 Dönem	Net	Kârı
•	 Muhasebe	Kârı

İçindekiler






Dönemsonu İşlemleri Gelir ve Giderlere İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

•	 GİRİŞ
•	 MALİYET	VE	GİDER	HESAPLARI
•	 GELİR	HESAPLARI
•	 GELİR	VE	GİDERLERİN	DÖNEM	
BAKIMINDAN	KONTROLÜ

•	 VERGİYE	TABİ	KARIN	BULUNMASI	VE	
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ



GİRİŞ
İşletmelerin faaliyetleri, dönemsellik kavramı gereğince belirli dönemlere ayrıla-
rak değerlendirilir. Dönemsonunda maliyet hesaplarında izlenen giderlerin gelir 
tablosu hesaplarına aktarılması, döneme ait gelir ve giderler kontrol edildikten 
sonra bütün gelir ve gider hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı hesabına ak-
tarılarak dönem muhasebe kârı veya zararının bulunması gerekir. Bulunan kâr 
üzerinden döneme ait vergiler hesaplandıktan sonra dönem net kârı veya zararı 
hesaplanır. Bulunan kâr veya zarar bilanço hesaplarına aktarılarak gelir tablosu 
hesapları kapatılır.

MALİYET VE GİDER HESAPLARI
Genel Muhasebe II dersinden de hatırlayacağınız gibi, işletmeler dönem içinde 
oluşan maliyetlerini 7/A veya 7/B seçeneğine göre takip etmektedir. 7/A seçene-
ğinde dönem içinde maliyetler işletmenin üretim, araştırma geliştirme, pazar-
lama, yönetim ve finansman fonksiyonlarına göre ayrı ayrı takip edilirken, 7/B 
seçeneğinde ise maliyetler dönem içinde gider çeşitlerine göre takip edilmektedir 
ve dönemsonunda yine 7/A seçeneğinde olduğu gibi işletmenin fonksiyonlarına 
çevrilerek gelir tablosu ve bilanço hesaplarına yansıtılmaktadır. İşletmeler ister-
lerse her iki seçenekte de ay sonlarında oluşan maliyetlerini gelir tablosu ve bilan-
ço hesaplarına yansıtabilirler.

7/A Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi
7/A seçeneğinde mamul üretimi ve hizmet üretiminin yanında ticaret işletmeleri 
için kullanılacak hesaplar yer almaktadır. 

Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda 70 Ma-
liyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları kullanılabilir.

7/A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, 
genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pa-
zarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri 
alt grupları yer alır. 7/A seçeneğinde maliyet hesapları, bu hesapların gelir tablosu 
ve bilançoya aktarılması için kullanılan yansıtma hesapları ve fark hesapları yer 
alır. 7/A seçeneğinde yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.

Gelir ve Giderlere İlişkin 
Dönemsonu İşlemleri

Üretim, araştırma geliştirme, 
pazarlama, yönetim 
ve finansman giderleri 
doğdukları anda önce 7. 
gruptaki maliyet hesaplarına 
kaydedilir ve dönemsonunda 
ilgili gelir tablosu hesaplarına 
yansıtılır. 
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71. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı (-)
712. Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı
713. Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri
720. Direkt İşçilik Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı (-)
722. Direkt İşçilik Ücret Farkları
723. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

73. Genel Üretim Giderleri
730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı (-)
732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
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 Farkı Hesabı 

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 Fark Hesabı

78. Finansman Giderleri 
780.  Finansman Giderleri
781.  Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı (-)
782.  Finansman Giderleri Fark Hesabı

7/A seçeneğinde maliyetler oluştuklarında işletmenin fonksiyonlarına göre 
ayrılarak gider hesaplarına kaydedilirler.

İşletme aylık iş yeri kirasını 10.000 lira +%18 KDV olarak ödemiştir. İşletme işyerini 
pazarlama ve yönetim amaçlı kullandığı için toplam gider işletmenin bu iki fonksi-
yonuna paylaştırılarak aşağıdaki şekilde kayda alınmıştır.
   

770 GENEL YÖNETİM GİDER HS.     5.000

760 PAZAR. SATIŞ DAĞ. GİDER HS.       5.000 

191 İNDİRİLECEK KDV HS.        800

   102 BANKALAR HS.      11.800

7/A seçeneğinde maliyetler 
fonksiyon esasına göre izlenir.

ÖRNEK 
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7/A seçeneğinde aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi giderler takip edilerek dö-
nemsonunda gelir tablosu hesabına yansıtma hesapları aracılığı ile aktarılırlar.
 

GELİR TABLOSU HESABI MALİYET HESABI YANSITMA HESABI

622	 SATILAN	HİZMET	MALİYETİ
740	 HİZMET	ÜRETİM	

MALİYETİ
741	 HİZMET	ÜRETİM	MALİYETİ	

YANSITMA

630	 ARAŞTIRMA	GELİŞTİRME	
GİDERLERİ

750	ARAŞ.	GELİŞTİRME	
GİDERLERİ

751	 ARAŞ.	GELİŞTİRME	
GİDERLERİ	YANSITMA

631	 PAZARLAMA,	SATIŞ,	DAĞITIM	
GİDERLERİ

760	 PAZARL.	SATIŞ	
DAĞITIM	GİD.

761		 PAZAR.	SATIŞ	DAĞITIM	
GİD.	YANSITMA

632	 GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ
770	GENEL	YÖNETİM	

GİDERLERİ
771	 GENEL	YÖNETİM	GİDER.	

YANSITMA

660	 KISA	VADELİ	BORÇLANMA	GİDERLERİ
661	 UZUN	VADELİ	BORÇLANMA	

GİDERLERİ

780		 FİNANSMAN
	 GİDERLERİ

781	 FİNANSMAN	GİDERLERİ	
YANSITMA

 
Yukarıdaki tabloda gösterilen işlemler, ay sonu, üç ay sonu veya dönemsonun-

da gelir tablosu hesaplarına aktarılırlar. 
 
İşletme ay içinde 10.000 lira yönetim gideri, 5.000 lira pazarlama satış dağıtım gi-
deri, 2.000 araştırma geliştirme gideri, 2.000 lira finansman gideri (kısa vadeli kredi 
kullanması nedeniyle) ödemiştir. 
 

  

630 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.    2.000

631 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. HS.   5.000 

632 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.   10.000

660 KISA VAD. BORÇLANMA GİDERLERİ HS.   2.000 

 751 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. YANS. HS.      2.000

 761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. YANS. HS.      5.000

 771 GENEL YÖNETİM GİDER. YANS. HS.     10.000

 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS. HS.             2.000

Dönemsonunda yansıtma hesabı ile maliyet hesapları karşılıklı olarak kapatı-
lırlar. Örnekte yıl içinde başka işlem olmadığı varsayılarak yılsonu maliyet hesap-
larıyla yansıtma hesaplarının kapanma kaydı aşağıdaki gibi yapılır. 

751 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.    2.000

761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. HS.   5.000 

771 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.   10.000

781 KISA VAD. BORÇLANMA GİDERLERİ HS.   2.000 

 750 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. YANS. HS.      2.000

 760 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. YANS. HS.      5.000

 770 GENEL YÖNETİM GİDER. YANS. HS.     10.000

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS. HS.             2.000

ÖRNEK 
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750 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.

     2.000          2.000

760 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER.HS.

     5.000          5.000

770 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.
 
    10.000         10.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.

     2.000          2.000

751 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. YANS. HS.
 
     2.000          2.000

761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. YANS HS.

     5.000          5.000

771 GENEL YÖNETİM GİDER. YANS HS
 
        10.000         10.000

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS HS.

     5.000          5.000

630 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.

     2.000

631 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. HS.

     5.000

632 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.

     2.000

661 KISA VAD. BORÇ. GİDERLERİ HS.

     5.000

İşletmelerde giderler hangi fonksiyonlara göre kaydedilir?

7/B Seçeneğinde Maliyetlerin Takibi
7/B seçeneğinde dönem içinde oluşan maliyetler çeşit esasına göre gider hesap-
larına kaydedilirler ve dönem sonlarında işletmenin fonksiyonlarına göre ayrış-
tırıldıktan sonra yönetim, pazarlama, finansman giderleri olarak gelir tablosuna 
aktarılırlar.
7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır:

790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret ve Giderleri 
792. Memur Ücret ve Giderleri 
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim ve Harçlar
796. Amortismanlar ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri 
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-)
799. Üretim Maliyet Hesabı

1

7/B seçeneğinde maliyetler 
çeşit esasına göre 
izlenmektedir.
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İşletme aylık işyeri kirasını 10.000 lira +%18 KDV olarak ödemiştir. Bu durumda 
kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

   
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS.  10.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS.      1.800

   102 BANKALAR HS.            11.800

7/B seçeneğinde aşağıdaki tablo yardımıyla maliyet hesaplarında yer alan tutarlar çe-
şitli dağıtım anahtarlarına göre gelir tablosu hesaplarında fonksiyonlarına dönüştürülür.

(A) İşletmesinin dönem içi gerçekleşen maliyetleri aşağıdaki gibidir. 

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 50.000
791 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ 20.000
792 MEMUR ÜCRET GİDERLERİ 0
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 25.000
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 15.000
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 3.000
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 8.000
797 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.000

Dönemsonunda bu giderlerin işletmenin fonksiyonlarına göre dağılımı şu şekildedir: 
%10 araştırma geliştirme, 
%40 pazarlama satış ve 
%50 genel yönetim
Finansman giderlerinin ise tamamı kısa vadeli borçlanma gideridir.
Yukarıdaki giderler işletmenin fonksiyonlarına aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

ÇEŞİT	/	FONKSİYON
Toplam	
Gider

Genel	
Yönetim	
Giderleri

Pazarlama	
Satış	

Dağıtım	
Giderleri

Araştırma	
Geliştirme	
Giderleri

Kısa	Vadeli	
Borçlanma	
Giderleri

790	İLK	MADDE	VE	MALZEME	
GİDERLERİ

50.000 25.000 20.000 5.000

791	İŞÇİ	ÜCRET	GİDERLERİ 20.000 10.000 8.000 2.000

792	MEMUR	ÜCRET	GİDERLERİ 0 0 0 0

793	DIŞARIDAN	SAĞLANAN		
FAYDA	VE	HİZMETLER

25.000 12.500 10.000 2.500

794	ÇEŞİTLİ	GİDERLER 15.000 7.500 6.000 1.500

795	VERGİ,	RESİM	VE	HARÇLAR 3.000 1.500 1.200 300

796	AMORTİSMANLAR	VE	
TÜKENME	PAYLARI

8.000 4.000 3.200 800

797	FİNANSMAN	GİDERLERİ 10.000 10.000

TOPLAM 131.000 60.500 48.400 12.100 10.000

ÖRNEK

ÖRNEK
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Yukarıdaki gider dağıtım tablosundan hareketle dönemsonu 7/B hesapların-
daki tutarların gelir tablosuna aktarılması aşağıdaki kayıt ile yapılır.
     

630 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.               12.100

631 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. HS.        48.400 

632 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.               60.500

660 KISA VAD. BORÇLANMA GİDERLERİ HS.        10.000

 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS.          131.000

Dönemsonunda yansıtma hesabı ile maliyet hesapları karşılıklı olarak kapatılırlar.

   

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HS.   131.000 

 790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ     50.000

 791 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ       20.000

 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 

     HİZMETLER         25.000

 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER       15.000

 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR       3.000

 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI      8.000

  797 FİNANSMAN GİDERLERİ      10.000

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS.

    50.000         50.000

791 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ HS.

     20.000        20.000

793 DIŞ. SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS.
 
    25.000         25.000

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.

     15.000        15.000

796 AMORT. VE TÜKENME PAYLARI HS.
 
     8.000          8.000

797 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.

     10.000        10.000

798 ÇEŞİTLİ GİDERLER YANSITMA HS.
 
       131.000        131.000
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630 ARAŞ. VE GELİŞ. GİDER. HS.

    12.100         

631 PAZAR. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. HS.

     48.400        

632 GENEL YÖNETİM GİDER. HS.
 
    60.500         

660 KISA VADELİ BORÇ. GİD. HS.

     10.000        

Maliyet hesaplarının ilgili gider hesaplarına aktarımından sonra gelir tablosun-
da yer alan bütün gider hesapları aşağıda toplu olarak gösterilmektedir. Bu hesaplar 
incelendiğinde işletmenin giderlerinin ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerden 
ve ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden kaynaklandığı görülmektedir. 

61. Satış İndirimleri (-)
610. Satıştan İadeler (-)
611. Satış İndirimleri (-)
612. Diğer İndirimler (-)

62. Satışların Maliyeti (-)
620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

63. Faaliyet Giderleri (-)
630. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
631. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
632. Genel Yönetim Giderleri (-)

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
653. Komisyon Giderleri (-)
654. Karşılık Giderleri (-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656. Kambiyo Zararları (-)
657. Reeskont Faiz Giderleri (-)
658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

66. Finansman Giderleri(-)
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

68. Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) (Durdurulan Faaliyetler Gider ve Zararları)
680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
689. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)

GELİR HESAPLARI
Gelir, Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan Finansal Tabloların Hazırlanma 
ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve’de tanımlanmıştır. Buna göre 
gelir, hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki 
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nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynak-
larda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanmıştır. 

Hasılat ise ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçla-
nan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekono-
mik fayda tutarıdır. Hasılat, yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt 
ekonomik yarar akışlarını içerir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, 
mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından elde 
edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmaz. Bu nedenle bu 
tutarlar hasılat dışında bırakılır. 

Gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini birden içerir. Hasılat işletmenin olağan 
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelirdir ve satışlar, ücretler, faiz, temettü ve 
isim hakları gibi çeşitli adlar taşır.

Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin ilk konu, hasılatın ne zaman muhase-
beleştirileceğinin belirlenmesidir. Hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işlet-
meye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir olarak ölçüle-
bildikleri durumlarda muhasebeleştirilir. 

Hasılat nedir?

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hasılat; mal satışları, hizmet sunumları, 
faiz isim hakkı ve temettüler çerçevesinde açıklanmaktadır. Bu durumda hasılatın 
(gelirin) ne zaman doğduğunun yani gerçekleştiğinin belirlenmesi aşağıdaki kap-
samda açıklanmaktadır: 

•	 Mal	satışları,
•	 Hizmet	sunumları,	
•	 İşletme	varlıklarının	başkaları	 tarafından	kullanılmasından	sağlanan	faiz,	

isim hakkı ve temettüler.
Mallar, satış amacıyla işletme tarafından üretilen mamulleri ve bir perakendeci 

tarafından satın alınan emtia gibi işletme tarafından tekrar satmak üzere satın alı-
nan ticari malları veya satış amaçlı elde tutulan arsa ve diğer gayrimenkulleri içerir. 

Hizmet sunumu; üzerinde anlaşmaya varılmış sözleşmeye bağlı bir işin taraf-
larca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını içerir. Hizmetler bir veya 
birden çok dönem içinde sunulabilir. Hizmetlerin sunumuyla ilgili, proje yöne-
ticileri ve mimarların sunduğu hizmetler gibi, bazı sözleşmeler doğrudan inşaat 
sözleşmeleri ile ilgilidir. 

İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılması aşağıda belirtilen gelir 
türlerini ortaya çıkarır:

•	 Faiz	-	nakit	veya	nakit	benzerlerinin	kullandırılmasından	ya	da	işletmeye	
borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilenler,

•	 İsim	hakları	-	patent,	ticari	marka,	telif	hakkı,	yazılım	programları	gibi	uzun	
vadeli işletme varlıklarının kullandırılması karşılığında talep edilenler,

•	 Temettüler	-	ortaklara	sahip	oldukları	belli	tertip	sermaye	ile	orantılı	olarak	
dağıtılan kârlar.

Hasılatın Ölçümü
Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Bir 
işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı 

2
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arasındaki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari is-
kontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan 
bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Örneğin satış sırasında satış bedelinden 
yapılan iskontolar düşüldükten sonra kalan kısım gelir olarak kaydedilir. Ayrıca 
satışların vadeli olması durumunda bilindiği gibi satış geliriyle birlikte vade far-
kından kaynaklanan faiz geliri de doğmaktadır. Eğer vadeli satış, vade farkı koy-
madan yapılırsa satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, satış bedelinin şimdiki (ıs-
konto edilmiş) değeridir. 

Mal Satışı
Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tab-
lolara yansıtılır.

•	 İşletmenin	malların	sahipliği	ile	ilgili	önemli	risk	ve	getirileri	alıcıya	dev-
retmiş olması;

•	 İşletmenin	satılan	mallar	üzerinde	etkin	bir	kontrolü	veya	sahipliğin	genel	
olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;

•	 Hasılat	tutarının	güvenilir	biçimde	ölçülebilmesi;
•	 İşleme	ilişkin	ekonomik	yararların	işletmece	elde	edilmesinin	muhtemel	olması;
•	 İşleme	ilişkin	yüklenilen	veya	yüklenilecek	olan	maliyetlerin	güvenilir	bi-

çimde ölçülebilmesi.

Hizmet Satışı 
Hizmet satışına (sunumuna) ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tah-
min edilebildiği durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin raporlama dönemi sonu 
itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır. 

Bir işlemin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. İşletme, ve-
rilen hizmeti güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. İşlemin niteliğine bağlı 
olarak bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir:

•	 Yapılan	işe	ilişkin	incelemeler,
•	 Raporlama	dönemi	sonuna	kadar	yapılan	hizmetlerin	verilecek	toplam	hiz-

metlere oranı, 
•	 İşlemin	tahmini	toplam	maliyetleri	 içinde	bugüne	kadar	katlanılan	mali-

yetlerin oranı. İşlemin tahmini toplam maliyetlerine yalnızca verilen veya 
verilecek olan hizmetlerin maliyetleri yansıtılır.

Hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için işletmenin geli-
rinin tahsilinde aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin 
sonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir:

•	 Hasılat	tutarının	güvenilir	biçimde	ölçülebilmesi,
•	 İşleme	 ilişkin	 ekonomik	 yararların	 işletme	 tarafından	 elde	 edileceğinin	

muhtemel olması,
•	 Raporlama	dönemi	sonu	itibariyle	işlemin	tamamlanma	düzeyinin	güveni-

lir biçimde ölçülebilmesi 
•	 İşlem	için	katlanılan	maliyetler	ile	işlemin	tamamlanması	için	gereken	ma-

liyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 
İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya 

vardıktan sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir:
•	 Taraflarca	sunulacak	ve	alınacak	hizmetle	ilgili	olarak	her	iki	tarafın	yaptı-

rıma bağlanmış hakları,
•	 Hizmet	bedeli,
•	 Ödeme	şekli	ve	koşulları.
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Faiz, İsim Hakları ve Temettüler
İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim 
hakları ve temettü getirileri aşağıdaki koşulların bulunması durumunda muha-
sebeleştirilir:

•	 İşlemle	ilgili	ekonomik	yararların	işletme	tarafından	elde	edilmesinin	muh-
temel olması ve

•	 Hasılat	tutarının	güvenilir	biçimde	ölçülebilmesi.
Hasılat aşağıdaki esaslar çerçevesinde finansal tablolara yansıtılır: 
•	 Faiz,	etkin	faiz	yöntemine	göre	muhasebeleştirilir;
•	 İsim	hakları,	ilgili	sözleşmenin	özü	dikkate	alınarak	tahakkuk	esasına	göre	

muhasebeleştirilir
•	 Temettüler,	hissedarların	tahsil	etme	hakları	ortaya	çıktığında	finansal	tab-

lolara yansıtılır.
Bu açıklamalara bağlı olarak gelir tablosunda yer alan hasılat hesapları aşağı-

daki gibidir: 

60. Brüt Satışlar
600. Yurt İçi Satışlar
601. Yurt Dışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Kârları
646. Kambiyo Kârları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
648. Enflasyon Düzeltme Kârları
649. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

67. Olağan Dışı Gelir ve Kârlar (Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları)
671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

Yukarıda yer alan gelir hesaplarından da anlaşılabileceği gibi işletmenin gelir-
leri, ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerden ve ana faaliyet konusu dışındaki 
işlemlerden kaynaklanmaktadır. 

GELİR VE GİDERLERİN DÖNEM BAKIMINDAN KONTROLÜ
İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dö-
nemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ba-
ğımsız olarak saptanması gerekir. 

Bu kavrama göre faaliyet sonuçları ilgili olduğu dönemde değerlendirilir. Gelir 
ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hâsılat, gelir ve kârların 
aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereği-
dir. Dönemsellik kavramı gereğince aşağıdaki konular yapılır.

•	 İşletmelerin	sınırsız	faaliyet	süreleri	belli	dönemlere	bölünür.
•	 Her	dönemin	faaliyet	sonuçları	diğer	dönemlerden	bağımsız	olarak	tespit	edilir.

