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ENVANTER İŞLEMLERİ (VUK MD.186-192)
İktisadi bir kıymetin varlığının tespit edilmesine ENVANTER adı
verilir.
İktisadi bir kıymetin varlığının fiili olarak, yani elle saymak, ölçmek,
tartmak suretiyle tespit edilmesine fiili envanter, kayıt ve belgeler
üzerinden tespit edilebilmesine ise ise kaydi envanter adı verilir.
*VUK’un 186’ncı maddesi gereğince, envanter ise; bilanço
günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve
değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit
etmektir (TTK’da da bu tanıma paralel bir tanım yapılmıştır) . Şu kadar
ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan
malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar
işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

DÜZENLEME AMACINA GÖRE ENVANTER
1- Kuruluş Envanteri :
İşletmenin açılış ve kuruluş tarihindeki varlıklarının envanter defterine
yazılması zorunludur. (TTK Md:72 ; VUK Md: 185)
2-Dönem Sonu Envanteri:
Her hesap dönemi sonunda çıkarılan envantere dönem sonu envanteri
denir. Envanter çalışmaları envanter defterine kaydolunur.
3- Devir Envanterleri :
İşletmenin bir başka işletmeyle birleşmesi veya devri nedeniyle çıkartılan
envanter işlemine devir envanteri denir. Devir envanterleri de dönem sonu
envanterleri gibi yapılır.
4- Tasfiye Envanterleri:
Tasfiyeye giren işletmelerde tasfiye giriş tarihinde ve tasfiye sonunda olmak
üzere en az iki kez envanter yapılır. Tasfiyenin birden fazla yılda sürmesi
halinde ayrıca her yıl sonunda dönem sonu envanteri yapılır. Tasfiye
envanteri tasfiye memurları tarafından yapılır.

ENVANTER ÇIKARMAK
Envanterin Yapılış Biçimine göre iki boyutu vardır;
1- Muhasebe Dışı Envanter: İşletmede kayıtlı bulunan varlık
ve kaynakların kayıtlı değerleri ve miktarları dikkate
alınmaksızın bilanço günü itibariyle tek tek sayılması,
ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi işlemlerini kapsayan
bir süreçtir.
2- Muhasebe İçi Envanter: Tespit edilen miktar ve değerler
doğrultusunda gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasıdır.

ENVANTER İŞLEMİ YAPACAK OLANLAR
VUK’un 171-226’ncı maddeleri gereğince, yıllık alış ve satış
tutarları nedeniyle birinci sınıf tüccar kabul edilip bilanço esasına
göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri,
❖ Her türlü ticaret şirketleri,
❖ Kurumlar vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan
diğer tüzel kişiler,
❖ İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden
mükellefler,
❖ İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş
yapan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleridir.

BİNA VE ARAZİNİN ENVANTERE
ALINMASI
Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve
arazi
hakkında
aşağıda
yazılı
esaslar
cari
olur:
1. Fabrika, ambar, atölye, dükkan, mağaza ve araziister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar- değerlerinin
üzerinden
envantere

işletmede
tamamı
alınır.

2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen
binalarla evlerin ve apartmanların
yarısından fazlası işletmede
kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir.
(VUK Md.187)

ÇIKARILAN ENVANTERİN KAYDEDİLMESİ

İşletme Hesabı Esasına Göre defter
tutanlar
işe
başlamada
defterin
ilk
sayfasına, dönem sonunda defterin kapanış
kayıtlarından sonraki sayfasına,
❖Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar,
❖Envanter Defterine,
❖Envanter Listelerine, (VUK.Md.188)
❖

ENVANTER LİSTELERİ
İşlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük
müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir.
Bu takdirde envanter listelerinin:
1. Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması;
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi;
3. Envanter çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili
tarafından imzalanması;
4. Aynen envanter defteri gibi saklanması;
şarttır.
Envanter defterine listeler muhteviyatının toplam olarak
kaydedilmesi zorunludur. (Vuk.md.188)

ENVANTER ZAMANI:
Dönem sonu envanteri 31 Aralık tarihli bilanço günü
itibariyle yıllık olarak çıkartılır ve envanter defterine
kaydolunur.
Ancak büyük mağazalar ve eczaneler fiili envanterlerini
üç yılda bir çıkartabilirler. Fiili envanter yapılmadığı
dönemlerde değerleme kaydi envanter üzerinden yapılır.
Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş
ölçüde ve perakende iş yapan ticarethanelerdir.
Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin icabına göre,
iki veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade
edebilir (Vuk. Md.190)

Dönem Başı Bilançosu
-------------/-------------Yevmiye Defteri Kaydı
--------------/---------------

Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama

GENEL GEÇİCİ MİZAN

ENVANTER İŞLEMLERİ

Kesin Mizan

Dönem Sonu Bilançosu

Gelir tablosu

ENVANTER İŞLEMLERİ
Muhasebe uygulamasında envanter işlemleri genel olarak
aşağıdaki sıraya göre yapılır:
1- Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan
düzenlenir.
2- Muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin
gerçek durumu tespit edilir.
3- Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizan
karşılaştırılır varsa farklar bulunur.
4- Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici
muhasebe kayıtları yapılarak MUHASEBE İÇİ ENVANTER
İŞLEMLERİ yapılır.
5- Muhasebe kayıtları ile envanter sonuçlarının uyumu sağlanarak
genel kesin mizan değerlendirilir.
6- Daha sonra mali tablolar düzenlenir.

MUHASEBE İÇİ ENVANTERE DAHİL
İŞLEMLER
Dönem sonu envanteri 31 Aralık tarihli bilanço günü
itibariyle yıllık olarak çıkartılır ve envanter defterine
kaydolunur.
Ancak büyük mağazalar ve eczaneler fiili envanterlerini
üç yılda bir çıkartabilirler. Fiili envanter yapılmadığı
dönemlerde değerleme kaydi envanter üzerinden yapılır.
Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş
ölçüde ve perakende iş yapan ticarethanelerdir.
Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin icabına göre,
iki veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade
edebilir (Vuk. Md.190)

DEĞERLEME
Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili
iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.
Tanım uyarınca değerleme
A) Tespit
B) Takdir
Şeklinde yapılmaktadır.
Tespit, mükelleflerce VUK’ta yer alan değerleme ölçüleri
kullanılarak yapılan değerleme işlemi,
Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak
değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan
takdir işlemidir.

DEĞERLEME GÜNÜ

İktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen
gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas
tutulur.

❖Yeni İşe Başlama Tarihinde,
❖Dönem Sonunda,
❖İşi Bırakma, Devir (Birleşme), Tasfiye

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
1.Maliyet bedeli (Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi
veyahut değerinin artırılması münasebetleriyle yapılan ödemelerle
bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. VUK.
MADDE 262) (1-Gayrimenkuller, 2-Demirbaş Eşya, 3-Özel maliyet
bedeli, 4- Emtia (satın alınan ve imal edilen), 5-Zirai mahsuller, 6Hayvanlar,)
2.Borsa rayici (Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo
borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi
kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki
muamelelerin
ortalama
değerlerini
ifade
eder.
Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen
hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30
gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir. VUK. MADDE 263) (Yabancı paralar, yabancı paralı alacak
ve borçlar,devlet tahvili ve hazine bonosu)

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
3.Tasarruf değeri (Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin
değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir. VUK.
MADDE 264)
4.Mukayyet değer (Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin
muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. VUK.
MADDE 265) (1-Senetsiz alacak ve borçlar, reeskont
uygulaması yapılmayan senetli alacak ve borçlar,2-İlk tesis ve
taazzuv giderleri ile peştemallıklar,3-Aktif ve geçici hesaplara
ilişkin kıymetler, 4-Karşılıklar.)
5.İtibari değer (İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve
tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.VUK. MADDE 266)
(Kasa, ihraç edilen bono, senet ve tahviller)

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
6.Vergi değeri (Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi
Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir. VUK.
MADDE 268) (Bina ve araziler )
7.Rayiç bedel (Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme
günündeki normal alım satım değeridir. VUK. MÜK. MADDE 266)
(1-Veraset Ve İntikal V.K’nun 10/c maddesinde yer alan menkul
kıymetler, 2-Gemiler)
8.Emsal bedeli ve ücreti (Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya
bilinmiyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın,
değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz
olacağı değerdir. VUK. MADDE 267) 1-Ortalama Fiyat Esası, 2Maliyet Bedeli Esası, 3-Takdir Esası)
9.Alış Bedeli; Bir kıymetin iktisabında karşı tarafa borçlanılan
bedeldir. (Hisse senetleri, kapsama dahil yatırım fonları katılma
belgeleri, kar zarar ortaklığı senetleri, geçici ilmühaberler )

EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEK
İKTİSADİ KIYMETLER
Emsal Bedel İle Değerleme Yapılabilmesi İçin aşağıdaki
şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
DEĞERİ BİLİNEN İKTİSADİ KIYMETLERDE BU ÖLÇÜ
KULLANILAMAZ.
Değerlemeye konu kıymetin;
❖Değerleme günü itibariyle gerçek değerinin belli olmaması
veya bilinmemesi,
❖Gerçek değerinin doğru olarak tespit edilememesi,

EMSAL BEDEL UYGULAMASI
Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki
mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya
bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış
yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve
tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan
"Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın
uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli
tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran %
25'ten az olmaması şarttır.

EMSAL BEDEL UYGULAMASI
İkinci sıra: (Maliyet Bedeli Esası) Emsal bedeli belli edilecek
malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa,
bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar
için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle
emsal bedelini bizzat belli eder.
VUK. 275. uyarınca imal edilen mal maliyetine genel idare
giderlerinden pay verilmesi ihtiyaridir. Dolayısıyla normal
hallerde
maliyet
bedeli
esasında
emsal
bedeli
hesaplamasında genel idare giderleri dikkate alınmayabilir.
Ancak KDV. 27 uyarınca emsal bedeli tespitine esas alınacak
maliyet bedeline, genel idare giderlerinden pay verilmesi
zorunludur.

