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Tekdüzen Muhasebe 
Sisteminde Özellikli Konular

Bölüm 1

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Yevmiye kayıtlarında ana hesap 
kullanılmaması, işletmenin 
özellikleri ve ihtiyacına göre alt 
hesapların açılması gerekir.

• Kullanılacak alt hesaplar, ana 
hesabın temel özelliklerine göre 
gerekli ayırımı yapabilecek 
nitelikte olmalıdır.
− Her hesabın altına 01 gibi bir kod 

verilerek alt hesap açılması yeterli 
değildir. 

− Özellikle 120 ve 320 gibi 
hesaplarda her bir alacağın ve 
borcun kime ait olduğunu 
açıklayacak şekilde ayrıntı 
kullanılması gereklidir.
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Ana Hesap Kullanımı – Alt Hesap AyırımıAna Hesap Kullanımı – Alt Hesap Ayırımı

102 BANKALAR
102.01 TL Hesaplar
102.01.001 İş Bankası Esk. Şb.
102.01.002 Ziraat Bankası Esk. Şb.
102.01.003 Akbank Köprübaşı Şb.
102.01 USD Hesaplar
102.01.001 İş Bankası Esk. Şb.
102.01.002 Ingbank Esk. Şb.
120 ALICILAR
120.01 TL Alacaklar
120.01.001 Hüseyin ÖZSOY
120.01.002 Tekin Ticaret
120.01.003 Bahar Mobilya
120.02 USD Alacaklar
120.02.001 Capetown Inc.
120.03.002 Subway Co.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Maliyetlerle ilgili 7 ile başlayan 
hesapların kapatılmasında 
yansıtma hesapları 
kullanılmalıdır.

• Yansıtma hesapları 
kullanılmadan doğrudan kayıt 
yapılması uygun değildir.
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Yansıtma KayıtlarıYansıtma Kayıtları

710710 711 151

720720 721 151

730730 731 151

740740 741 622

750750 751 630

760760 761 631

770770 771 632

780780 781 660

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• 1 ve 2 ile başlayan bilanço hesapları borç bakiyesi vermelidir.
• Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda alacak bakiyesi 

vermemelidir.
− Bu hesapların herhangi bir tarihte alacak bakiyesi vermesi hatalı işlem 

veya kayıt olduğunu gösterir.
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Borç Bakiyesi Veren HesaplarBorç Bakiyesi Veren Hesaplar

• 3 – 4  ve 5 ile başlayan bilanço hesapları alacak bakiyesi 
vermelidir.

• Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda borç bakiyesi 
vermemelidir.
− Bu hesapların herhangi bir tarihte borç bakiyesi vermesi hatalı işlem 

veya kayıt olduğunu gösterir.

Alacak Bakiyesi Veren HesaplarAlacak Bakiyesi Veren Hesaplar

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmenin 120.01.003 alt hesabı 12.08.2016 tarihinde 8.000 TL alacak 
bakiyesi (ters bakiye) vermektedir. Ters bakiyeye neden olan yevmiye 
kaydı aşağıdaki gibidir;
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ÖrnekÖrnek

12.08.2016
101.01.003 Alınan Çekler (Bahar Mobilya) 15.000.-

120.01.003 Alıcılar (Bahar Mobilya) 15.000.-
/

• Doğru yevmiye kaydında «alınan sipariş avansı hesabı» olmalıdır;

12.08.2016
101.01.003 Alınan Çekler (Bahar Mobilya) 15.000.-

120.01.003 Alıcılar (Bahar Mobilya) 7.000.-
340.01.003 Alınan Sipariş Avansları 
(Bahar Mobilya)

8.000.-

/
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ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmenin 320.01.021 alt hesabı 10.09.2016 tarihinde 13.000 TL borç 
bakiyesi (ters bakiye) vermektedir. Ters bakiyeye neden olan yevmiye 
kaydı aşağıdaki gibidir;
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ÖrnekÖrnek

10.09.2016
320.01.021 Satıcılar (Şen Tic.) 26.000.-

102.01.001 Bankalar (İş Bankası Esk. Şb.) 26.000.-
/

• Doğru yevmiye kaydında «verilen sipariş avansı hesabı» olmalıdır;

10.09.2016
320.01.021 Satıcılar (Şen Tic.) 13.000.-
159.01.021 Ver. Sipariş Avansları (Şen Tic.) 13.000.-

102.01.001 Bankalar (İş Bankası Esk. Şb.) 26.000.-
/

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• 61, 62, 65 ve 68 ile başlayan gelir tablosu hesapları dönem içinde
borçlu çalışır; alacak kaydı yapılmaz.
− Dönem içindeki alacak kaydı özel bir duruma ilişkin değilse hatalı 

işlem veya kayıt olduğunu gösterir.
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Borçlu Çalışan HesaplarBorçlu Çalışan Hesaplar

• 60, 64 ve 67 ile başlayan gelir tablosu hesapları dönem içinde 
alacaklı çalışır; borç kaydı yapılmaz.
− Dönem içindeki borç kaydı özel bir duruma ilişkin değilse hatalı işlem 

veya kayıt olduğunu gösterir.

Alacaklı Çalışan HesaplarAlacaklı Çalışan Hesaplar

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• 17, 63 ve 66 ile başlayan 
hesaplara dönem içinde kayıt 
yapılmaz.

• Bu hesaplara ancak dönem 
sonunda yansıtma hesapları 
aracılığıyla kayıt yapılabilir.