Dönemsellik kavramı, 
işletmelerin sınırsız sayılan 
yaşam sürelerinin sınırlı 
uzunlukta belli dönemlere 
bölünmesi ve her dönemin 
faaliyet sonuçlarının diğer 
dönemlerden ayrı olarak 
saptanmasını ifade eder.
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•	 Gelir	ve	giderler	tahakkuk	esasına	göre	muhasebeleştirilir.
•	 Hasılat	gelir	ve	kârlar	aynı	döneme	ait	maliyet,	gider	ve	zararlarla	karşılaştırılır.

Gelecek Döneme Ait Gelirlerin Tespiti
Gelir hesapları ait oldukları dönemin 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına dev-
redilerek kapatılırlar. Bu nedenle öncelikle o döneme ait mal hareketlerinden 
sağlanan gelirler saptanır ve kaydedilmiş gelirlerin tümünün döneme ait olup 
olmadığı araştırılır. Yani işletme dönemsellik kavramı gereğince bu dönemlere 
gelir yazmayarak kendi dönemine ertelemiş olduğu gelirleri kontrol eder ve bu 
döneme ait olmayan gelirleri dönem gelir tablosu hesaplarından çıkarır. Diğer bir 
ifade ile gelecek dönemi ilgilendiren gelirler daha sonraki kendi dönemlerine er-
telenir. Bu konuda VUK’un 287. maddesinde “Gelecek hesap dönemlerine ait ola-
rak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 
olan giderler mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.” 
denmektedir. Bu durumda gelir hesaplarına kaydedilen tutarlar içinde gelecek 
döneme ait olanlar tespit edilirse bu tutarlar gelir hesaplarından çıkarılarak pasif 
karakterli bir bilanço hesabının alacağına kaydedilir.

İşletme dönemsonunda yıl içinde diğer gelirler içine kaydetmiş olduğu 5.000 lira 
peşin kira gelirinin 1.000 liralık kısmının gelecek dönemlere ait olduğunu tespit et-
miştir. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır:
   

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.         1.000

 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.           1.000

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS.

     1.000          5.000

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.

                 1.000

Dönem Kârı veya Zararı Hesabına dönemin kira geliri olarak devredilecek tu-
tar, hesabın kalanı olan 5.0000 - 1.000 = 4.000 liradır. Bu durumda gelir tablosun-
da Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 4.000 lira olarak yer alacaktır.

Henüz gerçekleşmemiş (tahakkuk etmemiş) olan T1.000 Gelecek Aylara Ait 
Gelirler adı altında dönemsonu bilançosunun pasifinde yer alacaktır. İzleyen yıl-
da söz konusu gelir gerçekleşmiş olacağından 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 
Hesabı’na devredilir. 

Döneme ait olmayan ancak cari dönemde tahsil edilmiş olan gelecek dönem gelir-
leri, takip eden yıla aitse 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına, daha sonraki 
yıllara aitse 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabına kaydedilir. 

Önceki Dönemlerden Gelen ve Döneme İsabet Eden Gelirlerin Tespiti
Yukarıda da belirtildiği gibi 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı pasif karak-
terli bir bilanço hesabıdır. İşletmeler bazen henüz gelir olarak gerçekleşmemiş 
tahsillerin tümünü önce bu hesaba kaydedebilirler. Bu hesaba kaydedilen tutarlar 

ÖRNEK 
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dönemsonunda kontrol edilerek içinde bulunulan dönemde gelir olarak gerçek-
leşmiş kısmı tespit edilir. Tespit edilen bu tutar ilgili gelir hesabına borç yazılarak 
ait olduğu dönemin sonuçlarına devri sağlanır.

İşletme 5 ayı içinde bulunulan yıl, 7 ayı izleyen yıla ait olmak üzere bir yıllık kira 
bedeli olan T24.000’nin tümünü 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı’na kaydet-
miştir. Bu durumda 31 Aralık tarihinde dönemsonu kayıtları sırasında bu yıla ait 
olan kira bedellerinin Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı’ndan çıkartılarak ilgili gelir 
hesabına alınması gerekecektir. 

   
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.         10.000

 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.           10.000

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.

     10.000         24.000

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KâRLAR HS.

              10.000        

Hesaplardan da görülebileceği gibi döneme ait kira geliri olan 10.000 lira 
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabına kaydedilmiştir. Bu hesap Dönem Kârı veya 
Zararı hesabına devredilerek kapatılacaktır. Dönemin gelir tablosunda Diğer 
Olağan Gelir ve Kârlar 10.000 lira olarak yer alacaktır.

Gelecek Aylara Ait Gelirler bir bilanço hesabıdır. Bu nedenle verdiği kalan kadar 
bilançonun pasifinde yer alacaktır.

İzleyen yılın Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı’nda kalan 14.000 ilk kira geliri 
gerçekleştikleri aylarda da 649. Diğer Olağan Gelirler ve Kârlar Hesabı’na geçirilir.

Gerçekleşen Gelirlerin Tespiti
İşletme dönemsellik kavramı gereğince içinde bulunulan döneme ait olan faiz geliri, 
kira geliri gibi tahsil etmediği ancak ileride tahsil edeceği gelirleri tespit ederek için-
de bulunulan dönemin gelir tablosuna dahil eder. Ancak, tahakkuk esası gereğince 
gerçekleşmiş (hak edilmiş) gelirlerin, tahsil edilmemiş de olsalar, dönemin kayıt-
larında yer almaları gerekir. Bu kayıt yapılmadığı takdirde dönemin gelirleri oldu-
ğundan az görüneceğinden dönemin kârı da olduğundan az olarak hesaplanacaktır. 

İşletme 1 Aralıkta 3 ay vadeli 100.000 bir mevduat hesabı açtırmıştır. Dönemsonunda 
döneme isabet eden faizin 800 lira olduğu hesaplanmıştır. Bu tutara ait gelirin he-
saplara alınması yani tahakkuk ettirilmesi aşağıdaki gibi olur:
   

181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                         800

        642 FAİZ GELİRLERİ HS.                    800

01.12.20X0
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181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.

        800         

642 FAİZ GELİRLERİ HS.

                  800        

 
Gelecek Döneme Ait Giderlerin Kontrolü
Faaliyet sonucu kâr ya da zararın tespitinde sadece dönemin gelirini elde etmek 
amacıyla yapılan giderler Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilmektedir. 
İşletmeler dönemsellik kavramı gereğince dönemi aşan yani gelecek döneme ait 
bu dönem ödenen veya belgesi verilen giderleri kontrol eder. Dönem giderleri 
içinde gelecek dönemleri ilgilendiren giderler varsa bunları gider hesaplarından 
çıkararak bilanço hesaplarına aktarır. 

Dönem içinde ödenerek genel yönetim giderleri içine 15.000 lira yazılan kira gider-
lerinin 7.000 liralık kısmının gelecek aylara ait kira bedeli olduğunu tespit etmiştir. 
Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır:

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HS.         7.000

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.     7.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.

    15.000          7.000        

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HS.

     7.000        

Bu durumda döneme ait kira gideri Genel Yönetim Giderleri Hesabının borç 
kalanı olan 8.000 lira olacaktır ve dönemin gelir tablosunda 8.000 lira olarak yer 
alacaktır. Gelecek Aylara ait Giderler ise bilançoda 7.000 lira olarak yer alacaktır. 

Gelecek Aylara Ait Giderler bir bilanço hesabıdır. Bu nedenle verdiği kalan kadar 
bilançonun aktifinde yer alacaktır. 

Örneğimizde izleyen yılda kira giderleri gerçekleştiğinde Genel Yönetim 
Giderleri Hesabı borçlandırılırken Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı alacaklan-
dırılacaktır. 

Önceki Dönemlerden Gelen Giderlerin Kontrolü
Yukarıda da belirtildiği gibi Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı bir bilanço he-
sabıdır. İşletmeler bazı durumlarda henüz gidere dönüşmeyen unsurları önce bu 
hesaba borç kaydedebilirler. Geçici bir hesap olan Gelecek Aylara Ait Giderler 
Hesabı’na kaydedilen unsurlar dönemsonunda kontrol edilerek içinde bulunulan 
dönemde tüketilmiş tutarı tespit edilir. Tespit edilen bu tutar; ilgili gider hesabına 
borç, Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı’na alacak yazılarak ait olduğu dönemin 
sonuçlarına devri sağlanır. 

ÖRNEK
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Önceki dönem yönetimin kullandığı binalara ait olarak ödenen 13.000 lira tuta-
rındaki sigorta giderlerinden bu döneme aktarılan tutarın 9.000 lira olduğu tespit 
edilmiştir. 31.12 tarihinde envanter kayıtları sırasında bu yıla ait sigorta gideri olan 
T9.000’nin Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı’ndan çıkartılarak Genel Yönetim 
Giderleri Hesabı’na alınması gerekir.

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                9.000

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.           9.000

 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.

     9.000                  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HS.

     13.000         9.000

Bu kayıtlardan sonra Gelecek Aylara Ait Giderler bilançoda 4.000 lira olarak 
yer alacak, Genel Yönetim Giderleri de Dönem Kârı veya Zararı hesabına devre-
dildikten sonra gelir tablosunda 9.000 lira olarak gözükecektir.

Gerçekleşen Giderlerin Tespiti
Dönemsonunda döneme ait olup henüz ödenmeyen, elektrik, su, telefon vb. gi-
derlerin tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

İşletme dönemsonunda kullanmış olduğu 6 ay vadeli krediye ait faiz giderini 2.000 
lira olarak hesaplamış ve aşağıdaki şekilde tahakkuk ettirmiştir.

   
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                     2.000

  381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.            2.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.

     2.000                  

381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.

                    2.000

Gider Tahakkukları bir bilanço hesabıdır. 

Dönem Kârı veya Zararının Bulunması
Dönemsonunda dönem kârı veya zararını bulmak için gelir tablosunda yer alan 
bütün hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. 
Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır. Eğer gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderler 
gelirleri aşıyorsa zarar vardır. 

Dönemsonunda bütün gelir, hasılat hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı he-
sabına aktarılma kaydı aşağıdaki gibidir. 

ÖRNEK 
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600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.       XXX
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HS.       XXX 
602 DİĞER GELİRLER HS.       XXX
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GEL. HS.     XXX  
641 BAĞLI ORTAKLIK. TEMETTÜ GELİRLERİ. HS.    XXX  
642 FAİZ GELİRLERİ HS.       XXX  
643 KOMİSYON GELİRLERİ HS.       XXX  
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS.     XXX  
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS.     XXX  
646 KAMBİYO KÂRLARI HS.       XXX  
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS.      XXX  
648 ENFLASYON DÜZELTME KÂRLARI HS.     XXX  
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.     XXX  
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLAR HS.     XXX  
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR HS.    XXX  
  690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.       XXX

Vergiye tabi olmayan gelirler de dahil olmak üzere tüm gelirler Dönem Kârı veya 
Zararı hesabına devredilirler. 

Dönemsonunda bütün gider ve zarar hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı 
hesabına aktarılması ise aşağıdaki şekilde olacaktır. 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.      XXX
 610 SATIŞTAN İADELER HS.         XXX
 611 SATIŞ İNDİRİMLERİ HS.         XXX
 612 DİĞER İNDİRİMLER HS.         XXX
 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HS.        XXX
 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.       XXX
 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HS.        XXX
 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HS.        XXX
 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS.      XXX
 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS.        XXX
 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.        XXX
 653 KOMİSYON GİDERLERİ HS.         XXX
 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.         XXX
 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS.       XXX
 656 KAMBİYO ZARARLARI HS.         XXX
 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS.        XXX
 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI HS.        XXX
 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS.       XXX
 660 KISA VAD. BORÇ. GİD. HS.        XXX
 661 UZUN VAD. BORÇ. GİD. HS.        XXX
 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. ZAR. HS.       XXX

Dönemsonunda Gelir ve Gider Hesapları nasıl kapatılır?

Bu kayıtlar sonrası 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının durumu aşağıdaki 
gibi olur:

3
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690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.
610. SATIŞTAN İADELER  
611. SATIŞ İNDİRİMLERİ 
612. DİĞER İNDİRİMLER 
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 
621. SATILAN TİCARİ MAMÜLLER MALİYETİ

622. SATILAN HİZMET MALİYETİ
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 
631.PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
653.KOMİSYON GİDERLERİ
654.KARŞILIK GİDERLERİ
655.MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
656.KAMBİYO ZARARLARI
657.REESKONT FAİZ GİDERLERİ
658.ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI
659.DİĞER OLAĞAN GİD.ZAR.
660.KISA VAD. BORÇ. GİD.
661.UZUN VAD. BORÇ. GİD.
689.DİĞER OLAĞAN DIŞI GİD.ZAR.

600. YURT İÇİ SATIŞLAR
601. YURT DIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER
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
648. ENFLASYON DÜZELTME KÂRLARI
649. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

Dönemsonunda hasılat ve gider hesapları Dönem Net Kârı Veya Zararı hesabına ak-
tarılarak dönemin muhasebe kârı veya zararı bulunur. 

VERGİYE TABİ KÂRIN BULUNMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Vergiye tabi kâr (mali zarar); vergi yasaları tarafından konulan kurallara göre bir 
hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı 
sağlayan) kârı (zararı) ifade eder. 

Vergiye tabi kârı bulabilmek için hareket noktası Muhasebe Kârı’dır. Yani mu-
hasebede bulunan kâr Muhasebe Kârı’dır. Muhasebe Kârı bulmadan vergiye tabi 
kâr bulunmaz. 

İşletmeler Gelir Vergisine veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olarak dönem kârı 
üzerinden vergi öderler. Kurumlar Vergisi’ne tabi işletmelerin vergiye tabi kârı 
bulurken kanunlarda yer alan hükümlere göre bir takım ilaveler ve indirimlerin 
yapması gerekmektedir. Buna göre Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sıralanmış olan 
bazı gelirler istisna olarak kabul edilmiştir ve vergiden muaf gelir olarak adlandı-
rılmıştır. Bu durumda söz konusu istisnalar ve kurumlar vergisinden indirilebi-
lecek giderler muhasebe karından düşülecek kanunen kabul edilmeyen giderler 
ilave edilecektir. 

Kurumlar Vergisinden İstisnalar - Vergiden Muaf Gelirler 
Kurumlar Vergisi Kanunu, işletmelere bazı istisnalar tanımıştır. Burada istisna ile 
ifade edilmek istenen şey, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konu-
ların kanunla vergi dışı bırakılmasıdır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. madde-
sinde muhasebe kârından düşülecek istisnalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

•	 şirketlerin,	tam	mükellefiyete	tabi	başka	bir	kurumun	sermayesine	iştirak-
lerinden elde ettikleri kazançlar.

•	 kurumların	rüçhan	hakkı	kuponlarının	satışından	elde	ettikleri	kazançlar

Muhasebe kârı; vergi gideri 
öncesi dönem kârını (zararını) 
ifade eder.
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•	 anonim	şirketlerin	kuruluşlarında	veya	sermayelerini	artırdıkları	sırada	çı-
kardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılma-
sından sağlanan kazançlar

•	 yurt	dışında	yapılan	inşaat,	onarma,	montaj	işleri	ve	teknik	hizmetlerden	
sağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar 

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde ise kurum kazancının tespitinde, 
işletmelerin aşağıdaki giderleri hasılattan indirebilecekleri açıklanmıştır : 

•	 Hisse	ve	tahvil	senetlerinin	ihraç	giderleri	
•	 İlk	kuruluş	ve	örgütlenme	giderleri
•	 Genel	heyet	toplantıları	için	yapılan	giderlerle	birleşme,	fesih	ve	tasfiye	giderleri	
•	 Sigorta	ve	reasürans	şirketlerinde	bilanço	gününde	hükmü	devam	eden	si-

gorta sözleşmelerine ait karşılıklar 
•	 Genel	 bütçeye	 dâhil	 dairelere,	 katma	 bütçeli	 idarelere,	 il	 özel	 idarelerine	

belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıf-
lara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılı-
ğında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının 
% 5’ine kadar olan kısmı 

•	 3289	 sayılı	 Gençlik	 ve	 Spor	 Genel	Müdürlüğünün	 Teşkilat	 ve	 Görevleri	
Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan 
sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel 
spor dalları için % 50’si

•	 Kurumlar	vergisi	beyannamelerinde	her	yılın	zararı	ayrı	ayrı	gösterilmek	
ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların mali bilanço-
larına göre meydana gelen zararlar 

•	 Faizsiz	olarak	kredi	verenlere	ödenen	kâr	payları	ile	özel	finans	kurumla-
rınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

Kurumlar Vergisine Kanunu’na Tabi İşletmelerde Gider Kabul 
Edilmeyen İndirimler 
Kurum kazancının tespitinde aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edilmez. 
(KVK 15. md.) Bu giderler dönem içinde kayıtlarda gider olarak yazıldığı için 
vergiye tabi kâr bulunurken muhasebe kârına eklenmesi gerekmektedir. KVK’na 
göre kabul edilmeyen giderler aşağıda sıralanmıştır:

KVK’na göre kabul edilmeyen giderler muhasebe kârına ilave edilirler. 

•	 Öz	sermaye	üzerinden	ödenen	veya	hesaplanan	faizler
•	 Örtülü	sermaye	üzerinden	ödenen	veya	hesaplanan	faizler	
•	 Sermaye	şirketlerince	dağıtılan	örtülü	kazançlar	
•	 Her	ne	şekilde	ve	ne	isimle	olursa	olsun	ayrılan	ihtiyat	akçeleri	
•	 Dar	mükellefiyete	tabi	kurumlardan	ayrıca:	

- Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım satımlar için ana merkeze veya 
Türkiye dışındaki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerleri 

- Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya zararla-
rına iştirak etmek üzere ayrılan hisseler 
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•	 Kurumlar	 Vergisi	 ile	 her	 türlü	 para	 cezaları,	 vergi	 cezaları	 ve	 Amme	
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen 
cezalar, gecikme zamları ve faizler 

•	 Kanunlarla	veya	kanunların	verdiği	yetkiye	dayanılarak	tespit	edilen	hadler	
saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışın-
dan doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler 

•	 Vergi	Usul	Kanunu	hükümlerine	göre	ödenen	gecikme	faizleri	
•	 Her	türlü	alkol	ve	alkollü	içkiler	ile	tütün	ve	tütün	mamullerine	ait	ilan	ve	

reklam giderlerinin % 50’si 
•	 Kiralama	yoluyla	edinilen	veya	işletmede	kayıtlı	olan	yat,	kotra,	tekne,	sürat	

teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletme-
nin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları 

•	 Basın	yoluyla	işlenen	fiillerden	veya	radyo	ve	televizyon	yayınlarından	do-
ğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri

Gelir Vergisi Kanunu’na Tabi İşletmelerde Gider Kabul 
Edilmeyen Ödemeler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesine göre aşağıda yazılı ödemelerin gider ola-
rak indirilmesi kabul olunmaz; bu giderler dönem içinde kayıtlarda gider olarak 
yazıldığı için vergiye tabi kâr bulunurken muhasebe kârına eklenmesi gerekmek-
tedir. GVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda sıralanmıştır:

•	 İşletme	sahibi	ile	eşinin	ve	çocuklarının	işletmeden	çektikleri	paralar	veya	
aynen aldıkları sair değerler

•	 İşletme	sahibinin	kendisine,	eşine,	küçük	çocuklarına	işletmeden	ödenen	
aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar

•	 İşletme	sahibinin	işletmeye	koyduğu	sermaye	için	yürütülecek	faizler
•	 İşletme	sahibinin,	eşinin	ve	küçük	çocuklarının	işletmede	cari	hesap	veya	

diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler
•	 İşletme	sahibinin,	ilişkili	kişilerle	emsallere	uygunluk	ilkesine	aykırı	olarak	

tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da sa-
tımında bulunması hâlinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile işletme 
sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan 
farklar işletmeden çekilmiş sayılır. Bu uygulamasında, imalat ve inşaat, ki-
ralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikra-
miye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya 
hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir

•	 Her	türlü	para	cezaları	ve	vergi	cezaları	 ile	 işletme	sahibinin	suçlarından	
doğan tazminatlar 

•	 Her	türlü	alkol	ve	alkollü	içkiler	ile	tütün	ve	tütün	mamullerine	ait	ilan	ve	
reklam giderlerinin % 50’si 

•	 Kiralama	yoluyla	edinilen	veya	işletmede	kayıtlı	olan	yat,	kotra,	tekne,	sürat	
teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletme-
nin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları

•	 Basın	yoluyla	işlenen	fiillerden	veya	radyo	ve	televizyon	yayınlarından	do-
ğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri 

Vergi Oranı
Kurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir. Gelir vergisine tabi işletmeler ise 
gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife her yıl ye-
nilenmektedir. 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak 
oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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GELİR VERGİSİ ORANLARI

2019	Yılı	Gelirlerine	Uygulanacak	Gelir	Vergisi	Oranları

18.000 T	kadar 15%

40.000 T	sinin 18.000 T	si	için T2.700 fazlası	için 20%

98.000 T	sinin 40.000 T	si	için T7.100 fazlası	için 27%

98.000 T	sinden	fazlasının 98.000 T	si	için T22.760 fazlası	için 35%

Muhasebe Kârı’ndan hareketle vergiye tabi kâra ulaşabilmek için aşağıdaki iş-
lemler yapılır.