EMSAL BEDEL UYGULAMASI

Üçüncü sıra: (Takdir Esası) Takdir yoluyla emsal bedel
tespiti, ortalama fiyat ve maliyet bedeli esasının
uygulanamadığı hallerde, ya mükellefin müracatı ya da
idarenin talebi ile yapılır.
Örnek:
İşletmeden çekilen gayrimenkuller,
(Ancak, esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin
re'sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç ölçülerini tespit
eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine
geçer. )

EMSAL BEDEL İLE DE DEĞERLENECEK
KIYMETLER
❖İşletmeye Bağışlanan mal, gayrimenkul gibi iktisadi
kıymetler,
❖Mükelleflerce, ayın olarak yapılan bağış ve yardımlardan,
gelir vergisi mükellefleri için mukayyet değer bilinmiyorsa,
kurumlar vergisi mükellefleri için maliyet ve mukayyet
değeri bilinmiyorsa,
❖Değeri Düşen Mallar ile Emtianın maliyet bedeline nazaran
değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla
bir düşüklük gösterdiği hallerde
❖Teşebbüs sahibi ile eşinin, çocuklarının işletmeden
çektikleri değerler,
❖Sayım fazlaları,
❖Çalınan mallar (polis tutanağı yoksa)

ÖZEL HALLER (VUK Md 289)
VUK’ta Değerleme Ölçüsü Belirlenmeyen veyahut
belirlenmiş olmasına rağmen
kendi ölçüleriyle
değerlenmesine
imkan
bulunmayan
iktisadi
kıymetlerden;
❖ bina ve arazi vergi değerleriyle,
❖ diğerleri, varsa borsa rayici,
❖ yoksa mukayyet değerleri,
❖ o da yoksa emsal bedeliyle
değerlenecektir.

1- HAZIR DEĞERLER
Hazır değerler işletme varlıklarının en likit olanlarıdır. Bu
varlıkların en önemli özelliği herhangi bir değer kaybına
uğramaksızın her an nakde çevrilebilme imkanlarının
bulunmasıdır. Ancak menkul kıymetler bu özelliği taşısalar
dahi bu grup içinde yer almamaktadır. Bu grup içinde şu
varlıklar yer alır;

❖ Nakit Paralar (YTL, Döviz),
❖ Çekler (Vadeli,Vadesiz, Dövizli, YTL)
❖ Bankalarda Bulunan Değerler (Vadeli, Vadesiz Mevduat).
❖ Diğer Hazır Değerler.

A- KASA HESABI
Kasa hesabı, daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur.
Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermemesi gerekir.
Kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi; muhasebe
işlemlerinde hata olduğunu gösterir. Muhasebe işlemlerinin
doğru olduğu iddia edildiğinde ise bu durum ya gelirlerin
gizlendiği ya da gerçek dışı ödemelerin sanki yapılmış gibi
kayıtlara intikal ettirildiği anlamına gelir ki bu da V.U.K.’nun
30/4. maddesine göre re’sen takdir
nedeni olup, cezalı
tarhiyata yol açabilir.
Kasa sayımı sonucu kasa fazlası çıkması halinde, bu fark
vergi uygulaması açısından matraha ilave edilmekte, kasa sayım
noksanlığının çıkması halinde ise, bu farklılık mali kârın tespiti
açısından gider kabul edilmemektedir. Bu nedenle kasa sayım
farklılığının nedeni bulunana kadar ilgili cari hesapta
bekletilmesi, ancak dönem sonuna kadar farklılığın nedeni
bulunmazsa olağandışı gelir ve gider olarak kayıtlara alınması
gerekir.

A- KASA HESABI
Dönem sonu kasa bakiyesinin çok büyük meblağlarda
olması halinde bu paranın kasada olamayacağı ortaklar
tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle örtülü kazanç
dağıtımı sayılarak cezalı tarhiyata muhatap olunabilir. Bu
nedenle dönem sonu kasa bakiyesinin işletmenin
büyüklüğüne iş hacmine ve kasa işlemlerinin yoğunluğuna
uygun bir rakam olması gerekir.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile
değerlenir. Döviz cinsinden değerleme farkları olumlu ise
kambiyo karı olarak, olumsuz farklar ise kambiyo zararı
olarak dönem matrahının tespitinde dikkate alınır.

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
Değerleme sonucu ortaya çıkan karlar 646 Kambiyo Karları
hesabına
alacak, 100 Kasa hesabına borç vermek suretiyle
muhasebeleştirilir.
------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

100 KASA

XXX
646 KAMBİYO KARLARI

XXX

------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

Değerleme sonucu ortaya çıkan zararlar 656 Kambiyo Karları
hesabına borç 100 Kasa hesabına alacak vermek suretiyle
muhasebeleştirilir.
------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

656 KAMBİYO ZARARLARI
100 KASA

XXX
XXX

------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

B- ÇEKLER
Çekler normalde itibari değerle değerlenirler.
Yabancı paralı çekler, yabancı paralı alacak ve borçlar gibi
değerlemeye tabi tutulur
Türk Ticaret Kanunu’nda vadeli çek olmamakla birlikte
uygulamada vadeli çek kullanılmaktadır.Vadeli çekler de reeskont
işlemine tabi tutulabilmekte ancak reeskont gelir ve gideri cari
dönem mali kazancının tespitinde dikkate alınamamaktadır.
Dönem sonlarında vadeli çekler, ilgisine göre 121 Alacak
senetleri, 321 borç senetleri hesabına virman yapılmalı (özün
önceliği kavramı gereğince), müteakip dönem tekrar bu
hesaplardan ilgisine göre Alınan çekler ya da Verilen Çekler ve
Ödeme Emirleri Hesabına alınmalıdır.

C- BANKALAR
❖Banka hesabında TL ve döviz cinsinden paralar tutulduğu için
TL cinsinden kıymetler mukayyet değerle, döviz cinsinden
değerler ise, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ilgili efektif alış
kuru ile değerlenirler.
❖Bankalar hesabının envanteri yapılırken öncelikle bankalar
hesabı ile ilgili yanlış ve eksik kayıtların düzeltilmesi yapılarak
muhasebe kayıtlarının banka ekstreleri ile uyumu sağlanır.
❖Bankalarda bulunan yabancı para mevcutlarının dönem
sonunda mutlaka değerleme işlemi yapılarak oluşan kur
farklarının ilgili hesaplara alınması gerekir.

BANKALARIN DEĞERLEMESİ
Değerleme sonucu ortaya çıkan karlar 646 Kambiyo Karları
hesabına alacak, 102 Bankalar hesabına borç vermek
suretiyle muhasebeleştirilir.
------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

102 BANKALAR

XXX
646 KAMBİYO KARLARI

XXX

------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

Değerleme sonucu ortaya çıkan zararlar 656 Kambiyo
Karları hesabına borç 102 Bankalar hesabına alacak vermek
suretiyle muhasebeleştirilir.
------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

656 KAMBİYO ZARARLARI
102 BANKALAR

XXX
XXX

------------------------------------------/.../..-------------------------------------------------------

2-MENKUL KIYMETLERİN
DEĞERLEMESİ
Menkul kıymetler ; Faiz geliri veya kâr payı sağlamak
veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kâr elde etmek
amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse
senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım
fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir
ortaklığı senedi gibi finansal araçlardır.
* VUK’un 279’uncu maddesi gereğince, bir kısım menkul
kıymetler borsa rayici, bir kısım menkul kıymetler alış
bedeli ile bir kısmı ise kar ilaveli alış bedeliyle (kıst getiri
ölçütü) değerlenmektedir.

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
❖ Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım
fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her
türlü menkul kıymet borsa rayici ile
❖ Borsa rayici yoksa ya da borsa rayici muvazaalı bir şekilde
oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin
alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil)
iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye
isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (kıst getiri)
❖ Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kâr ve
zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle
hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alış bedeli
ile değerlenir.

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
ALIŞ BEDELİ
ÖLÇÜTÜ
1-Hisse Senetleri
2-Portföyünün % 51’i
Türkiye’de kurulmuş
bulunan şirketlerin
hisse senedinden oluşan
Yatırım Fonları
3- Borsa rayici
bulunmayan, getirisi
ihraç edenin kar ve
zararına bağlı olarak
doğan ve değerleme
günü itibariyle
hesaplanması mümkün
olmayan menkul
kıymetler alış bedeli ile
değerlenir.(Kar-Zarar
Ortaklığı Belgesi

BORSA RAYİCİ
ÖLÇÜTÜ
1-Devlet
Tahvili ve
Hazine Bonosu
2- Gelir
Ortaklığı
Senedi

KIST GETİRİ
ÖLÇÜTÜ
1-Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
(Alış Bedeli ile Değerlenemeyenler)
2-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3-Banka ve Finansman Bonoları
4- Eurobond
5- Özel Sektör Tahvili
6- İpotekli Borç Senetleri
7-Konut Sertifikaları
8-Gayrimenkul Sertifikaları

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

❖TDHP gereğince menkul kıymetler için ayrılan karşılıklar
kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahının tespitinde
dikkate alınmalıdır.
❖Yabancı para cinsinden olan menkul kıymetler döviz alış kuruyla
değerlenmeli ve gelir tablosu hesaplarına ve beyanlara
yansıtılmalıdır.

3-BORÇ VE ALACAKLARIN
DEĞERLEMESİ
ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ

BORÇLARIN DEĞERLEMESİ

Mukayyet Değerle Değerlenir.
(Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri
Tasarruf Değerle değerlemek
zorundadır.)