• Dönem içinde yapılmış kayıtlar 
var ve bunlar özel bir duruma 
ilişkin değilse hatalı kayıttır.
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Dönem İçinde Çalışmayan HesaplarDönem İçinde Çalışmayan Hesaplar

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE 
ONARIM İŞLERİ

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve 
Onarım İşleri

63 FAALİYET GİDERLERİ

630 Araştırma ve Geliştirme 
Giderleri
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım 
Giderleri
632 Genel Yönetim Giderleri

66 FİNANSMAN GİDERLERİ

660 Kısa Vadeli Borçlanma 
Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma 
Giderleri

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İmalat yapan işletmeler maliyet 
hesaplarına ilişkin olarak
− 7/A seçeneğini kullanıyorlar ve
− Kayıtlarını «eş zamanlı kayıt 

sistemi» ile «miktar bazlı» 
yapıyorlar ise

İmalat defteri tutmayacaklardır.
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İmalat Defteriİmalat Defteri

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

730.01 Esas Üretim Gider Yeri

730.01.0 İlkmadde ve Malzeme
730.01.1 İşçi Ücret ve Giderleri
730.01.2 Memur Ücret ve 
Giderleri
730.01.3 Dışarıdan Sağlanan 
Fayda ve Hizmetler
730.01.4 Çeşitli Giderler
730.01.5 Vergi, Resim ve Harçlar
730.01.6 Amortismanlar ve 
Tükenme Payları
730.01.7 Finansman Giderleri

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• 7/A ve 7/B grupları adı üzerinde «bir seçenektir» ve işletme bu 
gruplardan birini seçerek kullanacaktır.
− Belli bir cironun altındaki işletmeler 7/B seçeneğini kullanabilirler.

• 7/A ve 7/B seçenekleri bir arada ve karışık olarak 
kullanılmamalıdır.
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Maliyet HesaplarıMaliyet Hesapları

/
790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 5.000.-
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 5.000.-
191 İNDİRİLECEK KDV 1.800.-

320 SATICILAR 11.800.-
/

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Kesin mizan; Gelir Tablosu Hesaplarının kapatılması ve Dönem 
Kârının bilançoya devredilmesiyle düzenlenen mizandır.

• Düzenlenen kesin mizanda 6 ve 7 ile başlayan hesaplar bakiye 
vermemelidir.
− 6 ve 7 ile başlayan hesapların bakiye verdiği mizan «geçici mizan»dır.

• Kapanış kaydı yapıldıktan sonra düzenlenen mizanın hesap 
bakiyeleri SIFIRDIR. Bu nedenle kapanış kaydından (kapanış 
maddesi) önce kesin mizan düzenlenir. 
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Kesin MizanKesin Mizan

HESAP 
KODU HESAPLAR

TUTARLAR KALANLAR

Borç Alacak Borç Alacak

1 - 2 AKTİF HESAPLAR XXX XXX XXX

3 – 4 - 5 PASİF HESAPLAR XXX XXX XXX

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI XXX XXX

7 MALİYET HESAPLARI XXX XXX
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Özellikli Konular

• Hasılatı 60 grubunda kayda alınan esas faaliyet gelirlerinin elde 
edilmesinden doğan alacaklar 120 ALICILAR hesabında izlenir.

• Ticari bir işlem olsa da, faaliyet konusu dışındaki bir işlemden 
doğan (senetsiz veya senetli) alacaklar 127 DİĞER TİCARİ 
ALACAKLAR hesabında izlenmelidir.
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Diğer Ticari AlacaklarDiğer Ticari Alacaklar

• Esas faaliyetle ilgili ve 15 veya 7 ile başlayan hesaplarla ilişkili 
borçlar 320 SATICILAR hesabında izlenir.

• Ticari bir işlem olsa da, faaliyet konusu dışındaki bir işlemden 
doğan (senetsiz veya senetli) borçlar 329 DİĞER TİCARİ 
BORÇLAR hesabında izlenmelidir.

Diğer Ticari BorçlarDiğer Ticari Borçlar

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletme vadeli olarak büro mobilyası satın almış ve 10.000 TL + KDV 
borçlanmıştır.
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ÖrnekÖrnek

/
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 3.540.-

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 3.000.-
391 HESAPLANAN KDV 540.-

/

ÖrnekÖrnek

• İşletme boş kalan deposunu aylık 3.000 TL + KDV bedelle kiralamıştır. 
İlk ayın kirasını 20 gün sonra tahsil edecektir.  

/
255 DEMİRBAŞLAR 10.000.-
191 İNDİRİLECEK KDV

391 HESAPLANAN KDV 540.-
/

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Duran varlık satışlarının kaydında DİREKT YÖNTEM esastır ve 
buna göre doğrudan ters kayıtla duran varlıkla ilgili hesap ve 
birikmiş amortisman tutarı kapatılır. 

• Ancak duran varlık satışlarına ilişkin olarak KDV beyannamesinde 
hasılat olarak gösterilmesi istenmektedir. Bu nedenle              
600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 
hesapları kullanılarak yapılan yevmiye kaydı doğru değildir.
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Duran Varlık SatışlarıDuran Varlık Satışları

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular
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ÖrnekÖrnek

/
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 70.800.-
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 15.000.-

253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 50.000.-
391 HESAPLANAN KDV 10.800.-
679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR 25.000.-

/

• İşletme 2013 yılında 50.000 TL’ye satın aldığı makinesini 2016 yılında 
60.000 TL + KDV’ye satmıştır. Makine için önceki dönemlerde 15.000 TL 
amortisman ayrılmıştır. (Makine için faydalı ömür 10 yıldır.)  

• Satışa ilişkin kaydın aşağıdaki gibi olması gerekmektedir;

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmelerin tüketim için toplu olarak aldığı kağıt, kırtasiye, yakıt 
ve temizlik malzemesi gibi stoklar –doğrudan gider 
kaydedilmiyorsa– 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabında 
izlenmelidir.
− 157 DİĞER STOKLAR hesabı «yan ürün, artık ve hurda» stoklarına 

ilişkin bir hesaptır ve tüketim için alınan stoklar bu hesapta 
muhasebeleştirilmemelidir.
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Tüketim İçin Alınan StoklarTüketim İçin Alınan Stoklar

ÖrnekÖrnek
• İşletme 2.000 TL + KDV tutarında fotokopi kağıdı ve kırtasiye almıştır. 