Muhasebe	Kârı xx

(+)	Kanunen	Kabul	Edilemeyen	Giderler xx

(+)	İlave	Edilecek	Değerleme	Farkları xx

(-)	Vergiden	Muaf	Gelirler (xx)

(-)	Düşülecek	Değerleme	Farkları (xx)

Vergiye	tabi	kâr	(mali	zarar)	 xx

Vergi gideri (vergi geliri) dönem kârının veya zararının belirlenmesinde dö-
nem vergisi ve ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder. 
Dönem vergisi ise vergiye tabi kâr (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek 
gelir veya kurumlar vergisini ifade eder.

Yukarıda görüldüğü gibi muhasebe kârına önce vergi kanunları açısından gider 
yazılamayan tutarlar eklenir. Örneğin kasadan para çalınması ve paranın noksanlaş-
ması muhasebe açısından olağan dışı bir giderdir. Ancak vergi kanunları bunu gider 
olarak kabul etmemektedir. Yani kasayı korumamış olmak işletme yönetiminin bir 
eksikliği olarak düşünülmektedir. Bu yüzden gider olarak kabul etmemektedir. 

(A) şirketinin bir faaliyet dönemi sonundaki Muhasebe Kârı T50.000’dir. Şirketin 
dönem içinde vergi kanunları açısından gider kabul edilmeyen T5.000 gideri ve ver-
gi kanunları açısından vergi dışı bırakılmış T10.000 geliri vardır. Şirketin vergiye 
tabi kârı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Vergiye tabi kâr T45.000 olarak bulunmuştur. Şirketin kurumlar vergisi hesap-
lanırken dikkate alınacak tutar olan vergiye tabi kârı T45.000’dir. 

Muhasebe	Kârı 50.000

(+)	Kanunen	Kabul	Edilemeyen	Giderler 5.000

(-)	Vergiden	Muaf	Gelirler (10.000)

Vergiye	tabi	kâr 45.000

Vergi; vergiye tabi kâr üzerinden hesaplanır. Muhasebe kârı üzerinden hesaplanmaz. 

Kâra İlişkin Dönemsonu Muhasebe Kayıtları 
Dönemsonunda bütün gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kârı Veya Zararı he-
sabına devredilir. Bu hesabın alacak kalanı dönem muhasebe kârıdır. Bu kâr ver-
gi öncesi kârdır. Bu kâr üzerinden Kurumlar (Gelir) Vergisi hesaplanır. Dönem 

Tablo 7.1

Tablo 7.2

ÖRNEK
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kârından hesaplanan Kurumlar (Gelir) vergisi indirildikten sonra dönem net 
kârına ulaşılır. Hesaplanan kurumlar vergisi 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülükler Karşılığı hesabının borcuna ve karşı hesap olarak da bir bilanço 
hesabı olan 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı hesa-
bının alacağına yazılır. Önceki dönemde 590 Dönem Net Kâr hesabında yer alan 
kâr, izleyen yılda 570- Geçmiş Yıllar Kârları Hesabına devredilir.

Şirketlerin muhasebe kârı ile vergiye tabi kârı farklı olmak zorunda da değildir. Eşit 
olduğu durumlar da olabilir. Ya da muhasebe kârı vergiye tabi kârdan yüksek olabilir.

Kaya Anonim Şirketi’nin 2011 yılı muhasebe kârı T50.000 ve vergiye tabi kârı da aynıdır. 
Şirket bu kâr üzerinden T11.000 kurumlar vergisi hesaplamış ve kayıt şu şekilde yapılır:
   
  

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

    YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI HS.               11.000

 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL

     YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI HS.            11.000

     370 01 Kurumlar Vergisi

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.       50.000

     691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

    YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI HS.    11.000

     692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.    39.000

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.        39.000

   590 DÖNEM NET KARI HS.     39.000

 
  
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.

    50.000         50.000              

691 DÖNEM KÂRI VERGİ YÜK.KARŞ.HS.

     11.000         11.000

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.

     39.000          39.000        

590 DÖNEM NET KÂRI HS.

                  39.000

Yukarıda yapılan kayıtlardan sonra gelir tablosu hesapları kapanmıştır. Dönem 
net kârı ve hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı bilanço hesaplarına aktarılmış 
olmaktadır. 

İzleyen yılda ilk olarak Dönem Net Kârı geçmiş yıllar kârına aktarılır. 

ÖRNEK
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590 DÖNEM NET KÂRI HS.                     39.000

    570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS.           39.000

Mart ayında Gelir Vergisi beyannamesi ve nisan ayında da Kurumlar vergisi 
beyannamesi verilir. Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna ka-
dar ödenir. 

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

    YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI HS.                11.000

    370 01 Kurumlar Vergisi

    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.     11.000

  360 01 Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi beyannamesi verildiğinde yapılacak muhasebe kaydı şöyle 
olacaktır:
   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.                 11.000

    360 01 Kurumlar Vergisi

  102 BANKALAR HS.                   11.000

(A) Anonim şirketinin Muhasebe Kârı T100.000 ve yıl içinde elde ettiği iştirak ka-
zancı T5.000 ve kanunen kabul edilmeyen gideri T7.000 olduğuna göre şirketin öde-
yeceği kurumlar vergisini bularak dönemsonu kayıtlarını yapınız. Şirket yıl içinde 
T10.000 geçici vergi ödemiştir.

Bir tür peşin vergi uygulaması olan geçici vergi, cari yıl gelirleri üzerinden dönem-
sonunda hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisinin dönem içinde tahsiline ola-
nak sağlayan bir uygulamadır. Geçici vergi, mükellefleri cari vergilendirme dönemi-
nin gelir vergisine (veya kurumlar vergisine) mahsup edilmek üzere GVK.’nun ticari 
veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile 
VUK’un değerlemeye ilişkin hükümleri ve dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap 
döneminin üçer aylık kazançları üzerinden ödenecektir. Buna göre, bir hesap döne-
mi ile ilgili olarak 4 ayrı geçici vergi dönemi söz konusudur. İşletme yıllık beyanna-
me üzerinden hesaplayacağı gelir veya kurumlar vergisinden, ilgili hesap dönemi-
nin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödediği geçici vergiyi mahsup edecektir. 

ÖRNEK
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Kurumlar Vergisi Matrahı’nın hesaplanması:

MUHASEBE	KÂRI 100.000	

(-)	İştirak	Kazançları (5.000)	

Kanunen	Kabul	Edilmeyen	Giderler +7.000

Vergiye	Tabi	Kâr	/	Kurumlar	Vergisi	Matrahı 102.000
 

Kurumlar vergisinin hesabı:

Kurumlar	vergisi	(%22) 102.000.	x	%22 22.440

Vergi sonrası kârın hesaplanması:

MUHASEBE	KÂRI 100.000

(-)	İştirak	Kazançları 5.000

Kanunen	Kabul	Edilmeyen	Giderler 7.000

Vergiye	Tabi	Kâr	/	Kurumlar	Vergisi	Matrahı 102.000

Kurumlar	Vergisi	ve	Fon	Payı	Toplamı 22.440

Vergi	Sonrası	Kâr	(Vergiye	Tabi	Kâr) 77.560

Yukarıda bulunan vergilerin dönemsonundaki yevmiye kayıtları aşağıdaki şe-
kilde yapılır:
   

  
691 D. KÂRI VERGİ VE YAS. YÜK. KAR. HS.   22.440

 370 D. KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KÂR. HS.     22.440

 

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.       100.000

   691 D. KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KÂR. HS.    22.440

   692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.    77.560

31/12/...

31/12/...

/

   
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.        77.560

   590 DÖNEM NET KÂRI HS.     77.560

31/12/...

/

Şirketin yıl içinde ödediği T10.000 geçici verginin dönemsonu kaydı aşağıdaki 
gibi yapılır:
   

371 DÖN. KÂR. PEŞİN. ÖD. VER. VE DİĞ. YÜK. HS. 10.000

  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS.     10.000
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 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.

   100.000        100.000

691 DÖNEM KÂRI VERGİ YÜK.KARŞ.HS.

     22.440        22.440

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.
 
    77.560         77.560

590 DÖNEM NET KÂRI HS.

                   77.560

371 DÖN. KÂR. PEŞİN. ÖD.VER. VE DİĞ. YÜK. HS.
 
    10.000          

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON. HS

     10.000        10.000

370 D. KÂRI VERGİ VE YAS. YÜK. KÂR. HS.
 
        22.440        

Yeni yılın başında dönem kârı geçmiş yıl kârlarına aşağıdaki kayıt ile aktarılır:
 

590 DÖNEM NET KÂRI HS.     77.560

  570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HS.     77.560

Daha sonra beyanname verildiğinde mahsup; yapılarak şu kayıt yapılır:
   

370 D. KÂRI VERGİ VE YAS. YÜK. KÂR. HS.  22.440

  371 DÖN. KÂRININ PEŞİN. ÖD.   

      VER. VE DİĞ. YÜK. HS.           10.000

  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.      12.440

     /

  
Şirketin kurumlar vergisini ödediğindeki kaydı ise aşağıdaki gibi olur:

  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.               12.440

  102 BANKALAR HS.                  12.440
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Özet
Maliyet hesaplarına yönelik dönemsonu işlemle-
rini açıklamak.
 İşletmeler dönem içi oluşan maliyetlerini 7/A ve 
7B seçeneğine göre takip edebilir. 7/A seçene-
ğinde dönem içinde maliyetler işletmenin üre-
tim, araştırma geliştirme, pazarlama, yönetim ve 
finansman fonksiyonlarına göre ayrı ayrı takip 
edilir. 7/B seçeneğinde ise maliyetler dönem 
içinde gider çeşitlerine göre takip edilirken dö-
nemsonunda yine 7/A seçeneğinde olduğu gibi 
işletmenin fonksiyonlarına çevrilerek gelir tab-
losu ve bilanço hesaplarına yansıtılır. İşletmeler 
isterlerse her iki seçenekte de ay sonlarında olu-
şan maliyetlerini gelir tablosu ve bilanço hesap-
larına yansıtabilirler.

Gider işlemlerine yönelik dönem sonu işlemlerini 
açıklamak.
 İşletmenin dönemsellik kavramına göre işlet-
menin faaliyet sonuçları ilgili olduğu dönem-
de değerlendirilir. Gelir ve giderlerin tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir 
ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve za-
rarlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. 
Buna göre işletmenin 
•	 önceki	dönemlerden	gelen	ve	döneme	ait	olan	

gelir ve giderlerinin belirlenmesi, 
•	 gelecek	döneme	ait	gelir	ve	giderlerinin	belir-

lenmesi, 
•	 gerçekleşen	gelir	ve	giderlerinin	belirlenmesi	

ve muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir. 

Gelir işlemlerine yönelik dönem sonu işlemlerini 
açıklamak.
 Dönem sonunda dönem kârı veya zararını bul-
mak için gelir ve gider hesapları 690 Dönem 
Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. 
Gelir hesaplarının kapatılması için hesabın ala-
cak kalanı kadar borçlandırılması, 690 Dönem 
Kârı veya Zararı hesabının alacaklandırılması 
gerekir. Gider hesaplarının kapatılması için de 
gider hesapları borç kalanları kadar alacaklandı-
rılırken, 690. Dönem Kârı veya Zararı hesabının 
borçlandırılması gerekir Bu durumda Dönem 
Kârı veya Zararı hesabında dönemin bütün 
gelirleri ile giderleri karşılaştırılmış olur. Eğer 

gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderler gelirleri 
aşıyorsa zarar vardır. Yapılan bu karşılaştıma so-
nucunda dönem kârı bulunmuşsa eğer bu rakam 
vergi öncesi dönem kârını (muhasebe karını) 
ifade etmektedir. Dönem net kârının (vergi son-
rası kârın) bulunabilmesi için kanunlara göre 
saptanmış olan Kanunen Kabul edilmeyen gi-
derler dönem Kârına ilave edilir, vergiden muaf 
gelirler ise çıkartılır. 

Dönem net karının nasıl bulunduğunu hesapla-
mak ve muhasebe kayıtlarının nasıl olduğunu 
açıklamak.

 Dönem sonunda dönem kârı veya zararını bul-
mak için gelir tablosunda yer alan bütün hesap-
lar 690 Dönem Kârı veya Zararına Devredilerek 
kapatılır. Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır. 
Eğer gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderler gelir-
leri aşıyorsa zarar vardır.

 Dönem kârı veya zararı bulunduktan sonra 
vergiye tabi kârın bulunması gerekir. Vergiye 
tabi kâr (mali zarar): Vergi yasaları tarafından 
konulan kurallara göre bir hesap dönemi için 
tespit edilen ve üzerinden vergi ödenecek kârı 
(zararı) ifade eder. Bunun için Muhasebe kârına 
kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilave edilip 
vergiden muaf gelirlerin ilave edilmesi gerekir. 
Vergiye tabi kâr üzerinden işletmenin ödeyeceği 
Gelir veya Kurumlar Vergisi hesaplanarak net 
kâr bulunur. Net kâr da bilanço hesaplarına ak-
tarılarak gelir tablosu hesapları kapatılır.

 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneği hesabı değildir?

a. 710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 720. Direkt İşçilik Giderleri
c. 730. Genel Üretim Giderleri
d. 740. Hizmet Üretim Maliyeti
e. 790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

2. Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesabı değildir?
a. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
b. 770 Genel Yönetim Giderleri
c. 791 İşçi Ücret ve Giderleri 
d. 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
e. 794 Çeşitli Giderler

3. Aşağıdakilerden hangisi gelir hesabı değildir?
a. 602. Diğer Gelirler
b. 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
c. 643. Komisyon Gelirleri
d. 644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
e. 671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

4. Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?
a. 612. Diğer İndirimler(-)
b. 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
c. 630. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
d. 654. Karşılık Giderleri(-)
e. 180. Gelecek Aylara Ait Giderler

5. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
   
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS.   XX

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.   XX

a. Gelir tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine 

ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine 

kaydedilmesine
e. Kira geliri alınmasına

6. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
   
181 GELİR TAHAKUKLARI HS.              XX

       642 FAİZ GELİRLERİ HS.   XX

a. Faiz gelirinin tahakkuku
b. Gider tahakkuku
c. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine 

ertelenmesine
d. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine 

ertelenmesine
e. Faiz geliri alınmasına

7. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
   
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.            XX

       381 GİDER TAHAKUKLARI HS.   XX

a. Gelecek döneme ait giderlerin kendi dönemine 
ertelenmesine

b. Gelecek döneme ait gelirlerin kendi dönemine 
ertelenmesine

c. Faiz gelirinin tahakkuku
d. Finansman gideri tahakkuku
e. Faiz gideri ödenmesine

8. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?
   
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ HS.    XX

      690 DÖN. KÂRI VEYA ZARARI HS.   XX

a. Mal satılmasına
b. Maliyet hesabının gelir tablosuna aktarılmasına
c. Satılan malın maliyetinin ticari maldan düşül-

mesine
d. Satış iadesine
e. Alış iadesine
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Okuma Parçası
9. Aşağıdakilerden hangisi KVK’na göre kabul edil-
meyen giderler aşağıda yer almaz?

a. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 
faizler. 

b. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesap-
lanan faizler. 

c. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazanç-
lar. 

d. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan 
ihtiyat akçeleri 

e. Ödenen temettüler

10. (A) şirketinin 2011 yılı muhasebe kârı 50.000 lira 
kanunen kabul edilmeyen gideri 5.000 lira vergiden 
muaf geliri 10.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr 
liradır?

a. 50.000
b. 45.000
c. 55.000
d. 60.000
e. 40.000

 

Hürriyet 3 Ekim 2011, Şükrü KIZILOT
TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 50 ŞİRKET 
YÖNLENDİRİYOR
“BU DA nereden çıktı?” diye soranlar için açıklayalım:
Rakamlar bunu gösteriyor. 
Örneğin, kurumlar vergisinin yüzde 52’sini 50 şir-
ket ödüyor. İthalatın yüzde 48.4’ünü, ihracatın yüzde 
39.4’ünü 50 şirket yapıyor.
Bir anlamda, Türkiye ekonomisini 50 şirket yönlendiriyor.
KURUMLAR VERGİSİNİN YARISI
Türkiye’de 2010 yılı sonu itibariyle, 652 bin 9 kurumlar 
vergisi mükellefi var. Bu sayı Ağustos 2011 itibariyle 
661 bin 364’e ulaştı. 
Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk 50 şirket Türkiye’de 
toplanan kurumlar vergisi olan 20,9 milyar liranın, yüz-
de 52’sini ödedi. Kalanını da 651 bin 959 şirket ödedi!..
Görüldüğü gibi, Türkiye’deki şirketlerin çoğu doğru 
dürüst vergi ödemiyor.
En çok vergi ödeyen 50 şirket arasında, ilk 10 sıradaki 
şirketler (T. Garanti B., Elektrik Üretim A.Ş., Akbank, 
GE Araştırma Müşavirlik Ltd.Şti., Ziraat B., İş B., 
Telekom, Halk B., Turkcell, Yapı Kredi B.) toplam ku-
rumlar vergisinin yüzde 35’ini ödedi. İlk 20 sıradaki 
şirketler ise, Türkiye’de toplanan kurumlar vergisinin 
yaklaşık yüzde 45’ini ödedi.
İTHALATIN DA YARISI
TÜİK’in verilerine göre, 2010 yılında yapılan ithalatın tu-
tarı 185 milyar dolar. Bu ithalatın yüzde 48.4’ü yani yakla-
şık yarısı 50 şirket tarafından gerçekleştirilmiş. Başka bir 
anlatımla 50 firma, 89 milyar dolarlık ithalat yapmış. 
Kalan yüzde 51.6’sı da 55 bin civarında ithalatçı firma 
tarafından gerçekleştirilmiş. Yukarıdaki ilk 50’yi ilk 
1.000 ithalatçı olarak değerlendirdiğimizde, 2010 yılın-
da toplam ithalatın yüzde 84.1’i, 1.000 firma tarafından 
yapılmış. Kalan 15.9’u da 54 bin firma tarafından...
İHRACATIN DA YARIYA YAKINI
2010 yılında 48 bin girişimci ihracat yaptı. Yapılan top-
lam ihracat ise 113 milyar dolar.
Bunun yüzde 39.4’ü, 50 girişimci tarafından gerçekleş-
tirilmiş.
Başka bir anlatımla, 50 girişimci yaklaşık 45 milyar do-
larlık ihracat yapmış.
İlk 5 ihracatçı ise 19 milyar dolarlık ihracatı gerçekleş-
tirmiş. Özellikle bu ilk 5’e bravo...
Olaya KOBİ’ler yönünden baktığımızda, toplam ihra-
catın yüzde 60.1’ini 0-249 kişi çalıştıran ve KOBİ ola-
rak değerlendirilen girişimciler yapmış.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
2011’DEKİ DURUM
2011 yılı resmi sonuçları açıklanmadı ama genel tablo 
yine aynı.
Kurumlar Vergisi’nde yüzde 32 artış var. Kurumlar 
Vergisinde yine 50 şirket, vergilerin yarısını ödüyor. 
İthalat-ihracatta da 50 şirket, Türkiye’nin ithalat ve ih-
racatının yarısını gerçekleştiriyor.
2011’in ilk sekiz ayı itibariyle ithalat yüzde 39.3’lük 
artışla 160.1 milyar, ihracat ise yüzde 21.9 artışla 88.7 
milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı da yüzde 63.4’den 55.4’e geriledi.
Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 69.5 artarak 71.4 milyar do-
lara çıktı.
Buna göre, yıl sonunda dış ticaret açığının 100, cari 
açığın da 70 milyar dolar civarında olması bekleniyor.
Özet olarak, 2011’de dış ticaret açığı ve cari açık yö-
nünden tablo giderek sevimsiz hale geliyor...

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Maliyet ve Gider Hesapları” 

başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 
2. b Yanıtınız yanlış ise “Maliyet ve Gider Hesapları” 

başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 
3. b Yanıtınız yanlış ise “Gelir Hesapları” başlıklı 

konuyu yeniden gözden geçiriniz. 
4. e Yanıtınız yanlış ise “Maliyet ve Gider Hesapları” 

başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 
5. d Yanıtınız yanlış ise “Gelir ve Giderlerin Dönem 

Bakımından Kontrolü” başlıklı konuyu yeni-
den gözden geçiriniz. 

6. a Yanıtınız yanlış ise “Gelir ve Giderlerin Dönem 
Bakımından Kontrolü” başlıklı konuyu yeni-
den gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “Gelir ve Giderlerin Dönem 
Bakımından Kontrolü” başlıklı konuyu yeni-
den gözden geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise “Vergiye Tabi Kârın Bulunması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Vergiye Tabi Kârın Bulunması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

10. b Yanıtınız yanlış ise “Vergiye Tabi Kârın Bulunması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Bu fonksiyonlar;
•	 Üretim	fonksiyonu
•	 Yönetim	fonksiyonu
•	 Araştırma	geliştirme	fonksiyonu
•	 Pazarlama	fonksiyonu
•	 Finansman	fonksiyonudur.