Mukayyet Değerle Değerlenir. (Banka,
Banker ve Sigorta Şirketleri Tasarruf
Değerle değerlemek zorundadır.)

Dileyen Mükellefler Senetli Alacakları
Reeskonta Tabi Tutmak Suretiyle
Tasarruf Değeri İle Değerleyebilirler.

Alacak Senetlerini Reeskonta Tabi
Tutan Mükellefler Borç Senetlerini de
Reeskonta Tabi Tutmak Zorundadırlar.

Ancak, mukayyet değer ölçüsü uygulanmadan önce, alacaklar
içinde şüpheli ve değersiz alacaklar varsa saptanır ve bunlar
muhasebe kayıtlarıyla düşüldükten sonra geriye kalan alacaklara
mukayyet değer ölçüsü uygulanır.
Döviz cinsinden alacak ve borçlarında Maliye Bakanlığı’nca
açıklanan kurlar esas alınarak TL’ye çevrilerek doğan kur farklarının
gelir ya da gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

A-ALACAK/BORÇ SENETLERİNDE REESKONT
UYGULAMASI

❖

❖

❖
❖

❖

İktisadi işlemlere dahil senetli borç ve alacakların reeskonta
tabi tutulma işlemleri, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci
maddelerinde düzenlenmiştir.
Reeskont; işletme aktif ve pasifinde bulunan alacak ve borç
senetlerinden değerleme günü itibariyle vadeleri henüz
gelmemiş olanların değerleme günü cari değerine indirgeme
işlemidir.
Bu işlem, değerleme gününden sonraki döneme isabet eden
vade kısmına ilişkin vade farkı tutarının hesaplanarak, bu tutar
kadar gider veya gelir yazılması suretiyle gerçekleştirilir. Cari
dönem reeskont hesapları izleyen dönem kapatılır.
Reeskont uygulaması ihtiyaridir.
Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç
senetlerini de reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedirler.
Reeskont işlemi banka,banker ve sigorta şirketleri için
zorunludur.

A-ALACAK/BORÇ SENETLERİNDE REESKONT
UYGULAMASI
Bir senedin reeskonta tabi tutulabilmesi için;
❖ -Alacak ve borç senede (TTK’da düzenlenmiş bono ve poliçeye)
bağlanmış olmalıdır.
❖ -Senede bağlı alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani
dönem kâr-zararının tespitine etki etmiş olmalıdır.

❖ -Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi ve dönem
sonu itibariyle vadesinin dolmamış olması gerekmektedir.
❖ -Senedin değerleme günü itibariyle isletmenin aktif veya pasifinde
yer alması gerekmektedir.

REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-1
❖ Alacak senedinin KDV dahil tutarı içermesi halinde alacak senedinin
içerisinde yer alan katma değer vergisinin reeskont hesaplamasında
dikkate alınıp alınamayacağı konusu tartışmalıdır.
❖ Hatır senetleri gerçek bir borç alacak ilişkisine dayanmadıklarından
reeskonta tabi tutulmazlar.
❖ Çek, senet niteliğinde olmayıp bir ödeme aracıdır. Bu nedenle vadeli
çeklerin mali mevzuat uyarınca reeskonta tabi tutulma olanağı
bulunmamaktadır.
❖ SPK uyarınca, SPK’ya tabi şirketler, vadeli çekleri reeskonta tabi
tutmak zorundadır (Seri XI, No: 1 SPK Tebliği). Ancak bu işlemin
mali kârı etkilemesi söz konusu değildir.
❖ Ön ödemeli (KAMPANYALI) satışlarla ilgili olan senetler reeskonta
tabi tutulmaz
❖ Vadesi belli olan ancak senede bağlanmayan alacak ve borçlar
reeskonta tabi tutulmaz

REESKONT UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-2
❖ Teminata verilen senetler ile tahsile verilen senetler üzerinde
mükellefin hakki devam ettiğinden bu senetlerin reeskonta tabi
tutulması mümkündür.
❖ Karşılık ayırmak suretiyle vergi matrahının hesabında gider olarak
dikkate alınmış olan senetli şüpheli alacaklar için reeskont
hesaplaması yapılmaz
❖ Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir
kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz.
❖ Yıllara sari inşaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont
hesaplanamaz.
❖ Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont
hesaplanamaz.
❖ Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz.

REESKONT HESAPLAMA YÖNTEMİ
Mükelleflerin hesap dönemi sonu itibariyle senede bağlı borç
ve alacaklarının değerleme gününde haiz olacakları kıymetleri; iç
iskonto formülüne göre hesaplanacaktır
Reeskont işleminde senette faiz nispeti var ise bu oran yoksa
yabancı para ile olan alacaklarda LIBOR (Londra Bankalar Arası
Faiz Oranı), TL alacaklar için ise Merkez Bankasının kısa vadeli
avans işlemleri için uyguladığı faiz oranı dikkate alınır.
Reeskont şu formülle hesaplanacaktır:
F= A-[A x 360/360+(M x T)]
F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı
T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)

REESKONT HESAPLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-1
Örnek: 25.000.-TL değerli 45 gün vadeli işletme aktifinde bulunan
alacak senedinin 31.12.2010 tarihi itibariyle hesaplanması gereken
reeskont tutarı ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir: (T.C. Merkez
Bankası tarafından 31.12.2010 tarihindeki değerlemeye esas olacak
reeskont oranı %14 olarak açıklanmıştır)
25.000 x 14 x 45
Reeskont Tutarı =
36.000+ (14 x 45)
Reeskont Tutarı = 430.- TL dir.
----------------------------------------...../..../......------------------------------------

657 Reeskont Faiz Gideri
430.122 Alacak Senetleri Reeskontu 430.----------------------------------------...../..../......------------------------------------

REESKONT HESAPLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-2
Örnek: 4.000.- TL nominal değerli 72 gün vadeli borç senedi
işletmenin pasifinde yer almaktadır. 31.12.2010 tarihinde
hesaplanması gereken reeskont tutarı ve yapılması gereken
muhasebe kaydı şöyledir:
4.000 x 14 x 72
Reeskont Tutarı =
36.000+ (14 x 72)
Reeskont Tutarı = 108,94.- TL dir.
----------------------------------------...../..../......------------------------------------

322 Borç Senetleri Reeskontu
108,94.647 Reeskont Faiz Gelirleri

108,94.-

----------------------------------------...../..../......------------------------------------

B-ŞÜPHELİ ALACAKLAR
❖ Şüpheli alacak için karşılık ayrılması VUK 323’te düzenlenmiştir.
❖ Mantığında mukayyet değerle değerlenen alacağın tasarruf değerine
indirgenmesi vardır.
❖ Şüpheli alacak; belli karinelerle tahsilinin şüpheli hale geldiği kabul
edilen alacaklardır.
❖ Şüpheli alacağın senetli veya senetsiz olmasının önemi yoktur.
❖ Şüpheli alacakların envanteri genellikle kayıtlar üzerinden yapılır.
❖ Değerleme Günü İtibariyle şüpheli hale gelen alacakların şüpheli
alacaklar hesabına alınması gerekmektedir.
❖ Şüpheli alacaklar bilançoya mukayyet değeri (kur değerlemesi dahil)
ile kaydedilmekte ancak, tasarruf değerine indirgeyecek tutarda
karşılık ayrılmakta ve bu karşılık da bilanço aktifine negatif unsur
olarak kaydedilmektedir.
❖ VUK’na göre Şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması
zorunlu olmamakla birlikte TDHP’na göre ayrılması gerekmektedir.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMANIN KOŞULLARI
❖ Bilanço usulüne göre defter tutulmalıdır.
❖ Alacak, ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili
olmalıdır.
❖ Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalıdır.
Alacak, dava veya icra safhasında bulunmalı ve takibat ciddiyetle
devam ettirilmelidir. Sadece müracaat yeterli değildir.
❖ Alacağın dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak
olması halinde ise; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla
istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olmalıdır.
❖ Alacak tahakkuk etmiş olmalıdır. (Daha önce hasılat olarak defterlere
kaydedilmemiş olmalı)
❖ Alacak değerleme günü itibariyle teminatsız olmalıdır. (Gayrimenkul
ipoteği, menkul rehni, şahsi kefalet, teminat mektubu olmamalı)
Muhasebe Kayıtlarında Hangi Alacak/Alacaklar için karşılık ayrıldığı
açıkça belirtilmelidir.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA
ÖZELLİKLİ DURUMLAR-1
❖ Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans
mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz. (Vergisel
Açıdan). Ayrılırsa KKEG olarak mali karın tespitinde dikkate
alınır.
❖ 334 sayılı VUK Genel Tebliği’ne göre alacağın ilgili dönem
kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan
edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma
değer vergisi için de karşılık ayrılabilecektir.
❖ Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için
değil bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir.
❖ Yurt dışından olan alacaklar içinde dava açıldığının dış
temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA
ÖZELLİKLİ DURUMLAR-2
❖ Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için
karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı
olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek
karşılık ayrılır.
❖ İştiraklerden olan ticari alacaklar için karşılık ayrılabilir.