İşletme kırtasiye malzemelerini tükettikçe gider kaydetmektedir.
/

150 İLKMADDE VE MALZEMELER 2.000.-
191 İNDİRİLECEK KDV 360.-

100 KASA 2.360.-
/

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• SGK primine ilişkin esas kazancın %5 oranındaki işveren payı 
indirimi bir hazine katkısıdır.

• Hazine katkıları 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. 
− Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının 

hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.
− Nitekim Tekdüzen Muhasebe Sisteminde 602 DİĞER GELİRLER hesabı 

«İşletmenin korunması … sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali 
yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve 
benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar 
(vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat 
istikrar destekleme primi vb.. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir» 
şeklinde açıklanmıştır.
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SGK Primlerinde Hazine KatkısıSGK Primlerinde Hazine Katkısı
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Özellikli Konular

19

ÖrnekÖrnek

/
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 1.287,95

102 BANKALAR 1.101,29
602 DİĞER GELİRLER 186,66

/

• İşletmenin 2016/10 dönemi prime esas kazanç tutarı 3.733,20 TL’dir. 
Hesaplanan primi (işsizlik primi hariç) 1.287,95 TL olup 5510 sayılı 
Kanundan doğan indirimi (3.733,20 TL x %5 =) 186,66 TL’dir.

• Prim ödeme tarihinde yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır;

• Yine 2016 yılında uygulanan ve vadesinde ödemeden dolayı işçi başına 
yapılan (günde 3,33 TL) aylık yaklaşık 100 TL’lik indirimin hazine katkısı 
olarak yukarıdaki ödenecek tutardan indirilerek 602 DİĞER GELİRLER 
hesabında gösterilmesi gerekir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmeden mal alan müşterilerinden aynı zamanda satın alma 
yapması sık karşılaşılan bir durumdur.

• Dolayısıyla işletmede 120 ve 320 hesapların karşılıklı mahsup 
edilmesi söz konusu ise bu işlemin belgelendirilmesi işletme 
lehine olacaktır. (Borç ve alacak temliki yapıldığına dair firmaların 
dekontlarının düzenlenmiş olması gerekir.)

20

120 ve 320 Hesapların Mahsubu120 ve 320 Hesapların Mahsubu

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmenin cirosu ya da kredi kartlarının yürüttüğü kampanyalar 
nedeniyle kazanılan bonus-parapuan gibi promosyon gelirlerinin 
«gelir olarak kaydı» yapılmalıdır.

21

Bonus-Parapuan Gibi Promosyon GelirleriBonus-Parapuan Gibi Promosyon Gelirleri

/
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER veya
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

550.-

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 550.-
/

ÖrnekÖrnek
• Gelen hesap özetinden işletmenin Ağustos 2016 ayı işlemlerine ilişkin 

olarak yürütülen kampanyada 550 TL bonus kazandığı anlaşılmıştır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• İşletmenin bir bina satın alması durumunda, binanın üzerinde 
oturduğu arsanın ayrıca muhasebeleştirilmesi gerekir.
− Uygulamada binanın bedeli içinde arsanın bedeli de bulunmakta, 

ancak arsanın bedeli tam olarak bilinmemektedir.
− VUK değerleme ölçülerine göre «vergi değeri» üzerinden arsa 

bedelinin ayrıca belirlenmesi mümkündür.
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Bina ve Arsa AyırımıBina ve Arsa Ayırımı

/
252 BİNALAR
250 ARSALAR

500.000.-
100.000.-

102 BANKALAR 600.000.-
/

ÖrnekÖrnek
• İşletme 600.000 TL bedelle bir bina satın almıştır. Binanın arsasının 

vergi değeri 100.000 TL’dir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Bir satışta «mal veya hizmet» ile birlikte «nakliye bedeli» fatura 
ediliyorsa, o nakliye için işletmenin kendi adına aldığı nakliye 
faturası gider değil indirim olarak gösterilir.
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Alıcı Hesabına Ödenen Nakliye GiderleriAlıcı Hesabına Ödenen Nakliye Giderleri

/
612 DİĞER İNDİRİMLER
191 İNDİRİLECEK KDV

1.000.-
180.-

100 KASA 1.180.-
/

ÖrnekÖrnek
• İşletme sattığı malın nakliyesine ilişkin olarak 1.000 TL + KDV ayrıca  

fatura etmiştir.
• Nakliye firması da işletmeye 1.000 TL + KDV fatura düzenlemiştir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Dönem kârı üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisi, diğer vergi 
ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan 
karşılıklar 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI hesabında izlenir.
− Geçici vergi dönemlerinde ödenen ve 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 

FONLAR hesabından izlenen geçici vergi ödemeleri varsa bu tutar 371 
DÖNEM KÂRI PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR hesabına 
aktarılmalıdır.

− 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR hesabındaki tutar 371 hesaba 
aktarılırken 370 hesabın bakiyesini kesinlikle geçmemelidir.

• Gerçek kişi işletmelerin bilançolarında dönem kârından karşılık 
ayrılmaz ve gösterilmez.

24

Dönem Kârından Kurumlar Vergisi İçin Karşılık AyrılmasıDönem Kârından Kurumlar Vergisi İçin Karşılık Ayrılması
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Özellikli Konular

25

ÖrnekÖrnek

/
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 18.000.-

371 DÖNEM KÂRI PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR

18.000.-

/

• İşletmenin 2016 yılı hesaplanan Kurumlar Vergisi 18.000 TL’dir. Geçici 
vergi dönemlerinde 28.000 TL geçici vergi ödenmiştir.