Sıra Sizde 2
Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde or-
taya çıkan gelirdir ve satışlar, ücretler, faiz, temettü ve 
isim hakları gibi çeşitli adlar taşır. Hasılat; ortakların 
sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla so-
nuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faali-
yetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. 
Hasılat, yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve ala-
cağı brüt ekonomik yarar akışlarını içerir.
 
Sıra Sizde 3
Gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan 
sonra tüm gelir ve giderler Dönem Kârı veya Zararı 
Hesabına devredilerek kapatılırlar. Devir işlemi yapı-
lırken gelir hesapları borçlandırılarak gider hesapları 
alacaklandırılarak Dönem Kârı veya Zararı Hesabına 
devredilirler. 

Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar
Benligiray, Yılmaz ve diğerleri, (2006). Muhasebe 

Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Yayınları No: 867, Eskişehir. 

Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması (2008). 
Editörler-Sağlam Necdet, Şengel Salim ve Öztürk 
Bünyamin, 2.Baskı, Maliye Hukuk Yayınları, 
Ankara.

Sağlam, Necdet (2009) Tekdüzen Muhasebe Sistemi 
ve Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara

Türkiye Muhasebe Standardı-18.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Finansal tabloları tanımlayabilecek,
Finansal durum tablosu (bilanço) ve kapsamını açıklayabilecek,
Gelir tablosu ve kapsamını açıklayabilecek,
Nakit akım tablosu ve kapsamını açıklayabilecek,
Özsermaye değişim tablosu ve kapsamını açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

İçindekiler







Dönemsonu İşlemleri Finansal Tablolar ve 
Düzenlenmesi

•	 HESAPLARIN	KAPATILMASI
•	 FİNANSAL	TABLOLAR	VE	DÜZENLENME	
KOŞULLARI

•	 FİNANSAL	DURUM	TABLOSU	
(BİLANÇO)

•	 GELİR	TABLOSU
•	 ÖZSERMAYE	DEĞİŞİM	TABLOSU
•	 NAKİT	AKIŞ	TABLOSU
•	 FİNANSAL	TABLOLARIN	BÜTÜNÜNE	
AİT	DİPNOTLAR

DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

•	 Finansal	Durum	Tablosu	(bilanço)	
•	 Gelir	Tablosu	

•	 Nakit	Akım	Tablosu	
•	 Özsermaye	Değişim	Tablosu



HESAPLARIN KAPATILMASI 
Önceki ünitelerden de hatırlanacağı gibi, dönemsonu işlemlerinin başlangıcın-
da önce genel geçici mizanda yer alan hesap kalanları ile muhasebe dışı envanter 
sonuçları karşılaştırılmaktadır. Arada fark bulunması halinde hesap kalanlarının 
envanter sonucunu yansıtmasını sağlamak amacıyla muhasebe içi envanter işlem-
leri kapsamında ayarlama ve düzeltme kayıtları yapılmakta ve sonuç hesapları da 
Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmekte ve kesin mizan düzenlenmektedir. 
Kesin mizanda yer alan hesap kalanları artık işletmenin gerçek durumunu gösteren 
ve mali tabloların düzenlenmesine temel oluşturacak kesin tutarları yansıtmaktadır. 
Bu mizandan hareketle işletmenin finansal tabloları düzenlenecektir. Bu durumda 
kesin mizanın borç kalanları düzenlenecek bilançonun (finansal durum tablosu-
nun) aktifini, alacak kalanı veren hesaplar ise pasif kalemlerini oluşturmaktadır. 

Bu aşamada öncelikle hesapların kapatılması gerekir. Hesapların kapatılması 
için tüm pasif hesaplar borçlandırılır, aktif hesaplar alacaklandırılır. 

                   31.12.
500 SERMAYE HS. XX
300	BANKA	KREDİLERİ	HS.	 XX
320	SATICILAR	HS.	 XX
    ---
    ---
           100. KASA HS.  XX
	 										102.	BANKALAR	HS.	 	 XX
	 										153	TİCARİ	MALLAR	HS.	 	 XX
               ---
               ---

Bu kayıtlar büyük defterdeki ilgili hesaplara geçirilmek suretiyle bir dönemin 
muhasebe işlemleri tamamlanmış olur. 

FİNANSAL TABLOLAR VE DÜZENLENME KOŞULLARI
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılabileceği gibi kapanış kayıtlarından sonra artık fi-
nansal tablolar düzenlenecektir. Finansal tablolar işletmelerin muhasebe sürecinde 
üretmiş oldukları çıktılardır. Bu tablolar aracılığıyla çalışanlara, yöneticilere, işletme 
sahiplerine, kredi verenlere, devlete ve kamuoyuna işletmeyle ilgili bilgiler sunulur. 

Finansal Tablolar ve 
Düzenlenmesi
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Türkiye Muhasebe Standartlarında finansal tablolar genel amaçlı finansal tablolar 
olarak tanımlanmıştır. Buna göre; genel amaçlı finansal tablo, bir işletmenin, be-
lirli bilgi ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanmış finansal tablo hazırlamasına gerek 
duymayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan mali tablolardır. 

Genel amaçlı finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelir tab-
losu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosudur. 

Finansal raporlamanın amacı işletmenin finansal durumu, performansı ve fi-
nansal durumundaki değişiklikler hakkında finansal tablo kullanıcılarına rasyonel 
ekonomik kararlar almalarını sağlayacak bilgiler sunmaktır. Bu süreçte “kullanı-
cıların işletme, ekonomik faaliyetler ve muhasebeyle ilgili makul derecede bilgiye 
sahip oldukları ve bu bilgileri makul bir gayretle değerlendirdiklerinin varsayıldığı” 
vurgulanmaktadır. Bu nedenle, değerlendirmede bu özelliklerdeki kullanıcıların 
ekonomik kararlar alırlarken nasıl etkileneceklerinin de dikkate alınması gerekir.

Ayrıca dipnotlarda finansal tablo kalemlerine ait ilave bilgiler verilir. Dipnotlar, bu 
tablolarda yer alan kalemlerin metinsel açıklamalarını veya açılımlarını ve bu tablolarda 
raporlanan muhasebeleştirme kriterlerini sağlamayan kalemlerle ilgili bilgileri sağlar.

Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar 
almalarına yardımcı olan işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve 
nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin 
kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir. 
Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri sunar:

•	 Varlıklar,
•	 Borçlar,
•	 Özkaynaklar,
•	 Gelir	ve	giderler,	kârlar	ve	zararlar,
•	 Ortakların	ortak	olmaları	sebebiyle	yaptıkları	katkılar	ve	ortaklara	yapılan	

dağıtımlar,
•	 Nakit	akışları.
Bu finansal bilgiler, dipnotlarda yer alan diğer bilgilerle birlikte finansal tablo 

kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit akışlarını ve özellikle bunların zama-
nını ve kesinliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Finansal tabloların düzenleme amacı nedir?

İşletmeler finansal durumlarına ait olarak ara dönemlerde ve dönem sonla-
rında finansal tablolar düzenlerler. Finansal tablolar tam bir finansal tablolar seti 
şeklindedir, bu tablolar aşağıda sıralamaktadır. 

•	 Dönemsonu	bilanço	(finansal	durum	tablosu)
•	 Döneme	ait	kapsamlı	gelir	tablosu
•	 Döneme	ait	özkaynak	değişim	tablosu
•	 Döneme	ait	nakit	akış	tablosu	ve
•	 Önemli	muhasebe	politikalarını	özetleyen	dipnotlar	ve	diğer	açıklayıcı	notlar.
İşletmeler, tam bir finansal tablolar setindeki finansal tabloların hepsini eşit de-

recede önemle sunarlar. İşletmeler kâr ya zararın bölümlerini ya tek bir kapsamlı 
gelir tablosunun ya da bir bireysel gelir tablosunun parçası olarak sunabilirler. 

Finansal tabloların belirli kurallara uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Bunlar, 
gerçeğe uygunluk, işletmenin sürekliliği, muhasebenin tahakkuk esası, netleştirme 
(mahsup etme), önemlilik ve birleştirme, karşılaştırmalı bilgi, raporlama sıklığı, su-
nuluşun tutarlılığı kavramlarıdır. Bu kavramlar aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

Bilanço (finansal durum 
tablosu), gelir tablosu, 
özsermaye değişim tablosu 
ve nakit akış tablosu genel 
amaçlı finansal tablolardır.

Finansal tablolar işletmenin 
finansal durumunun ve 
finansal performansının 
biçimlendirilmiş sunumudur.

1
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Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu 
Finansal tablolar işletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit 
akışlarını gerçeğe uygun olarak sunar. Gerçeğe uygun sunuşla anlaşılması gereken, 
işlemlerin sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider ta-
nımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulmasıdır. Türkiye 
Finansal Raporlama Standartlarının gerektiğinde ek açıklamalarla birlikte uygulan-
masının, gerçeğe uygun sunuşu sağlamış finansal tablolar yaratacağı varsayılır.

İşletmelerin düzenlemiş oldukları finansal tablolarda Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları hükümleriyle uyumlu olduklarını açık ve tam bir şekilde 
dipnotlarda belirtmeleri gerekir. 

İşletmelerin Sürekliliği
Finansal tablolarını hazırlayan işletmelerin faaliyetlerinin ömrünün sonsuz ol-
duğu varsayılır. İşletmeler, nakit akış bilgileri dışındaki diğer finansal tablolarda 
yer alan bilgilerini muhasebenin tahakkuk esasına göre hazırlamak zorundadır. 
Yönetim, finansal tabloları düzenlerken işletmenin faaliyetlerini süreklilik içeri-
sinde devam etme yetisini değerlendirir. Yönetimin işletmeyi kapatma veya ticari 
faaliyetini sona erdirme niyeti veya mecburiyeti yoksa finansal tablolar süreklilik 
kavramına göre düzenlenir. İşletmelerin sürekliliği kavramının uygunluğu değer-
lendirilirken yönetim, bununla sınırlı olmamakla birlikte en azından raporlama 
bilanço tarihinden sonraki on iki aya ilişkin mevcut bilgileri dikkate alır. 

Tahakkuk Esası 
İşletmeler, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahak-
kuk esasına göre düzenler. Muhasebenin tahakkuk esası kullanıldığı zaman ilgili 
kalemler tahakkuk kriterlerine uydukları takdirde varlıklar, borçlar, özkaynaklar, 
gelirler ve giderler olarak muhasebeleştirir.

Önemlilik ve Birleştirme
Eksik ve yanlış bilgiler bir arada veya tek başlarına finansal tablolara dayalı eko-
nomik karar alıcıların kararlarını etkileyebiliyorsa önemlidirler. İşletmeler, benzer 
kalemlerden oluşan her bir önemli sınıfı, finansal tablolarda ayrı bir biçimde gös-
terir. İşletmeler, nitelikleri ve işlevleri itibariyle farklı olan kalemleri de, önemsiz 
olmadıkları takdirde, ayrı olarak sunar. Finansal tablolar, çok sayıda işlem veya di-
ğer olayların işlemden geçirilerek nitelik ve işlevlerine göre hesap sınıfları altında 
birleştirilmesi sonucu oluşur. Sınıflandırma ve birleştirmedeki son aşama, finansal 
tablolardaki hesap sınıflarını oluşturan birleştirilmiş ve sınıflandırılmış bilginin su-
numudur. Bir hesap kalemi kendi başına önemli değilse, bu tablolarda ya da dipnot-
larda diğer kalemlerle birleştirilir. Bu tablolarda ayrı olarak sunulacak kadar öneme 
sahip olmayan bir kalemin dipnotlarda ayrı olarak sunulması gerekebilir. 

Netleştirme (Mahsup Etme)
İşletmeler, zorunlu kalmadıkça varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri 
netleştiremez, yani birbirinden mahsup etmezler. İşletmeler, varlıkları ile borçları 
ve gelirler ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermelidir. 

Varlıkların, örneğin stok değer düşüklüğü karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı 
gibi, düzenleyici hesaplar düşüldükten sonra net tutarıyla gösterilmesi netleştirme 
değildir.
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İşletmeler, olağan faaliyetlerinin arasında, hasılat yaratmayan ancak hasılat yara-
tan ana faaliyetlerle ilintili ortaya çıkan diğer işlemleri de gerçekleştirir. Sunuluş, iş-
lemin veya diğer olayın özünü yansıtıyorsa işlemle ilgili gelir ve giderler birbirleriyle 
mahsup edilerek, bu işlemlerin sonuçları finansal tablolarda sunulur. Ayrıca, benzer 
işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, örneğin kur farklarından kaynaklanan 
kazanç veya zararlar veya ticari amaçla elde tutulan finansal araçlardan kaynakla-
nan kazanç veya kayıplar, netleştirilerek raporlanır. Ancak söz konusu kazanç veya 
kayıplar, önemli oldukları takdirde mahsup edilmeden ayrı ayrı gösterilir.

Raporlama Sıklığı
Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şe-
kilde) en az yılda bir kez sunmalıdır. Bir işletme, bilanço tarihini değiştirdiğinde 
ve finansal tablolarını bir yıldan daha uzun ya da daha kısa bir dönem için hazır-
ladığında, finansal tabloların kapsadığı dönemin açıklanmasına ilave olarak;

•	 Finansal	tablolarının	bir	yıldan	daha	uzun	ya	da	daha	kısa	bir	dönemi	kap-
samasının nedenini

•	 Finansal	tablolarında	sunulan	tutarların	tümüyle	karşılaştırılabilir	olmadığını	
açıklamalıdır. 

Bir işletme, normalde, finansal tablolarını düzenli olarak bir yıllık bir dönemi kap-
samak üzere düzenler.

Karşılaştırmalı Bilgi
İşletmeler, cari dönem finansal tablolarında raporlanan tüm tutarlara ilişkin olarak 
önceki dönem ile karşılaştırmalı bilgileri sunmalıdır. Cari dönemin finansal tab-
lolarının anlaşılması için gerekli olduğu takdirde metinsel ve tanımsal bilgiler için 
karşılaştırmalı bilgi verilmelidir. Karşılaştırmalı bilgi verebilmek için bir işletme, en 
az iki bilançoyu ve ayrıca diğer tabloların her birinden iki adetini ve ayrıca ilgili not-
ları sunar. Bir işletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, 
finansal tablolarındaki kalemleri geriye dönük olarak yeniden ifade ettiğinde ya da 
finansal tablolarındaki kalemleri yeniden sınıflandırdığında ise en az üç bilanço ile 
diğer tabloların her birinden ayrıca iki adet tablo ve de ilgili notları sunar. 

Ayrıca ara dönemler itibariyle bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin sağlanması, 
özellikle tahmin amaçlı finansal bilgilerin eğiliminin anlaşılmasını sağlayarak, 
kullanıcıların ekonomik kararlar almalarına yardımcı olur. 

Sunuluşun Tutarlılığı
Finansal tablolarda kalemlerin finansal tablolarda sunuluşu ve sınıflandırılması 
bir dönemden diğer döneme aynı biçimde sürdürülmelidir.

Finansal tablolar düzenlenirken işletmenin adı, raporlama dönemi sonu (bilanço 
tarihi) veya finansal tablo ve dipnotların kapsadığı dönem, sunum para birimi ve 
para biriminin “bin” veya “milyon” hanelerine yuvarlanarak ifade edilmesi gerekir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
Finansal durum tablosu (bilanço), bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu 
varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Diğer bir 
ifade ile bilanço, bir işletmenin finansal durumu hakkındaki bilgileri veren başlıca 
tablodur. Bilanço, işletmelerin varlık, borç ve özsermayesi gibi finansal durumun 

Bilanço düzenlendiği an 
itibarıyla işletmenin finansal 
durumunu yani varlık ve 
kaynak yapısını gösterir. 
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ölçülmesi ile doğrudan ilgili unsurlara ilişkin bilgi içerir. Böylece işletmenin ser-
maye yapısı, likiditesi, borç ödeme gücü ve finansal esnekliğinin değerlendirilme-
si için gereken temel bilgileri sağlar. 

Bilanço, bir kuruluşun varlık, borç ve özsermayesinin sistematik bir özetidir. 
Bilançoda varlıklar ve borçlar işletmenin finansal yapısı, borç ödeme gücü ve liki-
ditesini değerlendirmeye olanak verecek şekilde sınıflandırılır.

Bilançoda varlıklar ve borçlar nasıl sıralanır ?

Bilanço rapor tipi veya hesap tipi şeklinde düzenlenebilir. Hesap tipi yani “T” 
biçiminde bilanço da aktif ve pasifin yan yana iki sütun halinde yazıldığı bilanço 
tipidir. Hesap tipi bilançoda birinci sütunda varlıklar yandaki ikinci sütunda ise 
kaynaklar yer alır. Rapor tipi bilançoda aktif ve pasif kalemler alt alta yazılırlar. 
Bu tip bilanço sunuşunda önce varlıklar sıralanır ve bu sıralamada kaynaklar eksi 
olarak yer alır ve buradan da özkaynaklara ulaşılan tek sütunlu bir sunuş yapılır. 

Türkiye’de hesap tipi bilanço sunuşu benimsenmiştir.

Bilançoda Kısa Vade / Uzun Vade Ayrımı
Bilançonun esası temel muhasebe eşitliğine dayandığı için bilanço unsurları, var-
lıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar şeklinde sınıflandırılır. Daha sonra bi-
lançonun bu temel bileşenleri analizleri kolaylaştıracak şekilde alt sınıflara ayrılır. 
Daha önceden de hatırlanacağı gibi, kesin mizanda borç kalanı veren hesapların 
kalanları bilançonun aktifini, alacak kalanı veren hesapların kalanları ise bilanço-
nun pasifini oluşturmakta idi. 

Bu bakımdan bilanço düzenlenirken aktif unsurlar en likit değerden en az likit 
olana doğru, pasif unsurlar da en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa 
doğru sıralanır. Bu bakımdan, varlıkların ve borçların beklenen vadelerine ilişkin 
bilgiler, işletmenin likidite ve borç ödeme gücünün belirlenmesinde yararlıdır. 

Dönen Varlıklar
Dönen varlıklar genelde 12 ay içinde paraya çevrilecek veya kullanılacak varlıkları 
içerir. Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen 
varlık olarak sınıflandırılır:

•	 İşletmelerin	normal	faaliyet	döngüsü	içinde	paraya	çevrilmesinin,	satılma-
sının veya tüketilmesinin beklenmesi, 

•	 Öncelikle	ticari	amaçla	elde	bulundurulması,
•	 Raporlama	(bilanço	tarihinden)	sonra	on	iki	ay	içinde	paraya	çevrilmesi	veya	
•	 Raporlama	 (bilanço	 tarihinden)	 sonra	 en	 az	 on	 iki	 ay	 içinde	bir	 borcun	

ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış 
olmak koşuluyla, söz konusu varlıklar nakit veya nakit benzeriyse.

Duran Varlıklar
Duran varlıklar genelde 12 aydan uzun sürede paraya çevrilecek ve işletme faa-
liyetlerinde sürekli kullanılacak varlıkları içerir. Duran varlık terimi uzun vadeli 
maddi, maddi olmayan ve finansal varlıklar için kullanır. 

Bilindiği gibi, işletmelerin faaliyet döngüsü, işleme tabi tutulmak üzere tedarik edilen var-
lıkların nakit veya nakit benzeri bir unsura çevrilmesi arasında geçen süredir. Eğer işlet-
menin normal faaliyet dönemi açıkça belirlenemiyorsa, süresi on iki ay olarak varsayılır. 

2
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Dönen varlıklar bilanço tarihinden sonraki on iki ay içinde paraya dönüş-
meleri beklenmiyor olsa bile, normal faaliyet dönemi içinde satılan, tüketilen ve 
paraya çevrilen varlıkları (örneğin, stoklar ve ticari alacaklar gibi) içerir. Dönen 
varlıklar ayrıca, esas itibariyle alım satım amaçlı elde tutulan varlıkları ve uzun 
vadeli finansal varlıkların kısa vadeli kısımlarını içerir.

Bilançonun aktif kısmı için örnek tablo şekli aşağıda verilmiştir.