❖ İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir.
❖ Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarından olan
alacakları için karşılık ayrılamaz.
❖ Şahıs şirketlerinden (Kollektif ve Adi Ortaklıklar) olan
alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal
varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından şüpheli alacak
karşılığı ayrılabilmesi için şirket tüzel kişiliği ve ortakların hepsi
için takibata geçilmiş olması gerekmektedir.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA
ÖZELLİKLİ DURUMLAR-3
❖ Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş
olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu
senedi ciro eden kişi hakkında takibat yapılmış olması gerekir.
❖ Alacak hangi yıl şüpheli hale gelmişse o zaman karşılık
ayrılmalıdır.
❖ Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil
nezdinde de takibata geçilmiş olması gerekir.
❖ Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
❖ TMSF’ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo
hesapları için karşılık ayrılamaz.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIKLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
------------------------------------...../..../......-----------------------------------------------

128 Şüpheli Ticari Alacaklar
121 Alacak Senetleri

XXX

Açıklama:Şüpheli hale gelen alacağın kaydı

XXX

--------------------------...../..../......--------------------------------654 Karşılık Giderleri
XXX
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı XXX

Açıklama: Tahsili şüpheli hale gelen alacak için karşılık
ayrılması
----------------------------------------...../..../......------------------------------------

C-DEĞERSİZ ALACAKLAR
❖ Değersiz alacaklar VUK’un 322. maddesi uyarınca; kazai bir
hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline olanak
kalmayan alacaklardır. (Şüpheli alacaklar ile değersiz alacaklar
arasındaki fark, şüpheli alacağın aksine değersiz alacağın ileride
de tahsil edilme imkanının bulunmamasıdır.)
❖ Şüpheli alacaklar işletme bilançosunda gösterilirken değersiz
alacaklar işletme bilançosunda gösterilmez. Değersiz alacaklar, bu
vasfı kazandıkları dönemden itibaren artık takip edilmez,
kayıtlardan çıkartılır.
❖ Değersiz alacaklar daha önce şüpheli alacak uygulamasına konu
edilerek karşılık ayrılmışsa, şüpheli alacak hesabı ile karşılık hesabı
karşılaştırılmak suretiyle kapatılır ve söz konusu alacak kayıtlardan
çıkartılır. Şüpheli alacak uygulaması yapılmamışsa ilgili alacak
değersiz hale geldiği dönemde doğrudan gider kaydedilir.
❖ Şüpheli alacak uygulamasının aksine bütün mükellefler değersiz
alacak uygulamasından yararlanabilir. İşletme esasında defter
tutan mükellefler değersiz alacakları doğrudan gider kaydederler.
Değersiz alacak olarak gider yazılan bir alacak ileride tahsil
edilirse doğrudan gelir yazılması gerekir.

DEĞERSİZ ALACAK SAYILMANIN ŞARTLARI

❖ Alacak Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter
tutan ticari veya zirai kazançla iştigal eden işletmelere ait
olmalıdır.
❖ Alacağın tahsili kazai bir hükme veya kanaat verici bir
vesikaya göre imkansız olmalıdır
❖ Alacak ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devam
ettirilmesi ile ilgili olmalıdır.

DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR
❖ Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların
tüketilmiş olması gerekir.
❖ Borçlunun iflas etmiş olması tek başına değersiz alacak yazmak için
yeterli değildir.
❖ Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması
gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz.
❖ Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir
yazılır.
❖ KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak
kabul edilecektir.
❖ Alacak aciz vesikasına bağlandığı gerekçesiyle değersiz alacak
olarak nitelendirilemez ve doğrudan gider yazılamaz.
❖ Vade konkordatosu ile vazgeçilen herhangi bir alacak söz konusu
değildir.
❖ Hatır senedinin değersiz alacak olarak gider yazılması mümkün
değildir

DEĞERSİZ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
*Alacağın önce şüpheli daha sonra da değersiz alacak olması
halinde yapılması gereken muhasebe kaydı:
----------------------------------------...../..../......-----------------------------129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı XXX
128 Şüpheli Ticari Alacaklar

Açıklama: Değersiz hale gelen şüpheli alacağın kaydı

XXX

----------------------------------------...../..../......------------------------------

*Bir alacak şüpheli hale gelmeden yada şüpheli alacak karşılığı
ayrılmadan değersiz alacak olmuşsa yapılması gereken muhasebe
kaydı:
----------------------------------------...../..../......-----------------------------659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar
XXX
121 Alacak Senetleri
XXX

Açıklama: Değersiz hale gelen alacağın kaydı

----------------------------------------...../..../......------------------------------

DEĞERSİZ ALACAKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
*Değersiz hale geldiği için gider yazılan alacaklardan alacağın
Değersiz hale geldiği yıl tahsil edilenlerin kaydı düzeltme kaydı ile
düzeltilir. Önceki dönem gider yazılan değersiz alacağın sonraki
dönem tahsil edilmesi durumunda:
----------------------------------------...../..../......-----------------------------100 Kasa
XXX
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları
XXX

Açıklama: Önceki dönemde değersiz hale gelen alacağın tahsil kaydı

-----------------------------------------------...../..../......-------------------------------------

D-VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
❖ VUK’un 324’üncü maddesinde vazgeçilen alacaklarla
ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca;
“Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen
alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık
hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan
vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde
zararla
itfa
edilmediği
takdirde
kar
hesabına
naklolunur.”

❖ Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen
alacaklar, alacaklı yönünden değersiz alacak sayılır.
Borçlu yönünden ise kar mahiyetindedir. (Gerçekte
pasifte bir azalma olmuş ve öz sermaye artmıştır.)

D-VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
❖ Vazgeçilen alacağın zarar kaydedileceği dönemin tespitinde,
alacaktan vazgeçildiği diğer bir deyimle alacağın değersiz hale
geldiği konkordato veya sulh anlaşmasına varılan dönem dikkate
alınmalıdır. Bu dönemde vazgeçilen alacak için borçlu,
bilançonun pasifinde karşılık ayırmalı ve bu yılın sonundan
itibaren bu karşılık, üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde
üçüncü yılın karına ilave edilmeli dolayısıyla vergi matrahına dahil
edilmelidir.
❖ Bekleme süresi olan üç yıldan önce işin terk edilmesi, işletme
sahibinin ölümü ve kurumlarda devir halinde, terk, ölüm veya
devir tarihinde mahsup edilmemiş ve bekleme süresi dolmamış
vazgeçilen alacak karşılığı kara intikal ettirilir.

4-STOK DEĞERLEMESİ
❖ THP’na göre stoklar; işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya
tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul,
mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az
sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde
çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşmaktadır. Dönem sonu
itibariyle stoklarının fiziki miktarının tespitinde;
❖ Satın alınmış ve kayıtlara geçirilmiş olduğu halde henüz işletmeye
gelmemiş malların bulunup bulunmadığı,
❖ Satıldığı ve kayıtlara intikal ettirildiği halde henüz alıcıya
gönderilmemiş mal bulunup bulunmadığı,
❖ Çalınmış veya kaybolmuş mal bulunup bulunmadığı,
❖ İşletmeye ait olduğu halde çeşitli sebeplerle başka yerlerde
bulunan mal olup olmadığı,
❖ Başka şahıslara ait olup, emanet olarak işletmeye bırakılan mal
olup olmadığı,
hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

A-SATIN ALINAN EMTİANIN
DEĞERLEMESİ
❖ V.U.K.’nın 274. maddesinde emtianın maliyet bedeliyle
değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Enflasyon muhasebesi
uygulamasına geçilmesi ile birlikte LIFO yönteminin uygulanma
olanağı kalmamıştır.

❖ İşletmecilik açısından emtia maliyetinin değişik şekillerde tespit
edilmesi mümkün olup bu kapsamda; spesifik (fiili) maliyet,
ortalama maliyet, LİFO, FİFO yöntemleri kullanılabilmektedir.
Vergi matrahının tespiti aşamasında, emtia değerlemesinin
prensip olarak spesifik (fiili) maliyet yöntemi ile yapılması
gerekmektedir. Ancak misli ile muayyen emtiada ortalama maliyet
usulünün kullanılması mümkündür.

EMTİANIN MALİYET BEDELİNE DAHİL EDİLECEK
UNSURLAR

❖ Satın alma bedeli (ithal edilen emtiada FOB bedeli),
❖ Malın işyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, hamaliye ve
sigorta giderleri, alış komisyonları,
❖ Malın alımı ile ilgili finansman giderleri,
❖ İthal edilen emtiada gümrükte ödenen vergiler, ithalat teminatları
için ödenen faiz ve komisyonlar ve ithalatla ilgili diğer giderler.
❖ İster fatura bedeline dahil olsun, ister sonradan doğduğu için ayrıca
fatura edilmiş olsun vade farkları doğrudan malın alışı ile ilgilidirler
ve bu nedenle malın maliyetine eklenirler. Mal satışından sonra
doğan vade farkları ise eklenecek oldukları malın maliyet bedeli
sonuç hesaplarına aktarılmış olacağı için maliyete eklenmeden
doğrudan gider yazılır.

SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİNDE
KUR FARKLARI VE KREDİ FAZİLERİ
Emtia Değerlemesinde Kredi Faizleri ve Kur Farklarının Durumu
(VUK GT.238):
❖ Emtianın işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan,
- Kur farkları ilgili stokların maliyetine eklemek zorundadır.
- Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate
alınabilecektir.

❖ Emtianın işletme stoklarına girdiği tarihten sonra oluşan, kur
farkları, kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak
dikkate alınabilecektir.

B-İMAL EDİLEN EMTİANIN DEĞERLEMESİ
V.U.K.’nın 274. maddesinde imal edilen emtianın maliyet bedeli
ile değerleneceği, 275. maddesinde ise imal edilen emtianın
maliyet bedelinin aşağıda yazılı unsurları ihtiva ettiği hüküm
altına alınmıştır;
❖ Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham
maddelerin bedeli,
❖ Mamule isabet eden işçilik,
❖ Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse,
❖ Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (Bu hissenin
mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.),
❖ Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde
ambalaj malzemesinin bedeli.