• Dönem sonunda yapılacak kayıt şu şekilde olacaktır;

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Duran varlık satışlarında elde edilen kazançlar, satış sırasında 
dönemin gelirlerine alınmayıp 549 ÖZEL FONLAR hesabına 
kaydedilmiş ise kaç yıl geçmiş olduğuna bakılmalıdır.

• Yenileme fonu ayrılmasındaki 3 yıllık süre, aslında 2 yıl vergi 
matrahına dahil edilmeme şeklindedir. 
− Danıştay 3 yıllık sürenin hesabında satışın yapıldığı yılı izleyen yılı 1. yıl 

olarak kabul etmektedir.

26

Sabit Kıymeti Yenileme Fonu (Özel Fonlar)Sabit Kıymeti Yenileme Fonu (Özel Fonlar)

3. Yıl
549 ÖZEL FONLAR 15.000.-

679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR 15.000.-
/

ÖrnekÖrnek
• İşletme 3 yıl önce satmış olduğu taşıtın yerine yenisini almamıştır. O 

tarihte ayrılan yenileme fonu 15.000 TL’dir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Çekte vade olmaması nedeniyle dönem sonunda 101 ALINAN 
ÇELER hesabının bakiyesi 121 ALACAK SENETLERİ veya            
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR gibi bir alacak hesabına 
aktarılmalıdır.
− 31.12.20XX tarihi Cumartesi veya Pazar günlerine denk geliyorsa      

101 ALINAN ÇEKLER hesabı –bugünlerde tahsil edilecek çek tutarları 
kadar– bakiye verebilir.  

27

Alınan Vadeli ÇeklerAlınan Vadeli Çekler

• Aynı şekilde 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 
hesabının bakiyesi 321 BORÇ SENETLERİ veya 329 DİĞER TİCARİ 
BORÇLAR gibi bir borç hesabına aktarılmalıdır.
− 31.12.20XX tarihi Cumartesi veya Pazar günlerine denk geliyorsa      

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabı –bugünlerde 
ödenecek çek tutarları kadar– bakiye verebilir.  

Verilen Vadeli ÇeklerVerilen Vadeli Çekler

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Duran varlık ediniminde kullanılan kredilerin faizlerinin 
(finansman giderlerinin) ilk takvim yılına isabet eden kısmı gider 
olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir.
− Finansman giderlerinin kalan kısmı, izleyen takvim yıllarında «gider» 

kaydedilebilir.

28

Duran Varlık Ediniminde Finansman GiderleriDuran Varlık Ediniminde Finansman Giderleri

• Stok ediniminde kullanılan kredilerinin faizlerinin, söz konusu 
stokların teslim alınmasına kadar geçen süreye isabet eden kısmı 
gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir.
− Stoklar teslim alındıktan sonraki sürede tahakkuk edecek finansman 

giderleri «gider» olarak kaydedilebilir.

Stok Ediniminde Finansman GiderleriStok Ediniminde Finansman Giderleri

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Kira giderleri «kira ödemesi yapılmamış» olsa bile tahakkuk 
ettirilmelidir.

• Dönemsellik kavramı gereğince «her gider doğduğu dönemde» 
kayda alınır.

• Bilanço ilkelerine göre işletmenin bilanço tarihi itibariyle doğmuş 
«tüm borçları tespit edilmeli» ve bilançoda gösterilmelidir.

29

Kira Giderlerinin TahakkukuKira Giderlerinin Tahakkuku

/
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD. 3.000.-

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 600.-
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 2.400.-

/

ÖrnekÖrnek
• İşletme ARALIK 2016 dönemi kirasını ödememiştir.  

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Dönemsellik kavramı gereği, dönem içinde doğmuş olan tüm 
giderler gibi SGK primleri de, ödensin – ödenmesin oluştukları 
dönemde gider olarak tahakkuk ettirilmelidir.

• SGK Kanunu gereği, ödenmeyen bu primler «kanunen kabul 
edilmeyen gider» olarak dikkate alınacağından NAZIM 
HESAPLAR ile kayda alınmalı ve vergi matrahına ilave edilmelidir.
− Ödenmeyen SGK primleri 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

hesabına alınarak, ödenince gider yazılamaz.

30

Ödenmemiş SGK PrimleriÖdenmemiş SGK Primleri

/
900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. 2.800.-

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. 2.800.-
/

ÖrnekÖrnek
• İşletme EKİM VE KASIM 2016 dönemlerinin 2.800 TL tutarındaki SGK 

primlerini ödememiştir.
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ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Çoğu kez kanunen kabul edilmeyen giderlerin 689 DİĞER 
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabında veya gider 
hesaplarının altında bir alt hesapta izlendiği görülmektedir.

• Ancak bu tür giderler «kendi fonksiyonunda» 
muhasebeleştirilmeli ve altına NAZIM HESAP kaydı yapılmalıdır.

31

Kanunen Kabul Edilmeyen GiderlerKanunen Kabul Edilmeyen Giderler

/
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.000.-

100 KASA 1.000.-
/

900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. 1.000.-
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. 1.000.-

/

ÖrnekÖrnek
• İşletme sahibi oğlunun KDV dahil 1.000 TL olmak üzere dershane 

ücretini ödemiştir. 

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• «Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş 
borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle 
birlikte kârı geçmiş yıl zararları karşılayacak düzeyde olmadıkça 
şirkete borçlanamaz.» (T.T.K. m.358)

• Dolayısıyla ortakların şirkete borçlanmasında öncelikle bu hüküm 
dikkate alınmalıdır.

• Yukarıdaki şart yerine gelmiş ve şirket ortağa borç para vermiş 
ise bu defa söz konusu alacağa faiz yürütülmesi söz konusudur.