BİLANÇO Cari Önceki

1. DÖNEN VARLIKLAR   

Hazır	Değerler 	 	

Menkul	Kıymetler 	 	

Ticari	Alacaklar 	 	

Diğer	Alacaklar 	 	

Stoklar 	 	

Gelecek	Aylara	Ait	Giderler	ve	Gelir	Tahakkukları 	 	

Diğer	Dönen	Varlıklar 	 	

2. DURAN VARLIKLAR 	 	

Ticari	Alacaklar 	 	

Diğer	Alacaklar 	 	

Mali	Duran	Varlıklar

Maddi	Duran	Varlıklar

Maddi	Olmayan	Duran	Varlıklar

Özel	Tükenmeye	Tabi	Varlıklar

Gelecek	Yıllara	Ait	Giderler	ve	Gelir	Tahakkukları

Diğer	Duran	Varlıklar

Kısa Vadeli Borçlar 
Kısa vadeli borçlar 12 ay içinde ödenecek borçları içerir. Bir borç aşağıdaki kriter-
lerden birine uyduğu takdirde kısa vadeli olarak sınıflandırılır:

•	 Normal	faaliyet	döngüsü	içinde	ödenmesinin	beklenmesi,
•	 Öncelikle	ticari	amaçla	elde	tutulması,
•	 Bilanço	tarihinden	sonra	on	iki	ay	içinde	ödenecek	olması	veya
•	 İşletmelerin	borcun	ödenmesini,	bilanço	tarihinin	sonundan	itibaren	en	az	on	

iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmaması. 
İşletmeler,
•	 Orijinal	vade	on	iki	aydan	uzun	olsa	dahi	ve	
•	 Finansal	 tabloların	yayınlanmak	üzere	onaylanmasından	önce	ve	bilanço	

tarihinden sonra, uzun vadeli yeni bir finansman sözleşmesi veya yeni bir 
ödeme planı yapılmış olsa bile, finansal borçlarını, vadeleri bilanço tarihin-
den sonra on iki ay içinde doluyorsa, kısa vadeli olarak sınıflar.

İşletmeler, bilanço tarihinden sonra en az on iki ay içinde borcu yeniden fi-
nanse etmeyi veya döndüreceğini tahmin veya tercih ediyorsa, bu borcu, aksi 
takdirde kısa dönemde ödenecek olsaydı bile, uzun vadeli olarak sınıflar. Ancak, 
borcun yeniden finanse edilmesi veya döndürülmesi işletmenin tercihi değilse, 
yeniden finanse etme olasılığı dikkate alınmaz ve borç kısa vadeli olarak sınıflanır. 
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Diğer kısa vadeli borçlar normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak 
vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya önce-
likle ticari amaçla elde tutulan borçlardır. Alım satım amacıyla elde bulundurulan 
olarak sınıflandırılmış bazı finansal borçlar, kredili mevduat hesapları, uzun va-
deli finansal borçların kısa vadeli kısımları, temettü ödemeleri, gelir vergileri ve 
diğer ticari olmayan ödemeler bunlara örnektir. 

Personel ve diğer faaliyet giderleri gibi tahakkuklar ve ticari borçlar gibi bazı 
kısa vadeli borçlar, işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde kullanılan işletme 
sermayesinin bir parçasıdır. Faaliyetle ilgili bu tür kalemler, bilanço tarihinden 
itibaren on iki aydan daha uzun bir sürede ödenecek olsalar bile, kısa vadeli borç-
lar olarak sınıflandırılır. İşletmelerin varlık ve borçlarının sınıflanmasında aynı 
normal faaliyet döngüsü uygulanır.

Uzun Vadeli Borçlar 
Uzun vadeli borçlar 12 aydan uzun sürede ödenecek borçları içerir. Diğer bir ifa-
deyle işletmeler, kısa vadeli olmayan diğer bütün borçlarını uzun vadeli olarak 
sınıflandırır. 

Uzun vadede finansman sağlayan finansal borçlar (örneğin işletmenin nor-
mal faaliyet döngüsünde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası olmayan) ve 
raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde ödenmeyecek olan finansal 
borçlar, uzun vadeli borçlardır.

Bilançonun pasif kısmı için örnek tablo şekli aşağıda verilmiştir.

Cari Önceki

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 	 	

Mali	Borçlar 	 	

Ticari	Borçlar 	 	

Diğer	Borçlar 	 	

Alınan	Avanslar 	 	

Ödenecek	Vergi	ve	Diğer	Yasal	Yükümlülükler 	 	

Borç	ve	Gider	Karşılıkları 	 	

Gelecek	Aylara	Ait	Gelirler	ve	Gider	Tahakkukları 	 	

Diğer	Kısa	Vadeli	Yabancı	Kaynaklar 	 	

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 	 	

Mali	Borçlar 	 	

Ticari	Borçlar 	 	

Diğer	Borçlar	 	 	

Alınan	Avanslar 	 	

Ödenecek	Vergi	ve	Diğer	Yasal	Yükümlülükler 	 	

Borç	ve	Gider	Karşılıkları 	 	

Gelecek	Yıllara	Ait	Gelirler	ve	Gider	Tahakkukları 	 	

Diğer	Uzun	Vadeli	Yabancı	Kaynaklar   

5. ÖZKAYNAKLAR   

Ödenmiş Sermaye   

Sermaye Yedekleri   

Geçmiş Yıllar Kârları   

Geçmiş Yıllar Zararları (-)   

Dönem	Net	Kârı	(Zararı)   

Bilançonun güvenilir olması nasıl sağlanır ?
3
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Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler
İşletmeler, sunulan kalemlerin alt sınıflamalarını, işletmenin faaliyetlerine uygun 
bir şekilde ya bilançoda ya da dipnotlarında sunarlar.

Alt sınıflamalardaki ayrıntı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hüküm-
lerine ve tutarların büyüklüğü, niteliği ve işlevine dayanır. Her kalem için açıkla-
ma ve sunum farklıdır. Bunlara ilişkin örnek aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

•	 Maddi	duran	varlık	kalemleri	sınıflara	ayrılmıştır.
•	 Alacaklar,	ticari	müşterilerden	olan	alacaklar,	ilgili	taraflardan	olan	alacak-

lar, peşin ödemeler ve diğerler tutarlar biçiminde sınıflanır.
•	 Stoklar,	ticari	mal,	ilk	madde	ve	malzeme,	yarı	mamul	ve	mamul	olarak	alt	

sınıflara ayrılır.
•	 Karşılıklar,	 çalışanlara	 sağlanan	 faydalar	 için	 ayrılan	 karşılıklar	 ve	 diğer	

benzeri kalemler için ayrılan karşılıklar olarak sınıflara ayrılır.
•	 Özkaynaklar	 ve	 yedekler,	 ödenmiş	 sermaye,	 hisse	primi	 ve	 yedekler	 gibi	

çeşitli sınıflara ayrılır.
İşletmeler, dipnotlarda paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için hisse bil-

gileri açıklarlar. Özkaynaklardaki yedeklerin her birinin niteliği ve amacıyla ilgili 
açıklama yapılması gerekir.

GELİR TABLOSU
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dö-
nemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin 
elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını kapsar. 

Gelir tablosunun düzenlenmesine Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredi-
len sonuç hesapları temel teşkil eder. Söz konusu hesaplar Dönem Kârı veya Zararı 
Hesabına devredildiklerinde, tüm giderler hesabın borç kalanında toplanırken, tüm 
gelirler de alacak tarafında toplanır. Hesabın borç veya alacak kalanı işletmenin faa-
liyet sonucunu verir. Ancak bu bilgi işletme ile ilgili karar alıcılar açısından yetersiz 
bir bilgidir. Bu bakımdan gelir tablosunun gelir tablosunun hangi ayrıntıda hazırla-
nacağı, unsurlar arasındaki ilişkiler ve sınıflandırma şekli çok önemlidir. 

Gelir tablosu da bilançoda olduğu gibi hesap tipi ve rapor tipi olarak düzenlene-
bilir. Hesap tipi gelir tablosu (kâr zarar cetveli şeklinde) iki sütunlu olarak hazırlanır 
ve giderlerin solda, gelirlerin sağda gösterildiği (T) şeklindedir. Ayrıca gelir tablosu 
rapor tipide de düzenlenebilir ve gelir ve gider hesapları alt alta yer alırlar. 

Türkiye’de rapor tipi gelir tablosu modeli benimsenmiştir.

Gelir tablosu bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren başlıca kaynak-
tır. Kâr ya da zarara ilişkin bilgiler aynı zamanda diğer performans ölçüleri olan 
hisse başına kâr, toplam varlık kârlılık oranı, özkaynak kârlılık oranının da belir-
lenmesinde kullanılır.

Bir işletme bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini, 
•	 tek	bir	kapsamlı	gelir	tablosunda	veya
•	 kâr	veya	zarar	bileşenlerini	gösteren	bir	tablo	(bireysel	gelir	tablosu)	ve	kâr	

veya zararla başlayan ve diğer kapsamlı gelir bileşenlerini gösteren ikinci 
bir tablo (kapsamlı gelir tablosu) olmak üzere iki tabloda sunar.

Kapsamlı Gelir ne demektir ?

Kapsamlı Gelir Tablosu
Kapsamlı gelir tablosu asgari olarak, söz konusu dönemle ilgili aşağıdaki tutarları 
gösteren kalemleri içerir:

Gelir tablosu, bir işletmenin 
belli bir dönemdeki 
faaliyetlerinin başarımını 
ölçer.

4
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•	 Hasılat,
•	 Finansman	maliyetleri,
•	 Özkaynak	yöntemi	kullanılarak	muhasebeleştirilen	iştirakler	ve	iş	ortaklık-

larının kâr veya zarar payları,
•	 Gerçeğe	uygun	değeri	arasındaki	farktan	kaynaklanan	kazanç	ya	da	kayıplar	
•	 Vergi	gideri,
•	 Durdurulan	faaliyetlere	ilişkin	vergi	sonrası	kâr	ya	da	zarar
•	 Kâr	veya	zarar,
•	 Niteliğine	göre	sınıflandırılan	gerçekleşmemiş	kâr	ya	da	zarar	bileşenleri-

nin her biri,
•	 Özkaynak	yöntemi	kullanılarak	muhasebeleştirilen	iştirakler	ve	iş	ortaklık-

larının gerçekleşmemiş kâr veya zarar payları,
•	 Toplam	kapsamlı	gelir.
Bir işletme ek kalemleri, başlıkları ve ara toplamları, böyle bir sunum işlet-

menin finansal performansının anlaşılması için uygun olduğu takdirde, kapsamlı 
gelir tablosunda ve bireysel gelir tablosunda sunar. 

İşletmelerin çeşitli faaliyetlerinin, işlemlerinin ve diğer olayların etkileri sık-
lık, kâr veya zarar yaratma potansiyelleri ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı 
olduğu için finansal performansın bölümlerinin açıklanması, kullanıcıların sağ-
lanan finansal performansı anlamalarına ve gelecekteki finansal performansa 
ilişkin kestirim yapmalarına yardımcı olur. Finansal performansın unsurlarının 
açıklanması için gerekli olduğu takdirde, işletme kapsamlı gelir tablosuna veya 
bireysel gelir tablosuna ek kalemler ekler ve kullanılan tanımları ve kalemlerin 
sıralamasını düzeltir. İşletmeler, önemlilik ve gelir ve gider kalemlerinin nitelik ve 
işlevlerini kapsayan unsurları dikkate alır. 

İşletmeler, hiçbir gelir veya gider kalemini kapsamlı gelir tablosunda veya bireysel 
gelir tablosunda ya da dipnotlarda olağan dışı kalemler olarak göstermez. 

İşletmeler dönem içerisindeki tüm gelir ve gider kalemleri dönem kâr ya da 
zararında muhasebeleştirir. İşletmeler diğer kapsamlı gelirin her bir bölümüyle 
ilgili gelir vergisi tutarını ya kapsamlı gelir tablosunda ya da dipnotlarda açıklar. 
Kapsamlı gelir tablosu örneği aşağıda verilmiştir.

GELİR TABLOSU Cari Önceki
Brüt	Satışlar 	 	
(-)	Satış	İndirimleri 	 	
Net	Satışlar 	 	
(-)	Satışların	Maliyeti 	 	
Brüt	Satış	Kârı
(-)	Faaliyet	Giderleri 	 	
Faaliyet	Kârı	veya	Zararı 	 	
Diğer	Faaliyetlerden	Olağan	Gelir	ve	Kârlar 	 	
(-)	Diğer	Faaliyetlerden	Olağan	Gider	ve	Zararlar 	  
(-) Finansman Giderleri   
Olağan	Kâr	veya	Zarar   
Olağandışı	Gelir	ve	Kârlar   
(-)	Olağandışı	Gider	ve	Zararlar
Dönem Kârı veya Zararı  
(-)	Dönem	Kârı	Vergi	ve	Yasal	Yükümlülük	Karşılıkları
Dönem	Net	Kârı	veya	Zararı
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İşletmeler gelir ya da gider kalemleri önemli olduğunda, bu kalemlerin nite-
liğini ve tutarını gelir tablosu dipnotlarda ayrı ayrı açıklar. Gelir ve gider kalem-
lerinin ayrı ayrı sunulmasını gerektirecek durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Stokların	net	gerçekleşebilir	değerine	veya	maddi	duran	varlıkların	geri	kazanı-
labilir tutarına indirgenmesi için ayrılan karşılık giderleri ve bunların iptali,

•	 İşletmelerin	faaliyetlerinin	yeniden	yapılandırılması	ve	yeniden	yapılandır-
ma maliyetleriyle ilgili karşılıkların iptali,

•	 Maddi	duran	varlıkların	elden	çıkarılması,
•	 Yatırımların	elden	çıkarılması,
•	 Durdurulan	faaliyetler,
•	 Dava	ödemeleri	ve
•	 Karşılıklarla	ilgili	diğer	iptaller.
İşletmeler, hangisi güvenilir ve daha tutarlı bilgi sağlıyorsa, giderlerin işletme 

içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan, bir gruplama kullanarak kâr ya da 
zararda muhasebeleştirilen giderlerin analizini sunacaktır.

Bireysel Gelir Tablosu
İşletmeler isterlerse bireysel gelir tablosu hazırlayabilirler. Bu tabloda giderler, sıklık, 
kâr ve zarar yaratma potansiyeli ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı olabilen fi-
nansal performansın bileşenlerini ortaya koymak için, alt gruplara ayrılır. Bu analiz 
giderlerin çeşitlerine (niteliğine) ve fonksiyonuna göre iki biçimden birine göre yapılır. 

Giderlerin fonksiyon veya çeşit esasına göre sınıflandırma yöntemi arasında 
tercih yapma, tarihi ve sektörel unsurlara ve işletmenin niteliğine bağlıdır. Her iki 
yöntem de işletmenin satış veya üretimiyle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak, 
değişebilecek maliyetlerle ilgili göstergeler sağlar. Her sunuş yönteminin değişik 
tipteki işletmelere yararı olduğu için, yönetimin en tutarlı ve güvenilir sunuş yön-
temini seçmesini gerekir. Ancak, giderlerin niteliğiyle ilgili bilgi gelecekteki nakit 
akışlarının tahmininde yararlı olduğu için giderler fonksiyonlarına göre sınıflan-
dırıldıkları takdirde ek bilgilerin sunulmasına gerek vardır. 

Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu 
Analizlerin ilk biçimi, giderlerin çeşitliliği (niteliği) esasına göre sınıflandırma 
yöntemidir. İşletmeler giderleri, kâr veya zararda niteliklerine göre (örneğin, 
amortisman, malzeme alışları, nakliye maliyetleri, çalışanlara sağlanan faydalar 
ve reklam maliyetleri) toplar ve bu giderleri işletmenin çeşitli fonksiyonlarına da-
ğıtmaz. Bu yöntemin uygulanması giderlerin fonksiyonel sınıflamaya dağıtılması 
gerekmediği için kolay olabilir. Giderlerin niteliklerine göre sınıflanmasına ilişkin 
örnek aşağıdaki gibidir.

Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosu Cari Önceki
Hasılat X X
Diğer	Gelirler X X
Mamul	ve	yarı	mamul	stoklarında	değişim	 X	 X	
Kullanılan	hammadde	ve	diğer	tüketim	malları	 X	 X	
Çalışanlara	sağlanan	fayda	maliyetleri	 X	 X	
Amortisman	ve	itfa	giderleri X	 X	
Diğer	giderler	 X	 X	
Toplam	giderler	 (X) (X)
Vergi	öncesi	kâr X X
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Giderlerin Fonksiyonuna Göre Bireysel Gelir Tablosu 
Analizlerin ikinci biçimi giderlerin fonksiyonu veya “satışların maliyeti” yönte-
midir ve giderleri, satışların maliyeti veya örneğin dağıtım veya yönetim faaliyet-
leri maliyetlerinin bir parçası olarak, fonksiyonlarına göre sınıflar. İşletmeler, en 
azından, bu yöntemde satışlarının maliyetini diğer giderlerden ayrı olarak sunar. 
Bu yöntem kullanıcılara giderlerin niteliğe göre sınıflanmasından daha tutarlı bil-
gi sağlar, fakat maliyetlerin fonksiyonlara paylaştırılması ihtiyari dağıtımları ve 
ciddi değerlendirmeleri gerektirebilir. Giderlerin fonksiyona göre sınıflanmasına 
ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.

Giderlerin Fonksiyonu Göre Bireysel Gelir Tablosu Cari Önceki 

Hasılat X X

Satışların	Maliyeti	 (X) (X)

Brüt	Kâr	 X X

Diğer	Gelir	 X X

Dağıtım	Maliyetleri	 (X) (X)

Yönetim	Giderleri	 (X) (X)

Diğer	Giderler (X) (X)

Vergi	Öncesi	Kâr X X

Giderleri fonksiyon esasına göre sınıflayan bir işletme, amortisman ve itfa gi-
derlerini ve çalışanlara sağlanan fayda giderlerini içeren giderlerin nitelikleriyle 
ilgili ek bilgi sunar. 

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Özkaynak değişim tablosu; ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen 
artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. Özkaynak değişim tablo-
sunun düzenleniş amacı; özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde özkaynak 
kalemlerinde meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamaktır. 
Bir işletmede özkaynağın, faaliyetin yürütülmesi için kaynak sağlama, işletme-
den alacaklı olanlara güvence oluşturma, doğabilecek zararların karşılanması gibi 
önemli işlevleri vardır. Bu nedenle hesap döneminde işletmenin özkaynağında 
değişikliği gösteren tablo, analiz açısından önem taşır. 

Özkaynak değişim tablosu, bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgilerden yararla-
nılarak düzenlenir.

Özkaynak değişim tablosu aşağıdaki bilgileri kapsar:
•	 Döneme	ilişkin	toplam	kapsamlı	gelir;
•	 Her	bir	özkaynak	bileşeni	için,	geçmişe	yönelik	uygulama	veya	geçmişe	yö-

nelik düzeltmelerin etkileri ve 
•	 Her	bir	özkaynak	bileşeni	için	aşağıdakilerden	kaynaklanan	değişiklikleri	

ayrı olarak gösteren, dönem başındaki ve sonundaki defter değeri arasında-
ki mutabakat:
- Kar ya da zarar;
- Diğer kapsamlı gelir ve 
-	 Ortaklar	tarafından	yapılan	katkıları	ve	ortaklara	yapılan	dağıtımlar.

Özkaynak değişim tablosu aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenebilir. 
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Özkaynak Değişim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak 
Bilgiler
Özkaynağın her bir unsuru için, özkaynağın bölümleri, örneğin, ödenmiş serma-
yenin her sınıfını, diğer kapsamlı gelirin her sınıfının birikmiş bakiyesini ve dağı-
tılmamış kârları her kaleme ilişkin diğer kapsamlı gelir analizi özkaynak değişim 
tablosunda ya da dipnotlarda sunulacaktır.
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İşletmeler, özkaynak değişim tablosunda veya dipnotlarda dönem içinde or-
taklara dağıtılmak üzere muhasebeleştirilen temettü tutarını ve hisse başına dü-
şen tutarı açıklar.

İşletmelerin raporlama dönemi başı ve sonu arasında özkaynaklarında meyda-
na gelen değişiklikler, dönem içinde net varlıklarındaki artış veya azalışları yan-
sıtır.	Ortaklarla	bunların	ortak	olmaları	nedeniyle	ortaya	çıkan	işlemler	(örneğin,	
sermaye katkıları, işletmenin özkaynak araçlarının yeniden edinimi ve temettü-
ler gibi) ve bu işlemlerle doğrudan ilgili giderler dışında, özkaynaklarda dönem 
içerisinde meydana gelen değişikliğin tümü, söz konusu dönem içinde işletme 
faaliyetlerinin yarattığı, kâr ve zararları da içeren, tüm gelir ve giderleri gösterir. 

NAKİT AKIŞ TABLOSU
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarını nasıl 
oluşturduğu ve nasıl kullandığı ile ilgilenirler. Bu ilgi, finansal kurumlarda olduğu 
gibi işletmenin doğasından kaynaklanan faaliyetlerinden veya nakdin işletmenin 
ürünü gibi görülmesinden bağımsızdır. İşletmeler kâr etmek amacıyla farklı fa-
aliyetlerde bulunmalarına karşın, faaliyetlerine devam etmek, yükümlülüklerini 
yerine getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi benzer nedenlerle nakit 
akış bilgilerinin raporlanmasına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, tüm işletmelerin 
nakit akış tablosu hazırlamaları gerekir.