C-KIYMETİ DÜŞEN EMTİANIN
DEĞERLEMESİ
V.U.K.’nın 278. maddesi uyarınca ticari malların değeri
düşen mal kapsamında emsal bedel ile değerlenebilmesi
için değer kaybının;
❖ Ticari faaliyetin normal gerekleri dahilindeki bozulma,
çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi olaylar
sonucunda,
❖ Veya yangın, deprem, su basması gibi doğal bir afet
yüzünden,
meydana gelmiş olması gerekmektedir.

4- STOK DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİKLİ
DURUMLAR-1
1-ÇALINAN VE KAYBOLAN MALLAR: Çalınan malların zarar
yazılabileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup,
kıymeti düşen emtia olarak değerlenmesi ve vergi matrahı ile ilişki
kurulması da mümkün değildir. Çalınan mallar işletme için sermayede
vukua gelen bir eksilmedir ve G.V.K.’nın 88. maddesi uyarınca gider
olarak dikkate alınamayacaktır.
Hırsızlık olayı polis kayıtları vb. belgeler ile kanıtlanabiliyorsa, çalınan
mallar maliyet bedeli üzerinden KKEG olarak kaydedilmelidir. (Ayrıca
KDVK Md. 30/c) Ancak kanıtlanamaması halinde ise çalınan malın
emsal satış bedeli ile değerlenerek ortaklara satış gibi işlem yapılması
gerekmektedir. Bu işlem ile ilgili olarak, ayrıca KDV hesaplanması da
gerekecektir.

STOK DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİKLİ
DURUMLAR-2
2-İŞLETMEDEN ÇEKİLEN MALLAR:
G.V.K. Md. 41 ve K.V.K. Md. 13
gereğince işletmeden çekilen mallar hasılat sayılmalıdır. İşletmeden
yapılan çekişlerin V.U.K.’nın 267. maddesi gereğince emsal bedelle
değerlenerek hasılat kaydedilmesi ve stoklardan çıkış kayıtlarının
yapılması gerekmektedir.
3-FİRELER : Firelerden kaynaklanan değer düşükleri işletmeler için
gider niteliğindedir. Ancak, firelerin gider olarak dikkate alınabilmesi için,
firenin sebebinin ekonomik ve teknik icaplara göre zorunlu olarak ortaya
çıkması gerekmektedir.
4-BELGESİZ MAL ALIŞI
❖ K.D.V.K. Md. 9/2’ye göre sorumluluk vardır.
❖ V.U.K. 353/1’e göre özel usulsüzlük cezası kesilmelidir.
❖ V.U.K. 352/I-3’e göre birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilmesi
gerekmektedir.

STOK DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİKLİ
DURUMLAR-3
5-BELGESİZ MAL SATIŞI
❖Faturasız mal sattığı tespit olunan mükelleflerin ilgili dönem
gelir/kurumlar vergisi ile KDV’nin V.U.K. 30/4’e göre re’sen tarh edilmesi
gerekmektedir.
❖Vergi ziyaı cezası kesilmelidir.
❖V.U.K. 352/I-3’e göre birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilmesi
gerekmektedir (V.U.K. Md. 336).
❖V.U.K. 353/1’e göre özel usulsüzlük cezası kesilmelidir.
6-ALINAN PRİMLER VE YAPILAN İSKONTOLAR: Vergi idaresinin KDV
açısından KDV Genel Tebliği 26’da yaptığı yorum bizleri, verilen primler ve
yapılan iskontoların, emtia maliyeti ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan gelir
olarak dikkate alınması gerekeceği sonucuna ulaştırmaktadır. Diğer
taraftan, mal alımı sırasında yapılan ve fatura ve benzeri belgelerde
gösterilen iskontoların maliyet bedelini etkileyeceği şüphesizdir.
7-AVANSLAR: K.V.K.
GT.1’de
ödenen
avansların
borç
olarak
değerlendirileceği belirtilmiştir.

5-GAYRİMENKULLERİN
DEĞERLEMESİ
VUK’a göre aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi
değerlenir:

1.
2.
3.
4.

Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı;
Tesisat ve makineler;
Gemiler ve diğer taşıtlar;
Gayri maddi haklar.

GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ
GAYRİMENKULLER MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENİR.
MALİYET BEDELİNE EKLENECEK
ZORUNLU HARCAMALAR
Satın alma bedeli,
Makine ve tesisata ait
gümrük vergileri, nakliye ve
montaj giderleri,
Mevcut bir binanın satın
alınarak yıkılmasından ve
arsanın tesviyesinden doğan
giderler,
Yatırımın
tamamlandığı
dönemin
sonuna
kadar
ortaya çıkan kur farkları ve
faizleri,

MALİYET BEDELİNE EKLENMESİ
İHTİYARİ OLAN HARCAMALAR
Tapu Harcı,
Özel Tüketim Vergisi
Çevre Fonu
Eğitime Katkı Payı,
Yatırımın tamamlandığı
dönemden sonra ortaya
çıkan kur farkları ve faizleri,
(Seçim değiştirilemez.)
Binek Otomobil alımında
ödenen ve indirilemeyen
katma değer vergisi,

GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ
KULLANIM ÖMRÜNÜ
ARTIRAN HARCAMALAR
Bir motorlu kara nakil
vasıtasının
motorunun
yenisi ile değiştirilmesi
veya alımında mevcut
olmayan
yeni
bir
tertibatın eklenmesi için
yapılan giderler.
Bu giderler ilgili iktisadi
kıymetin
maliyet
bedeline dahil edilerek
asıl kıymetin tabi olduğu
amortisman
oranı
üzerinden amorti edilir.

FONKSİYONUNU VEYA
KIYMETİNİ ARTIRAN
GİDERLER

BAKIM ONARIM
GİDERLERİ

Bir
geminin
iktisap Doğrudan
tarihindeki
süratini kaydedilir.
fazlalaştırmak, yolcu ve
eşya
yükleme
ve
barındırma
tertibatını
genişletmek
veya
değiştirmek
suretiyle
iktisadi kıymetini devamlı
olarak artıran giderler,
ilgili
iktisadi
kıymetin
kalan itfa süresi içinde
amortisman yoluyla itfa
edilir.

gider

FİNANSMAN GİDERLERİNİN MALİYETLE
İLİŞKİSİ
151, 163, 176, 234, 270, 334 numaralı vergi usul kanunu
Genel Tebliğlerine göre;
❖İktisadi kıymetlerin aktife alındıkları, yatırımların ise
aktifleştirildiği yıl sonuna kadar olan dönem kuruluş dönemi
olarak nitelendirilmektedir.
❖İktisadi kıymetlerin aktife alındıkları yılın (dönemin) sonuna
kadar tahakkuk eden kredi faizleri ve kur farklarının maliyete
ilave edilmesi zorunludur.
❖Kur farklarının düşmesi halinde de aynı şekilde işlem
yapılarak kur farkları maliyetten düşülür.Dolayısıyla, olumlu
ve olumsuz kur farklarının bir arada olması halinde
birbirinden mahsup edilerek net rakama göre işlem yapılır.
❖Sonraki yıllarda kredi faizleri ve kur farklarının maliyete
ilave edilmesi veya gider yazılması ihtiyaridir.

A-AMORTİSMAN
Gayrimenkul (mütemmim cüzü ve teferruatı dahil) ve
gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler (maden
ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler ve diğer
taşıt araçları, patent, telif, ihtira,imtiyaz v.b gayri maddi
haklar) alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri,
❖ İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması,
❖ Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye
maruz bulunması
❖ Envantere dahil olması,
❖ Kullanılmaya hazır olması,
❖ İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması.
Halinde aktife girdiği yıldan başlayarak amortismana tabi
tutularak itfa edilebilirler.

AMORTİSMAN
AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ
NORMAL
AMORTİSMAN

AZALAN BAKİYELER
USULÜ

FEVKALEDE
AMORTİSMAN

İktisadi kıymet için
amortisman süresince
eşit oranlarda
amortisman ayrılır.
Bu usulden azalan
bakiyeler usulüne
dönülemez.

Önceki yıllarda ayrılmış
bulunan amortismanlar
düşüldükten sonra
kalan değer üzerinden
ayrılır. Amortisman
oranı , % 50’yi
(01.01.2004)
geçmemek üzere
normal amortisman
oranının 2 katı’dır.
Bilanço Esasına Göre
defter tutulması
zorunludur. Normal
Amortisman Usulüne
geçilebilir.

▶Doğal afetler,
▶Teknik gelişmeler,
▶Aşırı Kullanım,
nedeniyle yıpranan
Veya değerini önemli
ölçüde kaybeden
İktisadi kıymetler için
Maliye Bakanlığınca
Fevkalade ekonomik ve
teknik amortisman
nispetleri" belirlenir.

FEVKALADE AMORTİSMAN
V.U.K.’nın 317. maddesinde, amortismana tabi olan menkul,
gayrimenkul ve haklardan;
1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde
değerini tamamen veya kısmen kaybedenlerin,
2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek
tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelenlerin,
3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma
ve yıpranmaya maruz kalanların,
mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların
mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için
işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “fevkalade ekonomik ve
teknik amortisman nispetleri” ile amortismana tabi tutulacağı
hüküm altına alınmıştır.