• Vergi idaresinin görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği 
borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna 
göre KDV’li fatura düzenlenmesi gerektiği yönündedir.

32

Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve Faiz HesaplamasıOrtaklardan Alacaklar Hesabı ve Faiz Hesaplaması

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Özellikli Konular

• Kurumların ortaklarından doğrudan veya dolaylı olarak temin 
ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 
herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan 
kısmı, ilgili hesap dönemi için «örtülü sermaye» sayılmaktadır. 
(K.V.K. m.11-12-13)

• Bu nedenle 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının muavin defteri 
kontrol edilmeli ve «örtülü sermaye» kapsamına girilip 
girilmediği denetlenmelidir. [Öz sermaye; kurumun hesap 
dönemi başındaki öz sermayesini (aktif toplamı ile borçlar 
arasındaki farkı) ifade eder. (V.U.K. m.192)]
− Eğer 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabı dönem içinde herhangi bir 

tarihte öz sermayenin üç katını aşıyorsa ÖRTÜLÜ SERMAYE ile ilgili 
hükümlerin kapsamına girilmiş olunacaktır.
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Ortaklara Borçlar Hesabı ve Örtülü SermayeOrtaklara Borçlar Hesabı ve Örtülü Sermaye
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Dönemsonu İşlemleri
Bölüm 2

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

• Dönemsonu işlemleri «envanter işlemleri» ile başlamaktadır.
• Envanter, işletmeye dahil kıymetlerin (kasa, banka, alacaklar, 

stoklar, duran varlıklar ve borçlar gibi) mevcudiyetinin tespitidir.
• İşletmenin; 

− yasal defter kayıtlarında yer alan envanter değerleri ile 
− fiili tespitler sonucu oluşan envanter değerleri 
arasında farklılıklar oluşması durumunda söz konusu farklılıkların 
nedenlerinin bulunması ve kayıtların envanter çıkarmak suretiyle 
ulaşılan fiili durumu göre düzeltilmesi gerekmektedir.

• Envanter çıkarma sonucunda, fiili durum ile muhasebe 
kayıtlarındaki durum arasında fark olmayan kalemlerde yapılacak 
işlem bulunmamaktadır.

35

Envanter İşlemleriEnvanter İşlemleri

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

• Yapılan fiili sayım sonucu bulunan miktar, muhasebe kayıtlarında 
yer alan miktarlardan 
− Daha az ise, mevcutlarda (kasa, stoklar, duran varlıklar) sayım 

noksanları 
− Daha fazla ise, mevcutlarda sayım fazlalıkları 
var demektir.

• Öncelikle farka ilişkin olarak 197 SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLARI veya 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 
hesabına kayıt yapılır.

• Sonraki aşamada noksanlığın nedeni araştırılır ve gerekli 
düzeltme kaydı yapılır.

• Nedeninin bulunamaması halinde;
− Sayım noksanları kanunen kabul edilmeyen gider,
− Sayım fazlaları ise gelir (diğer olağandışı gelir ve kârlar) 
olarak kaydedilir.

36

Envanter Farklarının MuhasebeleştirilmesiEnvanter Farklarının Muhasebeleştirilmesi
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Envanter Farklarının NedenleriEnvanter Farklarının Nedenleri

Stoklarda;
yangın,       
deprem,               

su basması
gibi                

doğal afetler ile 
kırılma,       

bozulma,     
çürüme,     

paslanma gibi 
olağan riskler        

nedeniyle       
eksilme   

(noksanlık)

• Bu eksikliklerin vergisel olarak gider kabul 
edilmesi için takdir komisyonu tarafından 
belirlenmesi gerekmektedir. 
(VUK m.278 – VUK m.267)

• Takdir komisyonu tarafından belirlenen miktar ve 
tutarların stok hesaplarından çıkarılarak dönem 
zararına aktarılması gerekmektedir.

• Bu haller dışında, stoklarda meydana gelen 
azalmalar sermayede meydana gelen azalma 
olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla vergi 
matrahları ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. 

• Ayrıca durumun KDV açısından da 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

38

Envanter Farklarının NedenleriEnvanter Farklarının Nedenleri

Alış ve satış 
kayıtlarının       

yasal defterlere 
eksik yansıtılması 

veya 
yansıtılmaması

• Sayım konusu yapılan iktisadi kıymetler, dönem 
içinde alınmış ancak alış faturası kayıtlara 
geçirilmemiş veya eksik geçirilmiş veya dönem 
içinde satılmış ancak satış faturası 
düzenlenmemiş veya eksik düzenlenmiş olabilir.

• Noksanlığın nedeninin bulunamadığı ve işletme 
tarafından da kanaat verici bir şekilde 
ispatlanamadığı hallerde bu stokların yıl içinde 
satıldığı ve bedellerinin defterlere geçirilmediği 
kabul edilmelidir.
• Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri bir 

kararında «envanterde saptanan bu noksanlığın 
… yeterli açıklama yapılamaması durumunda, 
noksanlığın matraha alınması suretiyle ilgilinin 
re’sen vergilendirilmesi gerekeceği» belirtilmiştir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Envanter Farklarının NedenleriEnvanter Farklarının Nedenleri

Hırsızlık veya 
kaybolma          

gibi       
nedenlerden 

doğan                 
fiili eksilmeler

• Çalınan mallar işletme için sermayede vukua 
gelen bir eksilmedir ve gider olarak dikkate 
alınamayacaktır. (GVK m.88)

• Hırsızlık olayı polis kayıtları gibi belgeler ile 
kanıtlanabiliyorsa, çalınan mallar maliyet bedeli 
üzerinden kanunen kabul edilmeyen gider 
kaydedilmelidir.

• Hırsızlık olayının polis kayıtları gibi belgeler ile 
kanıtlanamaması halinde ise çalınan malın emsal 
satış bedeli ile değerlenerek ortaklara satış gibi 
işlem yapılması gerekmektedir.