Nakit	akış	tablosu,	diğer	finansal	tablolarla	kullanıldığı	zaman,	okuyucuların	
işletmelerin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç öde-
me gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve 
fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için 
gerekli	bilgiyi	sağlar.	Nakit	akışı	bilgisi,	işletmenin	nakit	ve	nakit	benzeri	yarat-
ma yeteneğinin değerlendirilmesinde kullanılır ve bu nedenle kullanıcıların gele-
cekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller 
geliştirmesini sağlar. Ayrıca işletmeler arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı 
muhasebe uygulamalarının etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin perfor-
mans raporlamalarının karşılaştırılabilmelerine olanak verir.

Tarihi nakit akış bilgisi; gelecekteki nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve 
kesinliliğinin göstergesi olarak kullanılır. Ayrıca, bu bilgiler, gelecek nakit akışla-
rına ilişkin geçmişte yapılan değerlendirmelerin doğruluğunun kontrol edilmesi 
ve kârlılık, net nakit akışları ve fiyat değişiminin etkileri arasındaki ilişkinin de-
ğerlendirilmesinde de kullanılır.

Nakit	 akış	 bilgileri,	 finansal	 tablo	 kullanıcılarına	 işletmenin	 nakit	 ve	 nakit	
benzerlerini yaratma becerisini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiya-
cını değerlendirmede temel oluşturur. Türkiye Muhasebe Standardı 7, nakit akış 
bilgilerinin sunuluşu ve açıklanmasıyla ilgili kuralları ortaya koyar. 

Nakit Akış Tablosunun Sunumu
Nakit	akış	tablosunda,	döneme	ilişkin	nakit	akışları	

•	 İşletme	faaliyetlerine	ilişkin	nakit	akışları	
•	 Yatırım	faaliyetlerine	ilişkin	nakit	akışları	ve	
•	 Finansman	faaliyetlerine	faaliyetlerine	ilişkin	nakit	akışları	şeklinde	sınıf-

landırılarak raporlanır. 
Bir işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden olan nakit akışlarını iş sa-

hasına en uygun şekilde gösterir. Faaliyet bazında sınıflama, kullanıcılara, bu 
faaliyetlerin işletmenin finansal durumuna ve nakit ve nakit benzerlerine olan 
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etkisine ilişkin bilgi sağlar. Bu bilgi ayrıca, faaliyetler arasındaki ilişkilerin değer-
lendirilmesi için de kullanılabilir. 

Tek bir işlem, farklı şekilde sınıflandırılan nakit akışları içerebilir. Örneğin, bir 
kredi geri ödemesi hem faiz hem de anapara ödemesini içerir, bu durumda faiz 
işletme faaliyeti nakit akışı olarak sınıflanırken anapara finansman faaliyeti nakit 
akışı olarak sınıflanır. 

İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, dış finansman kaynaklarına ihtiyaç 
duyulmadan işletmenin; borçlarını geri ödeyebilmesi, faaliyetlerini sürdürebilme-
si, kâr payı ödemelerini yapabilmesi ve yeni yatırımlara başlayabilmesinin müm-
kün olup olmadığı hususlarında temel bir gösterge teşkil etmek üzere sunulur. 
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları ile ilgili belli başlı kalemlere iliş-
kin bilgi, diğer bilgilerle birlikte değerlendirilerek, gelecekte oluşacak nakit akışla-
rına ilişkin tahminlerde kullanılabilir.İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akışları, genellikle işletmenin ana gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olup, net kârın 
veya zararın belirlenmesinde yer alan işlem ve olaylardan kaynaklanır. İşletme 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ait örnekler şu şekilde olabilir: 

•	 Satılan	mallardan	 ve	 verilen	hizmetlerden	 (satışlardan)	 elde	 edilen	nakit	
girişleri,

•	 Royalti,	ücret,	komisyon	ve	diğer	hasılatla	ilgili	nakit	girişleri,
•	 Mal	ve	hizmetler	için	yapılan	ödemelerden	kaynaklanan	nakit	çıkışları,	
•	 Çalışanlara	ve	çalışanlar	adına	yapılan	ödemelerden	kaynaklanan	nakit	çı-

kışları, 
•	 Kurum	kazancı	üzerinden	hesaplanan	diğer	vergiler	ile	ilgili	nakit	çıkışları	

veya söz konusu vergiler kapsamında alınan vergi iadeleri ile ilgili nakit 
girişleri, 

•	 Alım	satım	amaçlı	elde	bulundurulan	sözleşmelerle	ilgili	nakit	girişleri	ve	
çıkışları. 

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları uzun vadeli varlıkların ve nakit ben-
zerleri içinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi veya elden çıkarılma-
sına yönelik nakit akışlarıdır. Bu tür nakit akışlarının da ayrı olarak gösterilmesi 
önem arz eder; çünkü gelecekte işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması öngörülen 
kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyi gösterilmiş olur. Yalnızca, bilançoda 
varlık muhasebeleştirilmesi sonucunu doğuran harcamalar, yatırım faaliyeti ola-
rak sınıflandırılmaya uygundur. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akış-
larına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.

•	 Maddi	ve	maddi	olmayan	duran	varlıklar	ve	diğer	uzun	vadeli	varlıkların	
alımı ile ilgili nakit çıkışları, 

•	 Maddi	ve	maddi	olmayan	duran	varlıklar	ve	diğer	uzun	vadeli	varlıkların	
satışı ile ilgili nakit girişleri,

•	 Başka	bir	işletmeye	iştirak	etmek	veya	o	işletmenin	borçlanma	aracını	satın	
almak için ve iş ortaklığına katılmak için yapılan nakit çıkışları,

•	 Başka	bir	işletmenin	hisse	senedinin	veya	borçlanma	aracının	veya	işletme-
nin iş ortaklıklarındaki payının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri, 

•	 İşletmeler	tarafından	üçüncü	kişilere	verilen	avans	ve	borçlara	ilişkin	nakit	
çıkışları,

•	 İşletmelerin	üçüncü	kişilere	verdikleri	avans,	kredilerden	yapılan	tahsilatlar,	
•	 Alım	 satım	 amacıyla	 yapılanlar	 ve	 finansman	 faaliyetleriyle	 ilgili	 olanlar	

hariç, vadeli işlem veya forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap 
sözleşmelerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları. 
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Riskten korunma amacıyla yapılan sözleşmeden doğan nakit akışları, riskten 
korunması amaçlanan kalemin nakit akışının sınıflandırılmasına uygun şekilde 
sınıflandırılır.

Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları, işletmeye sermaye sağlayanla-
rın işletmenin gelecekteki nakit akışlarından talep edecekleri kısmın belirlenme-
sini sağlamak üzere ayrı olarak açıklanır. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit 
akışları örneklerine aşağıda yer verilmiştir: 

•	 Hisse	senedi	ve	diğer	öz	sermaye	araçlarının	ihracından	sağlanan	nakit	gi-
rişleri, 

•	 Sermayenin	 azaltılması	 veya	 işletmenin	kendi	hisse	 senetlerini	 almasıyla	
ilgili nakit çıkışları, 

•	 Borçlanma	araçları	ihracı	ve	diğer	uzun	ve	kısa	vadeli	krediler	ile	sağlanan	
nakit girişleri, 

•	 Borç	ödemelerine	ilişkin	nakit	çıkışları,
•	 Finansal	kiralama	sözleşmelerinden	kaynaklanan	borç	ödemelerine	ilişkin	

nakit çıkışları.

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması
İşletmeler faaliyetlerine ilişkin nakit akışları brüt (dolaysız) veya dolaylı (net) 
yöntemler olmak üzere iki şekilde raporlanabilir. 

Brüt (Dolaysız) yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana 
grupların	belirtilir.	Net	(dolaylı)	yöntemde	net	kâr/zararın,	gayri	nakdi	işlemlerin,	
geçmiş veya gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya 
ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına iliş-
kin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği yöntemdir.

İşletmelerin, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını brüt (dolaysız)yönteme göre 
raporlaması tercih edilmektedir. Brüt yöntem, gelecekteki nakit akışlarının tahmin edil-
mesi açısından yararlı bilgiler verirken, net (dolaylı) yöntemde bu mümkün değildir. 

Brüt (dolaysız) yöntemde, önemli brüt nakit giriş ve çıkışları aşağıdaki kay-
naklardan sağlanabilir: 

•	 İşletmelerin	muhasebe	kayıtlarından	veya	
•	 Satışlar,	satışların	maliyeti	 (finansal	bir	kuruluş	 için	faiz,	benzeri	gelir	 ile	

giderler) ve kapsamlı gelir tablosundaki diğer kalemlerin: 
- Dönem içerisinde stoklar, faaliyetle ilgili ticari alacak ve borçlardaki de-

ğişiklikler,
- Diğer nakit giriş ve çıkışı gerektirmeyen kalemler ve
-	 Nakit	etkisi,	yatırım	veya	finansman	nakit	akışlarıyla	ilgili	olan	kalem-

lerin etkisi dikkate alınarak düzeltilmesi ile.
Net	(Dolaylı)	yöntemde,	 işletme	 faaliyetlerinden	sağlanan	nakit	akışları,	net	

dönem kâr veya zararının aşağıdaki işlem ve kalemlerin etkilerine göre düzeltil-
mesi ile tespit edilir: 

•	 Dönem	içerisinde	stoklarda	ve	faaliyetle	ilgili	alacak	ve	borçlarda	meydana	
gelen değişiklikler,

•	 Amortisman,	 karşılıklar,	 ertelenmiş	 vergi,	 gerçekleşmemiş	 kambiyo	 kâr	
veya zararları ve iştiraklerin dağıtılmamış karları gibi nakit dışı kalemler ve

•	 Yatırım	veya	finansman	faaliyetlerine	ilişkin	nakit	akışlarından	kaynakla-
nan diğer tüm kalemler. 

Nakit akış tablosunda nakit 
akış bilgileri brüt (dolaysız) 
yönteme göre ya da dolaylı 
(net) yönteme göre 
raporlanabilir.
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İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışlarının net (dolaylı) yön-
temde, yukarıdaki usuller yerine, kapsamlı gelir tablosunda yer alan hasılat ve 
giderler ile dönem içerisinde stoklarda ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlarda mey-
dana gelen değişimler esas alınarak sunulması da mümkündür. Aşağıda örnek 
nakit akış tablosu verilmiştir.

...... İŞLETMESİ NAKİT AKIŞ TABLOSU

A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI CARİ ÖNCEKİ

1.	Esas	Faaliyet	Gelirlerinden	Sağlanan	Nakit	Girişleri	(+)	 	 	

(a)	Satışlardan	sağlanan	nakit	girişleri	(+) 	 	

(b)	.............	Gelirlerden	sağlanan	nakit	girişleri(+) 	 	

2.	Esas	Faaliyet	Giderlerine	İlişkin	Nakit	Çıkışları	(-) 	 	

(a)	Satılan	mal	ve	hızmet	maliyetleri	ve	stok	değişimlerine	ilişkin	nakit	
çıkışları(+)

	

(b)	Faaliyet	Giderlerine	İlişkin	Nakit	Çıkışları	(+) 	 	

Esas	Faaliyet	Sonucu	Sağlanan	Net	Nakit	Akışı	(1-2) 	 	

3.	Diğer	Gelir	ve	Karlardan	Sağlanan	Nakit	Girişleri	+ 	 	

4.	Diğer	Gider	ve	Zararlardan	Kaynaklanan	Nakit	Çıkışları(-) 	 	

5.	Finansman	Giderlerinden	Kaynaklanan	Nakit	Çıkışları	(-) 	 	

6.	İşletmeler	Faaliyetleriyle	İlgili	Varlık	ve	Yabancı	Kaynaklardaki 	 	

Değişikliklere	İlişkin	Nakit	Akışları	(+)	(-) 	 	

(a)	Varlık	Artışları	(-) 	 	

(b)	Varlık	Azalışları	(+) 	 	

(c)	Yabancı	Kaynak	Artışları	(+) 	 	

(d)	Yabancı	Kaynak	Azalışları	(-) 	 	

7.	Dönem	Karı	Vergi	ve	Diğer	Yasal	Yükümlülüklere	İlişkin	Nakit	Çıkışları	(-)

(a)	Önceki	Dönem	Karından	Ödenen	(+) 	 	

(b)	Geçici	Vergiler(+) 	

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 	 	

1.	Yatırım	Faaliyetinden	Sağlanan	Nakit	Girişleri(+) 	 	

(a)	Mali	Duran	Varlık	Satışlarından	Sağlanan	Nakit	Girişleri	(+) 	 	

(b)	Maddi	Duran	Varlık	Satışlarından	Sağlanan	Nakit	Girişleri	(+) 	 	

(c)	Diğer	Duran	Varlık	Satışlarından	Sağlanan	Nakit	Girişleri	(+) 	 	

(d)	Mali	Duran	Varlıklarla	İlgili	Alınan	Temettülerden	Sağlanan	Nakit	
Girişleri	(+)

	 	

(e)	Yatırım	Faaliyetleriyle	İlgili	Faizlerden	Sağlanan	Nakit	Girişleri(+) 	 	

2.	Yatırım	Faaliyetlerine	İlişkin	Nakit	Çıkışları	(-) 	 	

(a)	Mali	Duran	Varlık	Alışları	(+) 	 	

(b)	Maddi	Duran	Varlık	Alışları	(+) 	 	

(c)	Maddi	Olmayan	Duran	Varlık	Artışları	(+) 	 	

(d)	Özel	Tükenmeye	Tabi	Varlıklardaki	Artışlar	(+) 	 	

(e)	Diğer	Duran	Varlık	Artışları	(+) 	 	
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CARİ ÖNCEKİ

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 	

1.	Finansman	Faaliyetlerinden	Sağlanan	Nakit	Girişleri

(a)	Kısa	Vadeli	Mali	Borçlardan	Sağlanan	Nakit(+) 	 	

(b)	Uzun	Vadeli	Mali	Borçlardan	Sağlanan	Nakit	(+) 	 	

(c)	Sermaye	Artırımından	Sağlanan	Nakit	(+) 	 	

(d)	Hisse	Senedi	İhraç	Primlerinden	Sağlanan	Nakit	(+) 	 	

(e)	Diğer	Finansman	Faaliyetlerinden	Sağlanan	Nakit	Girişleri	(+) 		

3.	Finansman	Faaliyetlerine	İlişkin	Nakit	Çıkışları	(-) 	 	

(a)	Kısa	Vadeli	Mali	Borç	Ödemeleri	(-) 	 	

(b)	Uzun	Vadeli	Mali	Borç	Ödemeleri	(-) 	 	

(c)	Ödenen	Temettüler	(-) 	 	

(d)	Sermayenin	Azaltılması	(-) 	 	

(e)	Diğer	Finansman	Faaliyetlerine	ilişkin	Nakit	Çıkışları 	 	

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE  ETKİLERİ (+), (-)

E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ 
(+) (AZALIŞ) (-)

	 	

F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

G.DÖNEMSONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
 
FİNANSAL TABLOLARIN BÜTÜNÜNE AİT DİPNOTLAR
Dipnotlar düzenlenen finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. Finansal tablo-
lar dipnotlarla bütünlük oluşturur. İşletmeler dipnotları, mümkün olduğu ölçüde, 
sistematik bir biçimde sunar. Bilanço, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim 
tablosu ve nakit akış tablosundaki her kalem, dipnotlarda verilen ilgili bilgiye atıf-
ta bulunulur. Dipnotlarda;

•	 Finansal	tabloların	düzenlenmesinde	kullanılan	esası	kullanılan	özel	mu-
hasebe politikalarıyla ilgili bilgileri sunar;

•	 Türkiye	Finansal	Raporlama	Standartlarında	öngörülen	fakat	finansal	tab-
loların başka bir yerinde yer almayan bilgileri açıklar ve

•	 Finansal	tabloların	başka	bir	yerinde	yer	almayan	fakat	bunların	herhangi	
birinin anlaşılması için geçerli olan bilgiyi sağlar.

İşletmeler dipnotları normal olarak, kullanıcıların finansal tabloları anlamala-
rını ve bunların diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırmalarını kolay-
laştırmak için, aşağıdaki bilgileri sunar:

•	 Türkiye	Finansal	Raporlama	Standartlarına	uyum	durumu,
•	 Uygulanan	önemli	muhasebe	politikalarının	özeti,	
•	 Her	tablonun	ve	sunulan	her	kalemin	sıralanış	biçimiyle	aynı	sıralama	dü-

zeninde, bilanço, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit 
akış tablosunda sunulan her kalem için destekleyici bilgi,

•	 Koşullu	borçlar	ve	henüz	muhasebeleştirilmemiş	sözleşmeye	bağlı	borçlar	
ve Finansal olmayan açıklamalar, örneğin işletmenin finansal risk yönetim 
hedefleri ve politikalarını açıklar.

İşletmeler, işletmenin sermaye yönetimine ilişkin amaçlarının, politikalarının 
ve süreçlerinin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilebilmesi ama-
cıyla gerekli bilgileri açıklar. İşletmeler hakkında aşağıdaki bilgiler açıklanır:
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•	 İşletmelerin	kayıtlı	olduğu	yer	ve	yasal	yapısı	ve	kayıtlı	büronun	adresi	
•	 İşletmelerin	faaliyetlerinin	ve	esas	çalışma	alanlarının	niteliklerinin	açıkla-

ması ve
•	 Ana	şirketin	adı	ve	grubun	son	sahibi	
•	 İşletmeler	belirli	bir	süre	için	kurulmuşsa,	söz	konusu	sürenin	uzunluğuna	

ilişkin bilgi.
Kullanıcıların, finansal tablolarda hangi ölçü esas veya esaslarının kullanıldığı 

konularında bilgilendirilmeleri işletme açısından önemlidir, çünkü finansal tablo-
ların hangi esasa göre hazırlandığı kullanıcıların analizini etkiler. Her işletme, fi-
nansal tablolarının kullanıcılarının bu tür işletmeler için açıklanmasını bekledikleri 
faaliyetlerin ve politikaların niteliklerini dikkate alır. Bu nedenle işletme, önemli 
muhasebe politikalarının özetinde aşağıdaki noktaları dipnotlarda açıklar:

•	 Finansal	tabloların	düzenlenmesinde	kullanılan	ölçüm	esası	(veya	esasları)	ve
•	 Finansal	tabloların	anlaşılması	için	uygun	olan	diğer	muhasebe	politikaları.
İşletmeler, finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarları en fazla etkileyen 

ve muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetimin yapmış olduğu, 
tahminler haricinde bulunduğu yargıları muhasebe politikalarının özetinde veya 
diğer dipnotlarda açıklayacaktır.

İşletmelerin muhasebe politikalarının uygulanmasında yönetim, tahminleri 
içerenlerden ayrı olarak, finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarları önemli 
ölçüde etkileyen, çeşitli değerlendirmeleri dipnotlarda açıklar. 

İşletmeler, gelecek mali yılda varlıkların ve borçların defter değerlerinde 
önemli düzeltmelere neden olmanın ciddi risklerini taşıyan geleceğe yönelik te-
mel varsayımlar ve tahmindeki belirsizliklerin ana kaynaklarıyla ilgili bilgiyi bi-
lanço tarihinde dipnotlarda açıklayacaktır. Söz konusu varlıklar ve borçlarla ilgili 
olarak dipnotlar aşağıdaki ayrıntıları içerecektir:

•	 Nitelikleri	ve
•	 Raporlama	bilanço	tarihindeki	defter	değerleri.
Finansal tablo kullanıcılarının, yönetimin gelecek ve tahmin belirsizliklerinin 

diğer temel kaynaklarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmeleri anlayacakları biçimde 
verilmiştir. Sağlanan bilginin niteliği ve kapsamı, varsayımın ve diğer koşulların ni-
teliğine göre değişir. Bir işletme tarafından yapılan açıklamaların örnekleri şöyledir:

•	 Varsayımın	veya	diğer	tahmin	belirsizliğinin	niteliği,
•	 Defter	değerlerinin	hesaplanmalarının	altında	yatan	yöntemlere,	varsayım-

lara ve tahminlere olan duyarlılığı ve bu duyarlılığın nedenleri,
•	 Etkilenen	varlıkların	ve	borçların	defter	değerleri	açısından,	izleyen	yılda	

belirsizliklerin beklenen çözümleri ve olası sonuçların kapsamı ve
•	 Eğer	belirsizlikler	çözümlenmemişse,	bu	varlıklar	ve	borçlarla	ilgili	geçmiş	

varsayımlarda yapılan değişikliklerin açıklaması.
Temel varsayımın veya raporlama bilanço tarihindeki tahmin belirsizliğinin 

diğer bir temel kaynağının muhtemel etkilerinin boyutunu açıklamak bazen 
mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda, mevcut bilgiye dayanarak izleyen mali 
yılda varsayımlardan farklı sonuçların çıkmasının etkilenen varlık veya borcun 
defter değerinde önemli düzeltmeler gerektireceğinin çok muhtemel olduğunu 
açıklar. İşletmeler, ne olursa olsun varsayımdan etkilenen belli varlık veya borcun 
niteliğini ve defter değerini açıklar.
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Özet

Finansal tabloları tanımlamak.
 İşletmeler finansal tabloları hazırlarken, gerçe-
ğe uygunluk, işletmenin sürekliliği, muhasebe-
nin tahakkuk esası netleştirme (mahsup etme), 
önemlilik ve birleştirme, karşılaştırmalı bilgi, 
raporlama sıklığı, sunuluşun tutarlılığı kavram-
larına uygun olarak düzenlenir. İşletmeler genel 
amaçlı finansal tablolar düzenler. Bu tablolar ise; 
bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu, 
özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablo-
sudur. 