FEVKALADE AMORTİSMAN
❖Fevkalade amortisman uygulandığı dönemde ayrıca normal (ya da
azalan bakiyeler) usulüne göre amortisman ayrılamaz.
❖Eğer, fevkalade amortisman nispetinin uygulanmasından sonra da itfa
edilmemiş bir kısım kalıyorsa, izleyen yıllarda normal (veya azalan
bakiyeler) amortisman usulüne göre itfaya devam edilecektir.
❖Herhangi bir dönemde ayrılmamış olan amortismanların daha sonraki
dönemlerde fevkalade amortisman ayrılması suretiyle giderilmesi
mümkün değildir. Fevkalade amortisman tutarının hesaplanmasında,
önceden ayrılmayan amortisman tutarı ayrılmış gibi dikkate alınır.
❖Diğer taraftan doğal afet nedeniyle amortismana tabi iktisadi kıymet
bütünüyle değer kaybına uğramışsa, iktisadi kıymetin kalan değerinin
tamamı fevkalade amortisman yoluyla gider yazılacaktır.
❖Meydana gelen afet sonucunda, sigortadan tazminat alınması halinde,
hasar ister tam ister kısmi olsun, sabit kıymetteki değer kaybı fevkalade
amortisman yolu ile zarar yazılır. Alınan sigorta tazminatı ayrıca kara
intikal ettirilir. Sigorta tazminatı, zarar tutarından düşülmek suretiyle,
ayrılacak amortisman miktarı azaltılamaz.

FEVKALADE AMORTİSMAN
Çalınan Makine ve Teçhizatın Durumu
Söz konusu iktisadi kıymetlerin alış bedeli veya maliyet
bedelinin gider yazılabileceğine ilişkin olarak gerek GVK gerekse
KVK’da herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle
çalınan makine ve teçhizatların alış veya maliyet bedelinin, kurum
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün
değildir.
Çalınan ATİK’ler için fevkalade amortisman uygulanması
mümkün değildir.
Çalınan iktisadi kıymet bedelinin kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alınması suretiyle muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir. Nitekim bu husus, İstanbul Defterdarlığı tarafında
verilen 10.07.2001 tarih ve 5026 sayılı muktezada da belirtilmiştir.

KIST AMORTİSMAN
Kıst amortisman;
❖ Binek otomobilleri alındığı yılda,
❖ Hesap dönemi değişikliği halinde,
❖ Devir ve bölünme halinde.
❖ Ölüm Halinde
❖ Çalınan Taşıtlarda uygulanır.
a) Binek Otomobillerde Kıst Amortisman:
“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin
kiralanması veya değişik şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla
kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait
binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam
ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.
Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer itfa
süresinin son yılında tamamen yok edilir.”

KIST AMORTİSMAN
b) Hesap Dönemi Değişikliği Halinde Kıst Amortisman:
❖ Takvim yılından özel hesap dönemine geçildiği durumda;
- 1 Ocak’tan özel hesap dönemi başına kadar geçen süre için
❖ Özel hesap döneminden takvim yılına geçildiği durumda;
- Özel hesap döneminin sonundan takvim yılının sonuna kadar geçen
süre için
kıst amortisman ayılır. Kıst amortisman SADECE hesap
dönemi
değişikliğinin yapıldığı dönemde uygulanır. 12 aylık özel hesap
dönemlerinde amortisman tam yıl üzerinden hesaplanır.
c) Devir ve Bölünme Halinde Kıst Amortisman :
Devir veya bölünme halinde; devir veya bölünme yılına mahsus
olmak, ve yıllık ayrılma vasfını kaybetmemek üzere, devrolan veya
bölünen şirket hesap döneminin başlangıcından devir veya bölünme
tarihine kadar olan süre için, devralan şirketin ise devir tarihinden hesap
döneminin sonuna kadar geçen süre için amortisman kıst olarak
hesaplanır.

ARAZİ VE ARSALARDA AMORTİSMAN
Boş arazi ve arsalar, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten
düşmeye maruz bulunmadıklarından, esasen amortismana tabi
tutulmazlar.
❖Ancak VUK’nun 314’üncü maddesi bu konudaki olası tereddütleri
gidermekte adına, boş arazi ve arsaların amortismana tabi
tutulamayacağını;
❖Öte yandan, tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, dutluk,
fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım
tesisleri ile işletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harkların
amortismana tabi tutulabileceğini hükme bağlamıştır.
❖Bu hükme göre arsa ve arazi üzerine inşa edilen tarımsal yada
altyapı tesislerinin, arsa veya araziden bağımsız olarak ve kendi
özelliklerine göre amortismana tabi tutulacağı belirtilmiştir.

MADENLERDE AMORTİSMAN
Madenlerde amortisman ile ilgili olarak VUK’nun 316’ncı
maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, işletme sebebiyle içindeki
cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve
taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin müracaatları
üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her
maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere, Maliye ve Sanayi
Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilecektir.
Madenlerin devlete ait olmasına rağmen Maden Kanunu’na göre
madenleri çıkarma ve işletme yetkisi gerçek ve tüzel kişilere de
verilebilmekte ve bu yetkiye imtiyaz hakkı adı verilmektedir.
İmtiyaz veya imtiyaz maliyet bedeli X Yıllık İstihsal Değeri
-----------------------------------------------Görünür veya muhtemel rezerv
= Amortisman Tutarı

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-1
* Aynı Veya Farklı Nitelikteki İktisadi Kıymetleri İçin Farklı Usul Ve
Oranlar Belirlenebilir Mi?
❖Her yıl yeni alınan sabit kıymetler için FARKLI amortisman yöntemi
ve oranı benimsenebilir.
❖Yıl içinde alınan her sabit kıymet için FARKLI amortisman yöntemi
ve oranı benimsenebilir.
❖İstisna : İktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden sabit kıymetler
için AYNI amortisman yönteminin benimsenmesi gerekir. (VUK
Mük.md.320)
* İktisadi Ve Teknik Açıdan Bütünlük Arz Eden İktisadi Kıymetler
Nelerdir?
“Maddede iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün oluşturan değerleri;
bir işletmede belli bir fonksiyon etrafında birleşerek bir üretimde
bulunan veya üretime herhangi bir aşamada bir değer kazandıracak

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-2
nitelikteki bir fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getiren
amortismana tabi değerler topluluğu olarak ve ayrıca örf ve teamüle
göre birlikte alınıp satılması alışılmış olan ve teknik niteliği bulunmayan,
belli bir hizmetin yapılmasına topluca katılan değerleri iktisadi bir bütün
olarak kabul etmek gerekmektedir.” HUKDKK 26.1.1968T, 163-165/2
*Amortisman Oranının Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Müdür?
❖ Amortisman oranı değiştirilemez.
❖ Her yılın amortismanı ancak o yıl ait değerlemede nazara alınabilir
❖ Herhangi bir yılda başlangıçta belirlenenden daha az bir oran
uygulanırsa, ayrılmayan kısım izleyen yıllarda vergi matrahından
indirilemez.

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-3
VUK’un 320’nci maddesinin son fıkrasına göre amortismanın
herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten
düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi
uzatılamaz
* Amortisman Usulünün Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Müdür?
❖Normal Usulden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçiş; Mümkün
değildir.
❖Azalan
Bakiyeler
Usulünden
Normal
Usule
Geçiş;
Mümkündür; amortisman süresi değiştirilmemek kaydıyla, iktisadi
kıymetin kalan değeri, kalan amortisman süresi içinde eşit
miktarlarda itfa edilir. Değişiklik beyannamede veya bilanço
dipnotlarında belirtilmelidir. (VUK Mük Md.320)

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-4
* Geçici Vergi Dönemlerinde Uygulanan Amortisman Yöntemi Ve Oranı
Hesap Dönemi Sonunda Değiştirilebilir Mi?
VUK 217 No’lu Genel Tebliğ;
“Mükellefler ilk defa aktife aldıkları kıymetler için geçici vergi açısından
seçtikleri amortisman usul ve oranını yıllık olarak da uygulamak
zorundadırlar.”
*Henüz Kullanılmaya Başlanmayan İktisadi Kıymetler İçin Amortisman
Ayrılabilir Mi?
❖“Aktife kayıtlı değerler için kullanılmama koşulu aranmaksızın
amortisman ayrılabilir.” (Dn.4. Dn.23.1.1978,E:19777/1418, K:1978/165)
❖“Aktife kayıtlı kıymetler kullanılmasa dahi amortismana tabi tutulurlar.”
(Dn.4. D. 19.9.1974 T, E:1973/5799,K:1974/3152)
“İktisadi bir değer için amortisman ayırmanın şartı kullanılmaya
başlanması değil, aktife girmesidir.” (Dn.4. D.20.6.1973 T, E:1970/1722,
K:1973/3475)

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
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*Henüz Kullanıma Hazır Hale Gelmeyen İktisadi Kıymetler İçin
Amortisman Ayrılabilir Mi?
❖Satın Alındıktan Sonra İşletmenin Aktifine Giren Ancak Montajı
Yapılmaması Nedeniyle Daha Sonra Hizmete Hazır Hale Getirilen Bir
İktisadi Kıymet İçin Hizmete Hazır Hale Getirildiği Hesap Döneminden
İtibaren Azalan Bakiyeler Usulüne Amortismana Ayrılmasında Kanuna
Aykırılık Bulunmamaktadır. (Dn.3. D.6.2.1991 T, E:1990/14,
K:1991/330)
❖Aktife Kayıtlı Olmakla Birlikte İnşaatı Henüz Tamamlanmamış Ve
İstifade Edilebilmesi Gayrimümkün Olan Bir Gayrimenkulün
Amortismana Tabi Tutulması Uygun Değildir. (Mb Ggm 9.1.1971 T
24457-320-1340 Sayılı Mukteza)

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSLAR-6
*Kiraya Verilen İktisadi Kıymetler İçin Amortisman Ayrılabilir Mi?
❖Kiraya verilen iktisadi kıymetler için amortisman ayırma hakkı,
iktisadi kıymeti aktifinde bulundurana (kiraya verene) aittir.
❖“Satın alınan fakat yapılan kira sözleşmesi gereği kiracının
tasarrufuna bırakılan makine ve tesisat üzerinden amortisman
ayrılabilir.” (Dn.4.Daire, 6.4.1972 T.; K:1972/2292 sayılı kararı)
*İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle Alakalı Olmayan İktisadi
Kıymetlerin Amortismanı Gider Kabul Edilebilir Mi?
GVK Md 41/7 – Gider kabul edilmeyen ödemeler;
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra,
tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların
giderleri ve amortismanları

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
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*Daha Önce Kullanılmış Ve Tamamen İtfa Olmuş Bir İktisadi Kıymetin
Satın Alınması Durumunda Bu Kıymetler İçin Yeniden Amortisman
Ayrılabilir Mi?
❖Sabit kıymetlerin daha önceki maliki tarafından tamamen veya
kısmen amorti edilmiş olması, bu kıymetlerin maliyet bedeli üzerinden
amortisman hesaplanmasına engel teşkil etmez.
❖Evvelce amortisman süresini doldurmuş bulunan iktisadi kıymetlerin
değerlendirilerek başka bir işletmeye ayni sermaye olarak konulması,
bu kıymetler için amortisman ayrılmasına engel değildir.” (Dn.4.D.21.
101975T.,E1975/496, K1975/2654 sayılı Kararı)
❖“Eski sahipleri elinde amortisman süresini doldurmuş bulunan
iktisadi kıymetlerin yeni sahipleri tarafından yeniden amortisman
ayrılabilir.” (Dn.4.D,25.3.1986T.,E1962/10876, K1986/1285 sayılı
Kararı)

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
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*Deneme Üretimine
Başlanmalı Mıdır?