• Ayrıca, çalınan iktisadi kıymetin alımı sırasında 
ödenen veya imal edilen stokların üretim 
sürecinde yüklenilen KDV’si de indirim konusu 
yapılmaz. (KDVK m.30/d)

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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Envanter Farklarının NedenleriEnvanter Farklarının Nedenleri

Fireden 
kaynaklanan 

envanter
farklılıkları

• Malın üretimi veya stoklanması aşamasında ticari 
teamüllere uygun oranda bir fire nedeniyle 
farklılığın meydana geldiği belirlenmiş ise, bu 
farklılık mal satış kârının ya da üretim maliyetinin 
tespitinde maliyete intikal ettirilmiş olacağından 
ayrıca yapılacak bir şey yoktur.

• Ortaya çıkan olağan dışı durumlar nedeniyle 
malların miktarında önemli düşüklükler meydana 
gelebilir. Bu gibi durumlarda söz konusu malların 
değeri düşen mal olarak değerlendirilip miktar ve 
değer itibariyle takdir komisyonunca takdir 
edilmesi gerekir.
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Envanter Farklarının NedenleriEnvanter Farklarının Nedenleri

İşletmeden    
yapılan

çekişlerin    
kayıtlara         
intikal   

ettirilmemesi

• Envanter noksanlıklarının diğer bir nedeni de 
işletme sahibi ile eşi ve çocukları tarafından 
işletmeden çekilen mallardır.

• Gerçek kişilerde, bu değerlerin gider olarak 
indirilmesi kabul olmayacaktır. (GVK m.41)

• Sermaye şirketlerinde, kurumların ilişkili kişilerle 
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
edilen bedel veya fiyat üzerinden, mal veya 
hizmet alımı ya da satımında bulunulursa, kazanç 
kısmen veya tamamen transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. (KVK 
m.13/1) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılan kazançlar ise gider olarak kabul 
edilmez. (KVK m.11/1-c)

• İşletmeden yapılan çekişlerin emsal bedelle 
değerlenerek hasılat kaydedilmesi gerekmektedir. 
(VUK m.267)

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

• Dönemsonu işlemlerinin ikinci aşaması değerleme konusudur.
• Değerleme varlıkların vergi matrahının hesaplanmasında 

kullanılan takdir  ve tespit şekli olarak tanımlanır. 
• Tespit mükelleflerce VUK’ta belirlenen değerleme ölçüleri 

kullanılarak yapılır. Mutad değerleme ölçülerinin kullanılamadığı 
durumlarda değerleme takdir yoluyla yapılır. (VUK m.267)

• Değerlemede, iktisadi kıymetlerin her biri tek başına dikkate 
alınır.

• Teamülen aynı cinsten sayılan mallar ile düşük kıymetli 
müteferrik eşya toplu olarak değerlenebilir. (VUK m.260)

42

DeğerlemeDeğerleme
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Değerleme ÖlçekleriDeğerleme Ölçekleri

Maliyet Bedeli

• Stoklar, zirai mahsuller ve hayvanlar, 
gayrimenkuller, tesisat ve makinalar, gemiler ve 
diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar, özel maliyet 
bedeli, demirbaşlar, alet edevat ve mefruşar

Borsa Rayici

• Borsa rayici bulunan devlet tahvili, hazine 
bonosu, eurobond

• Yabancı para veya yabancı para cinsinden alacak 
ve borçlar

• Borsaya kayıtlı esham ve tahvilat
Tasarruf Değeri • Şüpheli alacaklar

Mukayyet Değer

• Alacaklar ve borçlar, değersiz alacaklar, avanslar
• Kuruluş ve örgütlenme giderleri
• Aktif ve pasif geçici hesaplar
• Karşılıklar
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Değerleme ÖlçekleriDeğerleme Ölçekleri

İtibari Değer
• Kasa mevcudu
• Eshamlı şirketler ve iktisadi kamu 

müesseselerinde çıkarılan tahviller
Rayiç Bedel • Bina ve araziler

Emsal Bedel

• Değeri düşen mallar veya mallar
• Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan zirai 

işletmeler dahil hayvanlar
• Menkul ya da gayrimenkul mallar, haklar, borsaya 

kayıtlı olmayan esham ve tahvilat
• Teşebbüs sahibi ile eş ve çocuklarının işletmeden 

çektikleri ayni değerler
Vergi Değeri • Arazi ve arsalar, binalar
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Kasa Mevcudu (TL)Kasa Mevcudu (TL)

(TL) • Dönem sonu kasa mevcudu itibari kıymetleriyle
değerlenir.

(Döviz)

• Yabancı paralar MALİYE BAKANLIĞI’nca
belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda döviz kasası mevcudunun kayıtlı 
değeri kur değerlemesi yapılarak düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.
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Vadesiz Banka HesaplarıVadesiz Banka Hesapları

(TL)

• Dönem sonundaki kayıtlı değerle değerlenir.
• Vadesiz mevduat için herhangi bir faiz 

öngörülmüşse değerleme gününe kadar işlemiş 
faiz de kayıtlı değere alınır.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan hesaplar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda döviz hesabı kayıtlı değeri kur 
değerlemesi yapılarak düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

• Vadesiz mevduat için herhangi bir faiz 
öngörülmüşse değerleme gününe kadar işlemiş 
faiz de kayıtlı değere alınır.
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Vadeli Banka HesaplarıVadeli Banka Hesapları

(TL)
• Dönem sonundaki kayıtlı değerle değerlenir.
• Vadeli mevduat için değerleme gününe kadar 

işlemiş faiz de kayıtlı değere alınır.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan hesaplar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda döviz hesabı kayıtlı değeri kur 
değerlemesi yapılarak düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

• Vadesiz mevduat için değerleme gününe kadar 
işlemiş faiz de kayıtlı değere alınır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

48

Menkul KıymetlerMenkul Kıymetler

Hisse Senedi,
Hazine Bonosu,
Devlet Tahvili,

Kâr-Zarar Belgesi,
Gelir Ortaklığı 

Senedi, 
Yatırım Fonu 

Katılma Belgesi    
(A Tipi) 

• Dönem sonunda alış bedeli ile değerlenir.