Finansal durum tablosu (bilanço) ve kapsamını 
açıklamak.
 Finansal durum tablosu (bilanço), bir işletme-
nin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu 
varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali 
tablodur. Diğer bir ifade ile bilanço, bir işletme-
nin finansal durumu hakkındaki bilgileri veren 
başlıca tablodur. Bilanço, işletmelerin varlık, 
borç ve özsermayesi gibi finansal durumun öl-
çülmesi ile doğrudan ilgili unsurlara ilişkin bilgi 
içerir. Böylece işletmenin sermaye yapısı, likidi-
tesi, borç ödeme gücü ve finansal esnekliğinin 
değerlendirilmesi için gereken temel bilgileri 
sağlar. 

Gelir tablosu ve kapsamını açıklamak. 
Gelir tablosu bir işletmenin performansı hak-
kında bilgi veren başlıca kaynaktır. Kar yada 
zarara ilişkin bilgiler aynı zamanda firmanın 
diğer performans ölçüleri olan hisse başına kar, 
toplam varlık karlılık oranı, özkaynak karlılık 
oranının da belirlenmesinde kullanılır. Gelir 
tablosu bir işletmenin performansı hakkında 
bilgi veren başlıca kaynaktır. Kâr ya da zarara 
ilişkin bilgiler aynı zamanda firmanın diğer per-
formans ölçüleri olan hisse başına kâr, toplam 
varlık karlılık oranı, özkaynak karlılık oranının 
da belirlenmesinde kullanılır. 

Nakit akım tablosu ve kapsamını açıklamak.
Nakit	 akım	 tablosu	 dönem	 içindeki	 nakit	 gi-
riş ve çıkışlarını gösterir. Özkaynaklar değişim 
tablosu; ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde 
meydana gelen artış veya azalışları bir bütün 
olarak gösteren tablodur. Dip notlar düzenle-
nen finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
Finansal tablolar dipnotlarla bütünlük oluşturur. 
İşletmeler dipnotları, mümkün olduğu ölçüde, 
sistematik bir biçimde sunar. Bilanço, kapsamlı 
gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit 
akış tablosundaki her kalem, dipnotlarda verilen 
ilgili bilgiye atıfta bulunulur.

Özsermaye değişim tablosu ve kapsamını açıklamak. 
 Özkaynak değişim tablosu; ilgili dönemde öz-
kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya 
azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. 
Özkaynak değişim tablosunun düzenleniş ama-
cı; özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde 
özkaynak kalemlerinde meydana gelen değiş-
melerin topluca gösterilmesini sağlamaktır. 

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tab-
lolar arasında yer almaz? 

a. Bilanço
b. Fon akım tablosu
c. Gelir tablosu
d.	 Nakit	akış	tablosu
e. Özsermaye değişim tablosu

2. Finansal tabloların muhasebenin hangi esasına 
göre düzenlenir?

a.	 Nakit	esası
b. Değiştirilmiş tahakkuk esası
c. Tahakkuk esası
d. Maliyet esası
e. Değiştirilmiş maliyet esası

3. Bilançoda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Maddi duran varlıklar,
b. Stoklar
c. Ticari alacaklar
d. Hasılat
e. Maddi olmayan duran varlıklar

4. Kapsamlı gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

a. Hasılat
b. Finansman maliyetleri,
c.	 Vergi	gideri
d. Kar veya zarar
e. Gelecek dönemlere ait giderler

5. Gider çeşitlerine göre düzenlenen bireysel gelir 
tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Dağıtım Maliyetleri
b. Diğer Gelirler
c. Mamul ve yarı mamul stoklarında değişim 
d. Kullanılan hammadde ve diğer tüketim malları 
e.	 Çalışanlara	sağlanan	fayda	maliyetleri	

6. Fonksiyon esasına göre düzenlenen bireysel gelir 
tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Brüt Kar 
b. Diğer Gelir 
c. Dağıtım Maliyetleri 
d. Yönetim Giderleri 
e.	 Çalışanlara	sağlanan	fayda	maliyetleri

7.	 Nakit	akış	tablosunda	aşağıdakilerden	hangisi	Esas	Fa-
aliyet	Sonucu	Sağlanan	Net	Nakit	Akışı	içinde	yer almaz?

a.	 Diğer	Gelir	ve	Karlardan	Sağlanan	Nakit	Giriş-
leri 

b.	 Diğer	Gider	ve	Zararlardan	Kaynaklanan	Nakit	
Çıkışları

c.	 Finansman	 Giderlerinden	 Kaynaklanan	 Nakit	
Çıkışları	

d.	 Kısa	Vadeli	Mali	Borçlardan	Sağlanan	Nakit
e.	 İşletmeler	Faaliyetleriyle	İlgili	Varlık	ve	Yaban-

cı	 Kaynaklardaki	 Değişikliklere	 İlişkin	 Nakit	
Akışları 

8. Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda Fi-
nansman	Faaliyetlerine	İlişkin	Nakit	Çıkışları	arasında	
yer almaz?

a.	 Kısa	Vadeli	Mali	Borç	Ödemeleri	
b.	 Uzun	Vadeli	Mali	Borç	Ödemeleri	
c. Satışlardan nakit çıkışları
d. Ödenen Temettüler 
e. Sermayenin Azaltılması 

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi finansal tablola-
rını hazırlayan işletmelerin faaliyetlerinin ömrünün 
sonsuz olduğu varsayar?

a. Gerçeğe uygunluk, 
b. İşletmenin sürekliliği
c.	 Netleştirme	(mahsup	etme)	
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Karşılaştırmalı bilgi 

10. İşlemlerin faaliyet sonuçlarının, diğer olayların ve 
koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve 
muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunul-
ması hangi kavrama göre yapılır?

a. Karşılaştırmalı bilgi
b. İşletmenin sürekliliği
c.	 Netleştirme	(mahsup	etme)	
d. Önemlilik ve birleştirme
e. Gerçeğe uygunluk
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Yaşamın İçinden Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun web sayfasından  
halka açık bir şirketin finansal tablolarını inceleyiniz.

Kaynak:	http://www.kap.gov.tr/

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı kısmı yeni-

den gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Tahakkuk Esası” başlıklı 

kısmı yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Bilanço” başlıklı kısmı ye-

niden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Kapsamlı Gelir Tablosu” 

başlıklı kısmı yeniden gözden geçiriniz.
5.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Giderlerin	 Çeşitlerine	

Göre Bireysel Gelir Tablosu” başlıklı kısmı ye-
niden gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Giderlerin Fonksiyonları-
na Göre Bireysel Gelir Tablosu” başlıklı kısmı 
yeniden gözden geçiriniz.

7.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Nakit	Akış	Tablosu”	başlık-
lı kısmı yeniden gözden geçiriniz.

8.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Nakit	Akış	Tablosu”	başlık-
lı kısmı yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “İşletmenin Sürekliliği” baş-
lıklı kısmı yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Gerçeğe Uygun Değer” 
başlıklı kısmı yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1 
Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin 
ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletme-
nin finansal durumu, finansal performansı ve nakit 
akışları hakkında bilgi sağlamaktır.

Sıra Sizde 2 
Bilançoda varlıklar ve borçlar işletmenin finansal ya-
pısı, borç ödeme gücü ve likiditesini değerlendirmeye 
olanak verecek şekilde sınıflandırılır.

Sıra Sizde 3 
Bilanço işletmenin gerçek durumunu göstermek üze-
re doğruluk, samimiyet, açıklık, süreklilik ve ayniyet 
esaslarına göre muhasebe ilkeleri doğrultusunda ha-
zırlanır. Bilanço doğruluk niteliğini muhasebe kayıt-
larına uygunlukla, samimiyet niteliğini varlıkların ve 
borçların değerlemesinde uygun ölçülerin kullanımıy-
la kazanır. Açıklık bilançonun düzenleniş şekliyle ilgili 
olup, bilançolar düzenlenirken hesapların işletmenin 
yapısına uygun ve bu yapıyı açıkça yansıtacak şekilde 
düzenlenmesini ifade etmektedir. Süreklilik ve ayniyet 
ise, bilançoların dönemler itibarıyla tutarlılık göster-
mesi ve şekil birliğini korumasını ifade eder. 

Sıra Sizde 4 
Kapsamlı gelir, bir işletmede ortakların ortak olmaları 
nedeniyle ortaya çıkan işlemler dışındaki işlem ve di-
ğer olaylar sonucu belirli bir dönemde özkaynaklarda-
ki değişim olarak tanımlanabilir. 
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A
Açık Kre di: Borç ala nın im za sın dan baş ka bir te mi na ta da

yan ma yan kre di tü rü.
Açı lış Bi lan ço su: Ye ni ku ru lan bir iş let me nin işe baş la ma 

ta ri hi iti ba riy le dü zen le di ği ilk bi lan ço.
Ak tif: Bi lan ço eşit li ği nin sol ta ra fı na ve ri len ad.
Ak tifleş tir me: Bir var lık he sa bı na kay de de rek bi lan ço 

ka lem le ri içi ne da hil et me iş le mi, ya pı lan bir har ca
ma nın bir gi der he sa bı na de ğil de, bir ak tif he sa ba 
kay de dil me si.

Amor tis man Ora nı: Du ran var lı ğın hiz met sü re si dik ka te 
alı na rak he sap la nan amor tis man yüz de si.

Amor tis man Pa yı: Her dö nem amor tis man gi de ri ola rak 
mu ha se be leş ti ri le cek tu tar.

Amor tis man: Mad di var lık lar da (bi na, ma ki ne gi bi) kul la
nıl ma, tek nik ge liş me ler, ka za lar ve kö tü ça lış tır ma lar 
so nu cu or ta ya çı kan es ki me, aşı ma ve de mo de ol ma 
ne de niy le mey da na ge len de ğer aza lış la rı na amor tis
man; bu aza lış la rın be lir len me sin de iz le nen yol la ra da 
amor tis man yön tem le ri de nir.

Ano nim Şir ket: Bir ün va na sa hip, esas ser ma ye si be lir li ve 
pay la ra bö lün müş olan ve borç la rın dan do la yı yal nız 
mal var lı ğı ile so rum lu bu lu nan şir ket.

Ara lık lı En van ter Sis te mi: dö nem için de sa de ce fi zi ki en
van ter sa yı mı so nu cun da sa tı lan stok la rın ma li ye ti
nin tes pit edi le bil me si ne ola nak sağ la yan ka yıt la ma 
sis te mi dir.

Ay lık Kon trol Mi zan la rı: Bü yük defte re ya pı lan ka yıt la rı 
bel li dö nem so nun da ge nel lik le ay son la rın da yev mi ye 
defte rin den doğ ru ge çi ri lip ge çi ril me di ği ni kon trol et
mek ama cıy la çı ka rı lan mi zan lar.

Aza lan Ka lan lar Üze rin den Amor tis man Yön te mi: Du
ran var lı ğın her yıl bi rik miş amor tis man la rı dü şül dük
ten son ra ka lan de ğe ri ne be lir li bir ora nı geç me mek 
üze re nor mal amor tis man ora nı nın iki ka tı nın uy gu
lan ma sı esa sı na da ya nan yön tem. 

B
Bo no: Borç lu nun ala cak lı sı na olan bor cu nu be lir li bir ta

rih te ka yıt sız ve şart sız bir şe kil de öde ye ce ği ni gös te
ren bel ge.

Borç lar: Üçün cü ki şi le rin var lık lar üze rin de ki hak la rı nın 
(de ğer ola rak) ifa de si.

Borç lu Ca ri He sap: Ban ka la rın kre di ta le bin de bu lu nan 
müş te ri le ri ne be lir li bir ra kam la sı nır lı bir ca ri he sap 
aça rak, bu he sap tan kre di sı nır la rı için de borç pa ra 
çek me le ri ne ve ya tır ma la rı na ola nak sağ la ma la rı.

Bor sa Ra yi ci: Ge rek men kul kıy met ler ve kam bi yo bor
sa sı na, ge rek se ti ca ret bor sa la rı na ka yıt lı olan ik ti sa
di kıy met le rin de ğer le me den ev vel ki son mu ame le 
gü nün de bor sa da ki mu ame le le ri nin or ta la ma de
ğer le ri ni ifa de eder. Nor mal dal ga lan ma lar dı şın da 
fi yat lar da ba riz ka rar sız lık lar gö rü len hal ler de, son 
mu ame le gü nü ye ri ne de ğer le me den ön ce ki 30 gün 
için de ki or ta la ma ra yi ci esas ola rak al dır ma ya Ma li ye 
Ba kan lı ğı yet ki li dir.

Bor sa ya Ko te: Bir men kul de ğe ri (his se se ne di, tah vil vb.) 
bor sa nın iş lem lis te si ne kay det tir mek.

Brüt Sa tış Kâ rı: Sa tış ge lir le ri (ha sı la tı) ile sa tı lan mal la rın 
ma li ye ti ara sın da ki fark.

C
Ca ri Ma li yet: Ca ri ma li ye tin esas alın dı ğı öl çüm le me bi çi

min de var lık lar, ay nı var lı ğın ve ya bu var lık la eş de ğer 
olan bir var lı ğın alın ma sı için ha li ha zır da ge re ken na
kit ve ya na kit ben zer le ri nin tu ta rı ile gös te ril me si dir.

D
De ğer le me: Bir iş let me nin var lık ve borç la rı nın bi lan ço gü

nün de de ğer le ri nin be lir len me si.
De ğer siz Ala cak: Tah sil ola na ğı ta ma men or ta dan kal kan 

ala cak.
De vam lı En van ter Sis te mi: Dö nem için de her an stok ta ki 

mal la rın hem hac mi ni hem de ma li ye ti ni ve sa tış la rın 
ise hem tu ta rı nı hem de ma li ye ti ni gös te ril me si ne ola
nak sağ la yan ka yıt la ma sis te mi dir. 

Dev let Tah vi li: Ka mu ke si mi nin uzun va de li (2 yıl, 3 yıl gi
bi) borç lan ma ama cıy la çı kar dı ğı borç lan ma se ne di.

Dö nem: Fa ali yet le rin be lir li sü re ler de öl çül me si ve kon
trol edil me si için te mel alı nan ve ge nel lik le 12 ay 
uzun lu ğun da olan bir tak vim yı lı dır. 1 Ocak’ta baş lar, 
31 Ara lık’ta bi ter. İş let me nin fa ali yet tü rü nün ge re ği 
ola rak 12 ay lık sü re 1 Ocak’ta baş la ma yıp her han gi 
bir gün de baş la ya bi lir ve 12 ay dan uzun bir sü re yi de 
kap sa ya bi lir.

Dö nem Net Kâ rı: Ver gi ön ce si net kâr dan, ver gi ve di ğer 
ya sal yü küm lü lük ler dü şül dük ten son ra ka lan tu tar.

Dö nem Net Za ra rı: İş let me nin fa ali yet dö ne mi ne iliş kin 
net za rar tu ta rı.

Dö viz: Ya ban cı pa ra lar ve ya ban cı pa ra lar üze rin den ya zıl
mış çek, po li çe ve ben ze ri bel ge ler.

Sözlük
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E
Efek tif Dö viz: Sa de ce ka ğıt ve ya ma de ni ya ban cı pa ra. 
Em sal Be de li: Ger çek be de li bel li ol ma yan ve ya bi lin me yen 

ve ya hut doğ ru ola rak sap ta na ma yan bir ma lın de ğer
le me gü nün de sa tıl ma sı ha lin de ben ze ri ne gö re sa hip 
ola ca ğı de ğer. 

Em sal Be de li: Ger çek be de li ol ma yan ve ya bi lin me yen ve
ya hut doğ ru ola rak sap ta na ma yan bir ma lın de ğer le
me gü nün de sa tıl ma sı ha lin de ben ze ri ne gö re sa hip 
ola ca ğı de ğer.

En van ter: Ge nel ola rak sa yım, kon trol ve dü zelt me iş lem
le ri ni yap mak su re tiy le, be lir li bir ta rih te ki ala cak la rın 
borç la rın ve var lık la rın mik tar ve de ğer le ri nin sap tan
ma sı na yö ne lik iş lem le rin bü tü nü dür.

En van ter Çı kar mak: Say mak, ölç mek, tart mak ve de ğer le
mek su re tiy le, bi lan ço gü nün de ki var lık la rı ve borç la rı 
ke sin bir şe kil de ve ay rın tı lı ola rak sap ta mak.

En van ter Defte ri: İş let me nin açı lış (işe baş la ma) ta ri hin de 
ve son ra her he sap dö ne mi nin so nun da çı ka rı lan en
van ter ve bi lan ço nun ka yıt lan dı ğı defter.

En van ter İş lem le ri: He sap la rın ka lan la rı ile en van ter so nu
cu sap ta nan ger çek tu tar lar ara sın da var olan fark la rın 
ne den le ri ne gö re mu ha se be leş ti ri le rek, he sap la rın ka
lan la rı nı fii li so nuç la ra eşit du ru ma ge tir me iş lem le ri.

En van ter Ka yıt la rı: En van ter bil gi le ri ne gö re dö nem so
nun da ti ca ri defter le re ya pı lan ayar la ma ve dü zelt me 
ka yıt la rı.

F
Fa ali yet Kâ rı: Brüt sa tış ka rın dan, iş let me nin fa ali yet le ri

ni ye ri ne ge tir me si için ya pı lan gi der ler çı ka rıl dık tan 
son ra ge ri ye ka lan kar.

Fi nans man Bo no su: Ano nim şir ket le rin kı sa sü re li fi nans
man ih ti yaç la rı nı ban ka dı şı kay nak lar dan sağ la ma la
rı na im kan ta nı yan bir men kul kıy met tü rü.

Fi re: İma lat sü re ci ne gi ren ham mad de nin çek me, bu har laş
ma ve ek sil me gi bi ne den ler le kay bet ti ği mik tar ya da 
öl çü le bi lir bir sa tış de ğe ri ne sa hip ol ma yan ar tık ha li.

G
Geç miş Yıl lar Kâr la rı: Geç miş fa ali yet dö nem le rin de or ta

ya çı kan ve iş let me sa hi bi ne ve or tak la rı na da ğı tıl ma
mış bu lu nan kâr lar dan il gi li ye dek he sap la rı na alın
ma yan tu tar. 

Ge le cek Ay la ra Ait Ge lir ler: Ge le cek bi lan ço dö ne mi ne ait 
pe şin tah sil olu nan ge lir ler.

Ge le cek Ay la ra Ait Gi der ler: Pe şin öde nen ve ca ri dö nem 
için de il gi li gi der he sap la rı na kay de dil me me si ge re ken 
gi der ler.

Ge lir (Ha sı lat): Ge nel lik le var lık ve ya hiz met sa tış la rın dan, 
fa iz, ki ra vb’ler den el de edi len na kit ve di ğer ak tifle rin 
brüt tu ta rı. Öz ser ma ye de ar tı şı ifa de eder.

Ge lir Or tak lı ğı Se ne di: Ula şım, ha ber leş me, ener ji gi bi ke
sim ler de ka mu ya ait alt ya pı te sis le ri nin ge lir le ri ne or
tak olun ma sı için çı ka rı lan se net.

Ge lir Tab lo su He sap la rı: Tek dü zen He sap Pla nın da 6 ra ka
mıy la baş la yan ve dö nem so nun da Dö nem Ka rı ve ya 
Za ra rı He sa bı na dev re di le rek ka pa tı lan tüm ge lir ve 
gi der he sap la rı.

Ge lir Ta hak kuk la rı: Bi lan ço ta ri hi iti ba rıy la doğ muş, an
cak is te ne bi lir du ru ma gel me miş ge lir ler.

Ge nel Ge çi ci Mi zan: İş let me nin bir dö nem lik gün lük iş
lem le rin kay dın dan son ra dö nem so nu iti ba rıy la çı ka
rı lan mi zan.

Ger çe ğe Uy gun De ğer: Kar şı lık lı pa zar lık or ta mın da, bil
gi li is tek li ta raflar ara sın da bir var lı ğın el de ğiş tir di ği 
ve ya bir bor cun öden di ği de ğer dir.

Ger çek Ma li yet Yön te mi: Stok la rın ger çek ma li ye ti bi li ni
yor sa, bun la rın de ğer len me si nin ma lın iş let me ye gi
ri şin de olu şan ger çek ma li ye ti üze rin den ya pıl ma sı na 
da ya nan yön tem.