Başlandığında

Yatırım

Amortismanına

❖Deneme üretimine başlanması iktisadi kıymetin kullanımına hazır
hale geldiği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle deneme
üretimine başlanması amortisman süresini başlatmaz.
❖Deneme üretimi başarıyla sonuçlandığı taktirde o yıl içinde
amortisman ayrılmaya başlanmalıdır.

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK
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❖Yurt dışında bulunan irtibat bürosu için satın alınan demirbaş ve
sabit kıymetler için V.U.K. 313’ncü maddesine göre amortisman
ayrılması mümkün bulunmaktadır.
❖Amortismana tabi iktisadi kıymetin yıl içinde elden çıkarılması
halinde elden çıkarılan yıl için amortisman ayrılmaz. Çünkü değerleme
günü itibariyle iktisadi kıymet envanterde bulunmamaktadır.
❖Kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal
süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; aktife
alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün
bulunmaktadır.
❖2011 yılı için 700.-TL’sini aşmayan alet, edevat, mefruşat,
demirbaşlar ve peştamallıklar amortismana tabi tutulmayarak
doğrudan gider yazılabilir.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETİN
SATIŞI
❖ V.U.K.’nın 328. maddesinde, ATİK’lerin satılması (devir veya
trampa konusu edilmesi) halinde alınan bedel ile bunların
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki farkın kar ve zarar
hesabına geçirileceği hüküm altına alınmıştır. İşletme hesabı
esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri
tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider
kaydederler.

❖ Aynı maddenin ikinci fıkrasında, Amortisman ayrılmış iktisadi
kıymetin değerinin ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra
kalan meblağ olduğu ifade edilmiştir. Bu hükmün uygulamasında
fiilen ayrılmış olan amortismanların düşülmesine dikkat edilmesi
gerekmektedir.

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETTE
SİGORTA TAZMİNATI
V.U.K.’nın 329. maddesinin birinci fıkrasında yangın,
deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen
veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi
kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden
(amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan
sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde bu
farkın kar veya zarar hesabına geçirileceği belirtilmiştir.

B-YENİLEME FONU

❖Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan kar veya
doğal afetler vb. nedenlerle hasara uğraması halinde sigortadan
alınan tazminat fazlası bazı şartlarla yenileme fonuna alınabilir.
❖Vergi Usul Kanununda yer alan bu düzenleme ile yenileme
fonuna alınan kar, üç yıl beyan edilmemek suretiyle mükelleflere
kaynak kullanımı imkanı doğurmaktadır.

B-YENİLEME FONU

❖Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan kar veya
doğal afetler vb. nedenlerle hasara uğraması halinde sigortadan
alınan tazminat fazlası bazı şartlarla yenileme fonuna alınabilir.
❖Vergi Usul Kanununda yer alan bu düzenleme ile yenileme
fonuna alınan kar, üç yıl beyan edilmemek suretiyle mükelleflere
kaynak kullanımı imkanı doğurmaktadır.

YENİLEME FONU OLUŞUM ve KULLANIM
ŞARTLARI
❖Yenileme fonu ayıracak mükellef bilanço esasına göre defter
tutmalıdır,
❖Satılan veya hasara uğrayan kıymetin amortismana tabi iktisadi
kıymet olması gerekir,
❖Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu olması veya
işletmeyi idare edenlerce bu konuda karar verilerek girişimde
bulunulması gerekir,
❖Yeni alınan iktisadi kıymetle satılan iktisadi kıymet aynı nitelikte
olmalıdır,
❖Yenileme fonuna alınan kar, yeni alınan amortismana tabi iktisadi
kıymetin amortisman giderlerine mahsup edilmelidir,
❖Yenileme fonuna alınan karın 3 yıl içinde kullanılması zorunludur.
Her ne şekilde olursa olsun Yenileme Fonuna alınan karın üç yıl içinde
kullanılmaması halinde 3. Yılın vergi matrahına eklenmelidir.

YENİLEME FONU UYGULAMASI
Örnek: Kayıtlı değeri 9.000.-TL ve birikmiş amortismanı
1.400.-TL olan bir makine 10.000.-TL ye satılmıştır. İşletme
yöneticileri tarafından satılan makinenin yenisinin alınması
yönünde karar alınmıştır.
Buna göre yapılması gereken muhasebe kaydı:
----------------------------------...../..../......-----------------------------------257 Birikmiş Amortismanlar
1.400.100 Kasa
10.000.253 Makine ve Teçhizat
9.000.549 Özel Fonlar
2.400.-

Açıklama: Makine satışından doğan karın yenileme fonuna alınması
----------------------------------------...../..../......--------------------------------------------

YENİLEME FONU UYGULAMASI
Örnek(Devam): Satılan makinenin yerine yeni alınan makinenin

değeri 12.000.-TL dir. Yeni alınan makinenin amortisman giderleri
yenileme fonundan mahsup edilmedir. Amortisman oranı %40 tır.
----------------------------------------...../..../......-----------------------------------549 Özel Fonlar
2.400.730 Genel Üretim Giderleri
2.400.257 Birikmiş Amortisman
4.800.-

Açıklama: Alınan makinenin amortisman giderlerinin yenileme fonundan
karşılanması

Satılan makinenin yerine 3 yıl sonunda yenisinin alınmaması
----------------------------------------...../..../......---------------------------------------------------

durumunda özel fonlara alınan yenileme fonu tutarı dönemin vergi
matrahına eklenmek üzere gelir kaydedilmedir.
----------------------------------------...../..../......-----------------------------------549 Özel Fonlar
2.400.671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.400.-

Açıklama: Kullanılmayan yenileme fonunun kar-zarara alınması

---------------------------------------------...../..../......-----------------------------------------------

C-ÖZEL MALİYET BEDELİ
Kiracı tarafından kiralanan gayrimenkul için
yapılan ve gayrimenkulün normal tamir, bakım ve
temizleme giderleri dışında kalan, gayrimenkulu
genişletmek ve değerini devamlı olarak artırmak
amacıyla yapılan giderler Özel Maliyet Bedeli Olarak
Aktifleştirilecektir.
Özel Maliyet Bedeli:
❖Kira süresi belli ise kira süresince,
❖Kira süresi belli değilse 5 yılda,
itfa edilir.

DÖNEM KAR-ZARARININ TESPİTİ
GELİR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
----------------------------------------...../..../......-----------------------------------690 Dönem Karı veya Zararı
XXX
610 Satıştan İadeler
XXX
611 Satış Iskontoları
XXX
612 Diğer İndirimler
XXX
620 Satılan Mamuller Maliyeti
XXX
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
XXX
622 Satılan Hizmet Maliyeti
XXX
623 Diğer Satışların Maliyeti
XXX
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
XXX
631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
XXX
632 Genel Yönetim Giderleri
XXX
653 Komisyon Giderleri
XXX
654 Karşılık Giderleri
XXX
655 Menkul Kıymet Satış Zararları
XXX
656 Kambiyo Zararları
XXX
657 Reeskont Faiz Giderleri
XXX
659 Diğer Gider Ve Zararlar
XXX
660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
XXX
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
XXX
680. Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları
XXX
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları
XXX
689. Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar
XXX
----------------------------------------...../..../......---------------------------------------------------

DÖNEM KAR-ZARARININ TESPİTİ
GELİR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
----------------------------------------...../..../......-----------------------------------600 Yurtiçi Satışlar
XXX
601 Yurtdışı Satışlar
XXX
602 Diğer Gelirler
XXX
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
XXX
641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
XXX
642. Faiz Gelirleri
XXX
643. Komisyon Gelirleri
XXX
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
XXX
645. Menkul Kıymet Satış Karları
XXX
646. Kambiyo Karları
XXX
647. Reeskont Faiz Gelirleri
XXX
649. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
XXX
671. Önceki Dönem Gelir Ve Karları
XXX
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar
XXX
690 Dönem Karı veya Zararı
XXX
-----------------------------------------------...../..../......--------------------------------------------

DÖNEM KAR-ZARARININ TESPİTİ
690 DÖNEM KARI veya ZARARI HESABIN OLUŞUMU
690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI
600 Yurtiçi Satışlar
601 Yurtdışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
640. İştiraklerden Temettü Gelirleri
641. Bağ. Ortak.dan Temettü Gelirleri
642. Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
645. Menkul Kıymet Satış Karları
646. Kambiyo Karları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
649. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
671. Önceki Dönem Gelir Ve Karları
679. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar

610 Satıştan İadeler
611 Satış Iskontoları
612 Diğer İndirimler
620 Satılan Mamuller Maliyeti
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti
622 Satılan Hizmet Maliyeti
623 Diğer Satışların Maliyeti
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
632 Genel Yönetim Giderleri
653 Komisyon Giderleri
654 Karşılık Giderleri
655 Menkul Kıymet Satış Zararları
656 Kambiyo Zararları
657 Reeskont Faiz Giderleri
659 Diğer Gider Ve Zararlar
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
680. Çalış. Kısım Gider Ve Zararları
681. Önceki Dönem Gider Ve Zararları
689. Diğ. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ
İşletmenin ticari faaliyetleri ile ilgili tüm gelir ve
giderlerinin karşılaştırılması sonucunda 690 Dönem Karı
veya Zararı hesabının alacak bakiyesi vermesi cari
dönemin ticari karla sonuçlandığını göstermektedir. Aksi
durumda dönem ticari zararla kapanmıştır. Dönem
karının vergi kanunlarındaki hükümler doğrultusunda
yeniden
düzenlenmesi
ve
Vergi
kanunlarınca
indirilmesine izin verilmeyen giderlerin, dönem ticari
karına ilave edilmesi, beyan edilmesi gerekmeyen
gelirlerin ise dönem karından indirilmesi gerekmektedir.