Özel Sektör Tahvili,
Banka Bonoları,

Yatırım Fonu 
Katılma Belgesi 

(Diğer) 

• Dönem sonunda borsa rayici ile, borsada rayici 
yoksa değerleme gününe kadar işlemiş faizi alış 
bedeline eklenerek değerlenir.

Eurobond

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak kayıtlı 
değeri düzeltilir.

• Ayrıca değerleme gününe kadar işlemiş faizi de 
kayıtlı değere eklenir.
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Dönem
sonu İşlem

leri

49

Senetsiz Alacaklar ve BorçlarSenetsiz Alacaklar ve Borçlar

(TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan alacaklar ve borçlar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak kayıtlı 
değer düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

• Senetsiz alacakların ihracattan doğan ve ihracatın 
yapıldığı yıl oluşan kur fakları tutarları 601 
hesapta izlenir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

50

Senetli Alacaklar  ve BorçlarSenetli Alacaklar  ve Borçlar

(TL)

• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Ayrıca reeskont işlemi yapılabilir.
• Tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık 

ayrılabilir.
• Tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz 

alacak olarak dikkate alınabilir.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan alacaklar ve borçlar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak kayıtlı 
değerler düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

• Senetli alacakların ihracattan doğan ve ihracatın 
yapıldığı yıl oluşan kur fakları tutarları 601 
hesapta izlenir.

• Ayrıca reeskont işlemi yapılabilir. 
• Tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık 

ayrılabilir.
• Tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz 

alacak olarak dikkate alınabilir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

51

Çeklerden Doğan Alacak ve BorçlarÇeklerden Doğan Alacak ve Borçlar

Alınan Çekler

• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Vadeli çekler için reeskont hesaplanması 

mümkündür.
• Hesaplanan reeskont faiz gideri, kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak dikkate alınır.

Verilen Çekler
• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Vadeli çekler için reeskont hesaplanması 

mümkündür.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

52

Şüpheli AlacaklarŞüpheli Alacaklar

(TL)

• Tahsili şüpheli hale gelen alacaklar, şüpheli alacak 
olarak kaydedilir.

• Alacağın tasarruf değeri dikkate alınarak karşılık 
ayrılır. Alacağın tasarruf değeri SIFIR ise tamamı 
için karşılık ayrılır.

• İzleyen değerleme gününde alacak henüz tahsil 
edilmemişse şüpheli alacaklar kayıtlı değeri ile 
değerlenir.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan alacaklar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Kur değerlemesi yapılarak düzeltilir ve tahsili 
şüpheli hale gelen alacaklar, şüpheli alacaklar 
arasına alınır.

• Alacağın tasarruf değeri dikkate alınarak karşılık 
ayrılır. Alacağın tasarruf değeri SIFIR ise tamamı 
için karşılık ayrılır.

• İzleyen değerleme gününde alacak henüz tahsil 
edilmemişse şüpheli alacaklar ve karşılıkları kayıtlı 
değeri kur değerlemesi tekrar yapılır.

• Kur değerlemesi farkları KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

53

Şüpheli Alacak Karşılıkları Şüpheli Alacak Karşılıkları 

(TL) • Daha önceki değerleme gününde ayrılan karşılık 
tutarı kayıtlı değerle değerlenir.

(Döviz)

• Daha önceki değerleme gününde ayrılan karşılık 
tutarının kayıtlı değeri kur değerlemesi yapılarak 
güncellenir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRı veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

54

Değersiz AlacaklarDeğersiz Alacaklar

(TL)

• Dönem sonunda alacağın tahsili imkansız hale 
gelen tutarı değersiz alacak ve gider olarak 
kaydedilir.

• Daha önce şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan 
bir alacak değersiz hale gelmişse alacak ve 
karşılık hesabı kapatılarak kayıt yapılır. (Ayrıca 
gider kaydı yapılmaz.)

(Döviz)

• Yabancı para ile olan alacaklar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 
alacağın kayıtlı tutarı düzeltilir.

• Daha sonra alacağın tahsili imkansız hale gelen 
tutarı değersiz alacak ve gider olarak kaydedilir.

• Daha önce şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan 
bir alacak değersiz hale gelmişse şüpheli alacak 
ve karşılık hesabı kapatılarak kayıt yapılır. (Ayrıca 
gider kaydı yapılmaz.



ESKİŞEHİR SMMM ODASI 16.12.2016

Hazırlayan; MUSTAFA UÇKAÇ -
ALİ KARAKUŞ

10
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Dönem
sonu İşlem

leri

55

Vazgeçilen AlacaklarVazgeçilen Alacaklar

(TL) / (Döviz)

• Kayıtlı değerle değerlenir.
• Söz konusu alacaklar borçlunun defterlerinde 

özel bir karşılık hesabına alınır.
• Bu hesabın içeriği alacaktan vazgeçildiği yılın 

sonundan başlayarak 3 yıl içinde zararla itfa 
edilmediği takdirde kâr hesabına nakil edilir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

56

Sipariş AvanslarıSipariş Avansları

Verilen (TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

Verilen (Döviz)

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 
alacağın kayıtlı tutarı düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

Alınan (TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

Alınan (Döviz)

• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 

alacağın kayıtlı tutarı düzeltilir.
• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 

ZARARI olarak dikkate alınır.
• Alınan avans belli bir mal veya hizmet ile ilgili ise 

kur farkları mal veya hizmetin maliyetinin 
tespitinde dikkate alınmalıdır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

57

Banka KredileriBanka Kredileri

(TL)

• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Ayrıca değerleme gününe kadar olan süreye 

isabet eden faiz tutarı da kayıtlı değere eklenir.
• Söz konusu faiz tutarının maliyet unsuru olarak 

dikkate alınacaksa ilgili hesaba aktarılması 
gerekir.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan krediler MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla değerlenir.