Ger çek le şe bi lir De ğer: İş let me nin nor mal fa ali yet ko
şul la rın da, bir var lı ğın el den çı ka rıl ma sı ha lin de ele 
ge çe cek olan na kit ve na kit ben zer le ri nin tu ta rı dır. 
Borç lar, iş let me nin nor mal fa ali yet ko şul la rın da, 
ka pa tıl ma la rı için öden me si ge re ken na kit ve na kit 
ben ze ri de ğer le rin ıs kon to edil me miş tu tar la rı ile 
gös te ril di ği de ğer dir.

Gi der Ta hak kuk la rı: Bi lan ço ta ri hi iti ba rıy la doğ muş, an
cak leh da rı ta ra fın dan he nüz is te ne bi lir du ru ma gel
me miş gi der ler.

Gi der: Ge lir el de et mek ama cı ile ya pı lan ak tif tü ken me le ri
dir. Ak tifte (var lık lar da) bir azal ma yı ifa de eder

H
Hak lar: İm ti yaz, pa tent, li sans, mar ka ve un van gi bi bir be

del öde ne rek el de edi len ba zı hu ku ki ta sar ruflar ile 
ka mu oto ri te le ri nin iş let me ye be lir li alan lar da ta nı dı ğı 
kul lan ma, ya rar lan ma gi bi hak lar .

Ha zi ne Bo no su: Ka mu ke si mi nin kı sa va de li (3 ay, 6 ay gi bi 
borç lan ma ama cıy la çı kar dı ğı borç lan ma se ne di.

He sap Öze ti: Ban ka la rın he sap sa hip le ri ne mu ta ba kat te
mi ni ama cıy la be lir li ara lık lar la gön der dik le ri bel ge.

He sap Va zi ye ti: İş let me le rin ma li tab lo la rı nı ve ge rek li gö
rü len di ğer bil gi le ri içe ren ve ban ka lar ca kre di al ma 
ka bi li ye ti nin be lir len me sin de kul la nı lan bir bel ge.

He sap la rın Açı lı şı: Ka yıt iş lem le ri nin ya pıl ma sı için dö
nem ba şı ve ya açı lış bi lan ço sun da ki du ru mun he sap
la ra yan sı tıl ma sı iş le mi.
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His se Se ne di İh raç Prim le ri: Ser ma ye art tı rı mı na gi den 
bir ano nim şir ke tin no mi nal be de lin üze rin de bir fi yat 
üze rin den his se se ne di çı kar ma sı du ru mun da, ih raç 
be de li ile no mi nal be del ara sın da ki fark.

His se Se ne di: Ano nim şir ket le rin eşit pay la ra bö lün müş 
ser ma ye si kar şı lı ğın da çı ka rı lan ve şek li ka nun la be
lir len miş olan bel ge.

Hur da de ğer: Bir var lı ğın tah mi ni eko no mik öm rü nün so
nun da ki el den çı kar ma de ğe ri

I-İ
İlk Gi ren İlk Çı kar: iş let me nin ilk sa tın al dı ğı stok ka le

mi ni ilk ön ce sa ta ca ğı ve dö nem so nun da stok ta ka lan 
ka lem le rin ise en son sa tın al dı ğı stok lar dan olu şa ca ğı 
var sa yı mı na da yan mak ta dır.

İs kon to: Borç lu su ay nı şe hir de olan bir se ne din ban ka ya 
kır dı rıl ma sı.

İş ti ra: Borç lu su baş ka bir şe hir de olan bir se ne din ban ka ya 
kır dı rıl ma sı.

İt fa Edil miş Ma li yet De ğe ri: Ala ca ğın va de ta ri hin de ki de
ğe rin den va de far kı dü şü le rek bu lu nan de ğer dir. 

İt fa: Mad di ol ma yan sa bit var lık la rın amor tis ma na ta bi tu
tul ma sı.

İti ba ri (No mi nal) De ğer: Her tür lü se net ler le his se se ne di 
ve tah vil le rin üze rin de ya zı lı olan de ğer.

K
Kam bi yo Kâ rı: Ka sa da ki efek tif dö viz şek lin de ki ya ban cı 

pa ra nın, Ma li ye Ba kan lı ğın ca ilan edi len de ğer le me 
ku ru üze rin den he sap lan ma sı so nu cu bu lu nan mev
cu dun Ya ban cı Pa ra lar Ka sa sı He sa bı’nın ka la nın dan 
faz la ol ma sı. 

Kam bi yo Za ra rı: Ka sa da ki efek tif dö viz şek lin de ki ya ban
cı pa ra nın, Ma li ye Ba kan lı ğın ca ilan edi len de ğer le me 
ku ru üze rin den he sap lan ma sı so nu cu bu lu nan mev
cu dun Ya ban cı Pa ra lar Ka sa sı He sa bı’nın ka la nın dan 
dü şük ol ma sı. 

Ka pa nış Mad de si (Ka pa nış Kay dı): Yev mi ye defte rin de 
he sap la rın ka pa nı şı nın ya pıl dı ğı ka yıt.

Kâr Pa yı (Te met tü): İş let me sa hip le ri ne ya da his se dar la rı
na iş let me ka rın dan dü şen pay, his se.

Kar ve Za rar Or tak lı ğı Bel ge si: Ano nim şir ket le rin fi nas
man ih ti yaç la rı nı kar şı la mak ama cıy la, ka ra ve ya za ra
ra or tak ol mak üze re çı kar dık la rı men kul kıy met tü rü.

Kâr: Ge lir ile gi der ara sın da ki olum lu fark. İş let me nin sa
hip ve ya or tak la rı nın var lık lar üze rin de ki hak la rı nın 
ar tı şı nı gös te rir. Öz ser ma ye nin art ma sı.

Ka sa Faz la sı: Sa yım so nu cu bu lu nan pa ra mev cu du nun 
Ka sa He sa bı’nın borç ka la nın dan faz la ol ma sı.

Ka sa Nok sa nı: Sa yım so nu cu ka sa da bu lu nan pa ra mev
cu du nun, Ka sa He sa bı’nın borç ka la nın dan nok san 
ol ma sı.

Ka yıt (Def ter) Tut ma: Mu ha se be nin sa de ce kay det me, 
sı nıf la ma ve özet le me iş lem le ri ni içe ren iş le ve ve
ri len ad.

Kay nak lar: Var lık la rın sağ lan dı ğı yer ler. Bun lar ser ma ye ve 
borç lar dır.

Ke sin Mi zan: En van ter iş lem le ri nin yev mi ye defter le ri ne ve 
bü yük defter kay dın dan son ra ma li tab lo la rın dü zen
len me si için çı ka rı lan mi zan.

Ke şi de ci: Çe ki çe ken kim se.
Kı sa Va de li Ya ban cı Kay nak lar: En çok bir yıl ve ya iş let

me nin fa ali yet dö ne mi so nun da öde ne cek her tür lü 
borç la rı.

Kıst Amor tis man: Dö ne min amor tis man tu ta rı nın du ran 
var lı ğın kul la nım sü re si nin (ay ola rak) dik ka te alı na
rak he sap lan ma sı.

Ko nu su Kal ma yan Kar şı lık: Ak tifle il gi li ola rak ay rı lan 
kar şı lık lar dan ip tal edi len tu tar lar.

Kul la nım De ğe ri: Var lık lar, iş let me nin nor mal fa ali yet 
ko şul la rın da, ile ri de ya ra ta cak la rı net na kit gi riş le ri
nin bu gün kü ıs kon to edil miş de ğer le ri ile gös te ri lir
ler. Borç lar, iş let me nin nor mal fa ali yet ko şul la rın da, 
ka pa tıl ma la rı için ile ri de öden me si ge re ken net na kit 
çı kış la rı nın bu gün kü ıs kon to edil miş de ğer le ri ile gös
te ril di ği de ğer dir. 

Ku pon: Tah vil le rin fa izi ni, his se se net le ri nin kar pa yı nı ve 
ser ma ye art tı rım la rın da ye ni pay al mak üze re ke si le
rek ve ri len kı sım.

Kur: Bir ül ke pa ra sı nın baş ka bir ül ke pa ra sı cin sin den 
de ğe ri.

M
Mad di Du ran Var lık Ye ni den De ğer le me Ar tış la rı: İş let

me nin ak ti fi ne ka yıt lı mad di du ran var lık ka lem le ri
nin ye ni den de ğer len me sin den olu şan de ğer ar tış la rı.

Mad di Du ran Var lık: Bir yıl dan ve ya nor mal fa ali yet dö
ne min den da ha uzun sü re için de iş let me fa ali yet le ri
nin ger çek leş ti ril me sin de kul la nıl mak üze re edi ni len 
fi zik sel ya pı ya sa hip var lık lar.

Mad di Ol ma yan Du ran Var lık: Kul la nıl ma la rı so nu cu iş
let me le rin ha sı lat la rın da ar tış ya ra tan bir kı sım hak
lar la iş let me ye fay da sağ la yan im ti yaz ve üs tün lük ler.

Ma li Kâr: De ğer le me hü küm le ri açı sın dan Ver gi Usul Ka
nu nu; ka bul edi len ve edil me yen gi der ler açı sın dan da 
Ge lir Ver gi si Ka nu nu ve Ku rum lar Ver gi si Ka nu nu na 
uyu la rak sap ta nan kâr. Üze rin den ver gi ke si le cek kâr.

Ma li yet Be de li: Var lık la rın el de edil dik le ri ta rih te alım la rı için 
öde nen na kit ve ya na kit ben zer le ri nin tu tar la rı ile ve ya 
on la ra kar şı lık ve ri len var lık la rın pi ya sa de ğer le ri dir.

Marj: Ban ka lar, te mi nat ola rak al dık la rı ik ti sa di var lık la rın 
de ğe rin de mey da na ge le bi le cek de ği şik lik ler den do ğa
bi le cek risk le ri ön le mek ama cıy la bu va rık la rı bir mik
tar nok sa nı ile iş le me ta bi tu tar lar ki, ara da ki bu far ka 
marj de nir.
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Men kul Kıy met: İş let me nin fa iz ve kâr pa yı sağ la mak, fi yat 
de ğiş me le rin den ya rar la na rak kâr el de et mek ama cıy
la ge çi ci bir sü re el de tut mak üze re sa tın al dı ğı his se 
se ne di, tah vil, ha zi ne bo no su, fi nans man bo no su, ya tı
rım fo nu ka tıl ma bel ge le ri, kârza rar or tak lı ğı bel ge si, 
ge lir or tak lı ğı se ne di gi bi var lık lar.

Men kul Kıy met ler Bor sa sı: Men kul kıy met le rin (his se se
ne di, tah vil gi bi) ser best çe alı nıp sa tıl dı ğı ve fi yat la rın 
arz ve ta lep ko şul la rı na gö re oluş tu ğu bir or ga ni ze pi
ya sa.

Men kul Kıy met ler De ğer Dü şük lü ğü Kar şı lı ğı: Men kul 
kıy met le rin bor sa ve pi ya sa de ğer le rin de mey da na ge
len de ğer azal ma sı na bağ lı ola rak or ta ya çı ka cak za
rar la rın kar şı lan ma sı ama cı ile ay rıl ma sı ge re ken kar
şı lık lar.

Men kul Kıy met ler Ya tı rım Fo nu: Halk tan ka tıl ma bel ge le
ri kar şı lı ğı top la na cak pa ra lar la, bel ge sa hip le ri he sa bı
na ris kin da ğı tıl ma sı il ke si ve inanç lı mül ki yet esas la
rı na gö re, ban ka la rın bün ye sin de ku ru lur lar.

Mu ha se be Dı şı En van ter: Say mak, ölç mek, tart mak ve de
ğer le mek su re tiy le iş let me nin var lık la rı ve borç la rı nın 
sap tan ma sı.

Mu ha se be İçi En van ter: Mu ha se be dı şı en van te rin mu ha
se be ka yıt la rın da yer alan aşa ma sı.

Mu ha se be Kâ rı: Ver gi gi de ri ön ce si dö nem kâ rı.
Mu ha se be Sü re ci: Bir mu ha se be dö ne mi nin ba şın dan so

nu na ka dar ya pı lan mu ha se be iş lem le ri di zi si.
Mu kay yet (ka yıt lı) De ğer: Bir ik ti sa di var lı ğın mu ha se be 

ka yıt la rın da gö rü len de ğe ri.

N
No mi nal De ğer: Her tür se net ler le, his se se net le ri ve tah

vil le rin üze rin de ya zı lı olan de ğer.
Nor mal Amor tis man Yön te mi: İş let me le rin amor tis ma na 

ta bi mad di du ran var lık la rı nı be lir li bir ora nı aş ma
mak ko şu luy la ser best çe ta yin et tik le ri oran lar üze
rin den amor tis ma na ta bi tut ma la rı esa sı na da ya nan 
yön tem.

Nor mal Fi re: Her tür lü ti ca ri mal da ku ru ma, dö kül me, kı
rıl ma, bo zul ma gi bi ne den ler le mey da na ge len ka bul 
edi le bi lir mik tar da ki ek sil me.

O-Ö
Or ta la ma Ma li yet Yön te mi: Dö nem so nun da ki mev cut 

stok la rın de ğer len me si nin sap ta na cak or ta la ma ma li
yet üze rin den ya pıl ma sı na da ya nan yön tem.

Öden me miş Ser ma ye: Şir ket ler de or tak lar ta ra fın dan ta
ah hüt edi len ser ma ye den he nüz öden me yen kı sım.

Ör tü lü Ka zanç: Kâ rın an laş ma lı ola rak (ver gi öde me den) 
baş ka ki şi le re ak ta rıl ma sı.

Öz Ser ma ye: Ku ru luş ser ma ye si ni ve iş let me sa hi bi ne ve ril
me yip iş let me de bı ra kı lan kâr la rı ve de ğer yük sel me
le ri nin ne den ol du ğu ar tış la rı da kap sa yan ve iş let me 
sa hi bi nin hak la rı nı ifa de eden kav ram.

Özel Fon lar: Ye ni le me, ya tı rım, ge liş tir me, ser ma ye it fa sı 
gi bi amaç lar için fon adı al tın da kâr dan ay rı la rak oluş
tu ru lan ye dek ler.

Özel Ma li yet ler: İş let me le rin ki ra la dık la rı gay rı men kul ler 
üze rin de ya rar la na cak la rı çe şit li ek le me ler ve ge liş tir
me ler için ya pı lan har ca ma lar.

P
Pa sif: Bi lan ço eşit li ği nin sağ ta ra fı na ve ri len ad.
Pe şin Öden miş Gi der ler: He nüz tü ke ne rek gi der ha li ne 

dö nüş me miş ve ge le cek dö nem de de ya rar la nı la cak 
olan hak, har ca ma ya da var lık lar. Ör ne ğin, pe şin öde
nen ki ra, araş tır ma ve ge liş tir me gi der le ri, kul la nıl ma
mış ya kıt lar.

Po li çe: Po li çe yi dü zen le yen ke şi de ci nin, di ğer bir ki şi ye ya
ni mu ha ta ba, po li çe de is men gös te ri len ki şi ye (leh da
ra) be lir li bir meb la ğın ka yıt sız ve şart sız öde me em ri.

R
Ra yiç Be del: Bir ik ti sa di var lı ğın de ğer le me gü nün de ki 

nor mal alımsa tım de ğe ri.
Re es kont: Tek rar is kon to. Dö nem so nun da ala cak se net

le ri nin ve borç se net le ri nin pe şin de ğe ri ni sap ta mak 
için va de le ri ni dik ka te ala rak re es kont fa iz gi de ri ve ya 
re es kont fa iz ge li ri nin he sap lan ma sı.

S-Ş
Ser ma ye Şir ket le ri: Ano nim şir ket, li mi ted şir ket, his se li 

ko man dit şir ket.
Ser ma ye: İş let me sa hip le ri nin var lık lar üze rin de ki hak la rı

nın (de ğer ola rak) ifa de si.
Son Gi ren İlk Çı kar: Sa tı lan mal la rın en son sa tın alı nan 

mal lar ol du ğu var sa yı mı na da ya nan yön tem. Bu na 
gö re dö nem so nun da iş let me de stok ola rak bu lu nan 
mal lar, ilk sa tın alı nan mal lar olur.

Sto paj: Ver gi nin kay na ğın da ke sil me si.
Şa hıs Şir ket le ri: Kol lek tif şir ket, ko man dit şir ket.
Şe re fi ye: Bir iş let me nin iyi bir ku ru luş ye ri nin ol ma sı, iyi 

bir iş hac mi ne sa hip ol ma sı ve müş te ri le rin de gü ven 
ya rat ma sı so nu cu kâr eden bir du rum da ol ma sı ne de
niy le ye ni ku ru lan bir iş let me ye na za ran sağ la dı ğı üs
tün lü ğün pa ra sal ifa de si.

Şüp he li Ala cak: İh ti laflı olan ve is te nil me si ne kar şın borç
lu la rı ta ra fın dan öden me yen se net siz ve se net li ala
cak lar.



207Sözlük

T
Ta hak kuk Esa sı (il ke si): Fil li üre tim ve öde me ta rih le ri ne 

ba kıl mak sı zın ge lir ve gi der le rin, bir ay ve ya yıl gi bi 
mey da na gel dik le ri bel li bir dö ne me ait ol duk la rı ka
bul edi lip, el de edi len var lık lar la bir lik te mey da na gel
dik le ri ta rih te ka yıt la ra alın ma sı yön te mi.

Ta hak kuk: Tah si la tın ve öde me le rin ya pı lıp ya pıl ma ma sı na 
ba kıl mak sı zın, ha sı la tın (ge li rin) ka za nıl ma sı ve gi de
re kat la nıl ma sı du ru mu nun he sap la ra ak ta rıl ma sı.

Tah vil: Ano nim şir ket le rin ve bir ta kım ku ru luş la rın iti ba ri 
kıy met le ri eşit ve iba re le ri ay nı ol mak üze re, borç pa ra 
bul mak için çı kart tık la rı borç se net le ri (ob li gas yon).

Ta mam la ma Ma li ye ti: Stok la rın sa tı la bi lir ha le ge ti ril me si 
için kat la nı lan ma li yet ler dir. 

Ta sar ruf De ğe ri: Bir ik ti sa di var lı ğın de ğer le me gü nün de 
sa hi bi için ta şı dı ğı ger çek de ğer. İk ti sa di var lı ğın ve ya 
bor cun de ğer le me gü nün de ki pe şin de ğe ri.

Tas fi ye: Nak de çe vir me; ala cak la rın, ya tı rım la rın ve stok la
rın (mal la rın) el den çı ka rıl ma sı, borç la rın öden me si.

Te mi nat Mek tu bu: Ban ka la rın müş te ri si nin ta ah hü dü nü 
ye ri ne ge ti re ce ği ko nu sun da üçün cü ki şi ve ku ru luş la
ra ver dik le ri ya zı lı gü ven ce. Te mi nat mek tup la rı nak di 
ol ma yan bir kre di tü rü dür.

Ti ca ri Kâr: Ti ca ret Ka nu nu ve mu ha se be il ke le ri ne uyu la
rak sap ta nan kar. Or tak la ra da ğı tı la cak ve üze rin den 
ye dek ay rı la cak kar. (Mu ha se be kâ rı)

U-Ü
Uzun Va de li Ya ban cı Kay nak lar: Kre di ku rum la rın dan, 

ser ma ye pi ya sa sın dan ve iş let me nin iliş ki de bu lun du
ğu üçün cü ki şi ler den sağ la nan ve bir yıl dan da ha uzun 
sü re de öde ne cek olan iş let me borç la rı.

Üçün cü Ki şi ler: İş let me sa hip ve ya sa hip le ri (or tak la rı) dı
şın da, an cak iş let me ile il gi li olan (iş let me ye mal sa tan, 
borç ve ren, v.b.) ki şi ler.

V
Ver gi De ğe ri: Ver gi de ğe ri, bi na ve ara zi nin Em lak Ver gi

si Ka nu nu nun 29 un cu mad de si ne gö re tes pit edi len 
de ğe ri dir.

Y
Ya sal Ye dek ler: Ti ca ri kâ rın, Türk Ti ca ret Ka nu nu hü küm

le ri ne gö re be lir li bir kıs mı nın da ğı tıl ma ya rak, şir ket te 
alı ko nul ma sı.

Ye ni le me Fo nu: Sa tı lan Mad di du ran var lı ğın ye ni len me si 
ar zu edi li yor ve ya ye ni len me si işin ge re ği ise, sa tış so
nu cu el de edi len kâ rın o yı lın ver gi ye ko nu ge lir le ri ne 
ek len me ye rek pa sifte il gi li Özel Fon he sa bın da en çok 
üç yıl tu tul ma sı.

Ye ni le me ma li ye ti: Bi lân ço nun dü zen len di ği ta rih te sa hip 
olu nan var lı ğın, ay nı yaş ta ki, ay nı ve rim de ki ben zer 
var lık la rın ve ya ben zer üre tim ve hiz met su na bi len ya 
da ben zer kâr ede bil me ye te ne ği ne sa hip olan var lık
la rın edi nil me si için kat la nı la cak ma li yet le re eşit bir 
de ğer dir.

Z
Za rar: Ge lir ile gi der ara sın da ki olum suz fark. Öz ser ma

ye nin azal ma sı.