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öz sermaye üzerinden ödenen ve hesaplanan faizler
Örtülü sermaye üzerinden ödenen ve hesaplanan faizler
Sermaye şirketlerinde dağıtılan örtülü kazanç
Ayrılan ihtiyat akçeleri (kanunda belirtilenden fazla)
Kurumlar vergisi, para cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi vb. ödemeler
Vergiden bağışık kazançlara ilişkin yapılan giderler
Binek otolarına ait taşıt vergisi
VUK’da belirtilenden fazla olmak üzere ayrılan amortisman ve karşılıklar
Vadeli çek reeskont giderleri
Kıdem tazminatları karşılıkları
Ödenmemiş SSK Primleri (SSK md. 80)
Yasal Süresi içinde kullanılmayan Yenileme Fonları
Yasal tutarları aşan bağış ve yardımlar
Kabul edilmeyen taşıt giderleri (kıst amortisman gibi)
Dağıtılan Maliyet artış fonu
Dağıtılan MDV değer artış fonu
Amacını aşan iş seyahat giderleri
Belgelendirilemeyen giderler
Dağıtılan iştirak ve gayrimenkul satış kazançları
Finansman giderlerinden (GVK md 41/8)
• Menkul Kıymet satış zararları (KVK md 15/9)

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ
DÖNEM KARINDAN İNDİRECEK UNSURLAR
Gider indirimleri
• Geçmiş yıl mali zararları
• Götürü ihracat giderleri
• Yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlar,
• Ödenen kıdem tazminatları
Sürekli Uygulanacak İstisna ve İndirimler
• Yatırım indirimi
• İştirak kazançları
• Risturn kazançları
• Kooperatif risturn istisnası
• Serbest bölgelerden sağlanan kazançlar
• Rüçhan hakkı satış kazançları
• Risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları kazançları
• Emisyon primleri
• A tipi yatırım fonu kar payı
• Devralınan kurum zararları
• Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ
DÖNEM KARINDAN İNDİRECEK UNSURLAR

Geçici Olarak Uygulanacak İstisna ve İndirimler
• Hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının bazı
kazançları
• 01.01.1986 dan önce ihraç edilmiş menkul kıymetlere
ilişkin istisna
• Eğitim spor sağlık tesislerine ilişkin istisna
• İştirak ve gayrimenkul satışından sağlanan kazançlar
• Ayni sermaye olarak konulan gayrimenkul kazançları
• Yurtdışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen
kazançlar

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ

690 Dönem Ticari Kar veya Zararı
Matraha İlave Edilecek Unsurlar (KKEG)
Matrahtan İndirilecek Unsurlar
Mali Kar veya Zarar

+(-) XXXX
+

XXX

(-) XXX
+(-) XXXX

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ KAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
İşletmenin 2010 yılı faaliyet sonuçları tablodaki gibidir:
31.12.2010 Tarihi İtibariyle
Dönem Ticari Karı (690 Hesabın Alacak Bakiyesi)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
İndirilecek Gelirler
Ödenen Geçici Vergi
Tevkifat Yoluyla Ödenen Vergiler

185.250.7.350.18.975.25.050.950.-

KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU
Dönem Ticari Karı(690 Hesabın Alacak Bakiyesi)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
(+)
İndirilecek Giderler
(-)
Kurumlar Vergisi Matrahı (a)
Hesaplanan Kurumlar Vergisi (b =a x %20)

185.250.7.350.18.975.173.625.34.725.-

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ KAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
Hesaplanan Kurumlar vergisine ilişkin karşılık ayrılması
----------------------------------------31/12/2010-----------------------------------691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
34.725.370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
34.725.370.01. Kurumlar Vergisi
34.725.-----------------------------------------/.../../…--------------------------------------------

Yıl içinde yapılan geçici vergi ödemelerinin ödenecek olan
Kurumlar vergisinden mahsubu:
----------------------------------------31/12/2010-----------------------------------371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve
26.000..Diğer Yükümlülükleri
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
26.000.193.01.01 Tevkifat Yoluyla Öd. Vergiler
950.193.01.05 Ödenen Geçici Vergi
25.050.-------------------------------------------…/.../..-------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ KAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
Hesaplanan Kurumlar Vergisinin Dönem Karı veya zararından
mahsubu:
-------------------------------------31/12/2010-----------------------------------690 Dönem Karı veya Zararı 185.250.691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
692 Dönem Net Karı veya Zararı

34.725.150.525.-

----------------------------------------------/.../../..--------------------------------------------------

Oluşan dönem net karının bilanço hesaplarına alınması:
----------------------------------------31/12/2010--------------------------------692 Dönem Net Karı veya Zararı
150.525.590 Dönem Net Karı

150.525.-

----------------------------------------------/.../../…-------------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ KAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
Ödenecek Kurumlar Vergisi:
----------------------------------------30/04/2010--------------------------------370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
34.725.370.01. Kurumlar Vergisi
34.725.371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve
26.000.Diğer Yükümlülükleri
371.01.01 Tevkifat Yoluyla Öd. Vergiler
950.371.01.05 Ödenen Geçici Vergi
25.050.360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
8.725.360.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi
8.725.------------------------------------------/.../..--------------------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ ZARAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
----------------------------------------31/12/2010--------------------------------691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
1.101.370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
370.01. Kurumlar Vergisi
1.101.-

1.101.-

--------------------------------------------------/.../../…---------------------------------------------

Yıl içinde yapılan geçici vergi ödemelerinin ödenecek olan
Kurumlar vergisinden mahsubu:
-------------------------------------31/12/2010-----------------------------------371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve
700.Diğer Yükümlülükleri
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
193.01.01 Tevkifat Yoluyla Öd. Vergiler
193.01.05 Ödenen Geçici Vergi

700.200.500.-

----------------------------------------------/.../..----------------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ ZARAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
31.12.2010Tarihi İtibariyle
Dönem Ticari Zararı (690 Hesabın Borç Bakiyesi)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
İndirilecek Gelirler
Ödenen Geçici Vergi
Tevkifat Yoluyla Ödenen Vergiler

1.395.8.900.2.000.500.200.-

KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU
Dönem Ticari Karı (690 Hesabın Borç Bakiyesi) (-)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
(+)
İndirilecek Giderler
(-)
Kurumlar Vergisi Matrahı (a)
Hesaplanan Kurumlar Vergisi (b =a x %20)

1.395.8.900.2.000.5.505.1.101.-

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
Hesaplanan Kurumlar Vergisinin Dönem Karı veya
zararından mahsup edilmesi
----------------------------------------31/12/2010--------------------------------692 Dönem Net Karı veya Zararı
2.496.691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
690 Dönem Karı veya Zararı

1.101.1.395.-

-----------------------------------------/.../..---------------------------------------------------------

Oluşan dönem net zararın bilanço hesaplarına alınması:
----------------------------------------31/12/2010--------------------------------591 Dönem Net Zararı
2.496.692 Dönem Net Karı veya Zararı 2.496.----------------------------------------------/.../../….------------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ ZARAR-MALİ KAR OLMASI DURUMU
Ödenecek Kurumlar Vergisi:
-------------------------------------30/04/2010-----------------------------------370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
1.101.370.01. Kurumlar Vergisi
1.101.371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve
Diğer Yükümlülükleri
371.01.01 Tevkifat Yoluyla Öd. Vergiler
371.01.05 Ödenen Geçici Vergi
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
360.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi

700.200.500.401.401.-

---------------------------------------------/.../../..---------------------------------------------------

KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI ve
MUHASEBESİ
TİCARİ ZARAR-MALİ ZARAR OLMASI DURUMU
31.12.2010 Tarihi İtibariyle
Dönem Ticari Zararı (690 Hesabın Borç Bakiyesi)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
İndirilecek Gelirler
Tevkifat Yoluyla Ödenen Vergiler

35.250.2.800.8.000.950.-

Oluşan dönem net zararının ilgili hesaba alınması:
----------------------------------------31/12/2001--------------------------------692 Dönem Net Karı veya Zararı
32.250.690 Dönem Karı veya Zararı
32.250.----------------------------------------------/.../…./…-----------------------------------------------

Oluşan dönem net zararının bilanço hesabına alınması:
----------------------------------------31/12/2010--------------------------------591 Dönem Net Zararı
32.250.692 Dönem Net Karı veya Zararı
32.250.----------------------------------------------/.../…./…-----------------------------------------------