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 
kredinin kayıtlı tutarı düzeltilir.

• Ayrıca değerleme gününe kadar geçen süreye 
isabet eden faiz tutarı da kayıtlı değere eklenir.

• Bu işlemler sonucunda hesaplanan faiz ve kur 
farklarının maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmaları gerekiyorsa ilgili hesaba aktarılması 
gerekir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

58

Depozito ve TeminatlarDepozito ve Teminatlar

Verilen (TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

Verilen (Döviz)

• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 
alacağın kayıtlı tutarı düzeltilir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

Alınan (TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

Alınan (Döviz)

• Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.
• Dönem sonunda kur değerlemesi yapılarak 

alacağın kayıtlı tutarı düzeltilir.
• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 

ZARARI olarak dikkate alınır.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri

59

StoklarStoklar

Ticari Mallar,
Mamuller,

Yarı Mamuller,
İlkmadde ve 
Malzemeler

• Değerleme günündeki ticari mal / mamul / yarı
mamul / ilkmadde ve malzeme mevcudu maliyet 
bedeli (spesifik – fiili– maliyet hesaplanamıyorsa 
ortalama maliyet bedeli) ile değerlenir.

• Mükelleflerin maliyet bedelinin tespiti konusunda 
yöntem tercih hakları yoktur.

İmalat Artıkları • Dönem sonunda mevcut olan imalat artıkları
emsal bedelle değerlenir.

Değeri Düşen 
Mallar ve Stok 

Değer Düşüklüğü 
Karşılıkları

• Değeri düşen mallar için dönem içinde karşılık 
ayrılmışsa değerleme gününde mevcut olan 
değeri düşen mal ve ayrılan karşılık tutarı kayıtlı 
değerle değerlenir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

60

Maddi Duran VarlıklarMaddi Duran Varlıklar

Arazi ve Arsalar,
Yeraltı ve Yerüstü

Düzenler, 
Binalar, 

Makine – Tesis ve 
Cihazlar, 

Demirbaşlar, 
Taşıtlar

• Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile 
değerlenir.

• Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri 
dışında, maddi duran varlığı genişletmek veya 
iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak 
maksadıyla yapılan giderler, maliyet bedeline 
eklenir.

• Ayrıca yatırımda veya maddi duran varlık 
iktisabında kullanılan krediler nedeniyle 
aktifleştirme döneminden sonraki faiz ve kur 
farkları da istenirse maliyet bedeline eklenebilir.

• MALİYE BAKANLIĞI’nca belirlenen faydalı 
ömürlerine göre amortisman ayrılır.

Yapılmakta Olan
Yatırımlar

• Değerleme gününde kayıtlı değerle değerlenir.
• Yatırım tamamlanmadan maliyet bedeline 

eklenmesi gereken faiz ve kur farkları eklenerek 
kayıtlı değer düzeltilir.
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Dönem
sonu İşlem

leri 

61

Maddi Olmayan Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar

Haklar
• Değerleme gününde maliyet bedeli ile değerlenir.
• Hakların faydalı ömrü 15 yıl olarak belirlenmiş 

olup, buna göre amortisman ayrılır.

Özel Maliyetler
• Değerleme gününde maliyet bedeli ile değerlenir.
• Özel maliyetler kira süresine göre eşit yüzdeler 

halinde yok edilir.
Kuruluş ve 

Örgütlenme 
Giderleri

• Değerleme gününde kayıtlı değer ile değerlenir.
• Kayıtlı değer eşit miktarlarda ve 5 yıl içinde itfa 

olunur.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

62

Finansal Kiralama HakkıFinansal Kiralama Hakkı

(TL) / (Döviz)

• Değerleme gününde kayıtlı değer ile değerlenir.
• İlk yıl için hesaplanan faiz giderlerinin iktisadi 

kıymetin maliyet bedeline eklenir, sonraki yıllar 
için gider olarak dikkate alınır.

• Yabancı para üzerinden yapılan kira ödemelerinin 
değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı, ilk yıl 
iktisadi kıymetin maliyetine eklenir, sonraki yıllar 
ise gider olarak dikkate alınır.

• Kiralama hakkı olarak kaydedilen tutar sözleşme 
konusu iktisadi kıymet için tespit edilmiş olan 
amortisman sürelerinde itfa edilir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

63

Finansal Kiralama Borçları ve MaliyetleriFinansal Kiralama Borçları ve Maliyetleri

(TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

(Döviz)

• Yabancı para ile olan borçlar MALİYE 
BAKANLIĞI’nca belirlenen kurlarla 
değerlendiğinden dönem sonunda kur 
değerlemesi yapılarak kayıtlı değer güncellenir.

• Kur değerlemesi sonucu KAMBİYO KÂRI veya 
ZARARI olarak dikkate alınır.

• Ancak ilk yıl için hesaplanan kur farkları maliyet 
bedeli olarak kaydedilmesi gerekir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI

Dönem
sonu İşlem

leri 

64

Özel FonlarÖzel Fonlar

(TL) • Dönem sonunda kayıtlı değerle değerlenir.

ESKİŞEHİR SMMM ODASIESKİŞEHİR SMMM ODASI
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65

Tekdüzen Muhasebe 
Sisteminde Özellikli Konular 
ve Dönemsonu
İşlemleri

Teşekkür ederiz…


