
‹fl yaflam›nda duran varl›klar denilince ilk akla gelen, iflletmelerin faaliyetlerinde
kullan›lmak üzere edinilen ve yararlan›lma süreleri bir y›ldan daha uzun olan
fiziksel yap›ya sahip, elle tutulan, gözle görülen maddi duran varl›klard›r. Bu
varl›klar›n say›s›, türü ve de¤eri bir ticaret iflletmesinde çok olmayabilir. Ancak,
üretim iflletmelerinde ve baz› hizmet iflletmelerinde varolan maddi duran varl›k-
lar›n de¤erleri yüksek tutarlara ulaflt›¤›ndan bu varl›klarla ilgili muhasebe ifllem-
leri önem tafl›r. Maddi duran varl›klar içinde yer alan arazi ve arsalar, yeralt› ve
yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve cihazlar, tafl›tlar ve demirbafllar ilk

edinildiklerinde maliyet bedelleri
üzerinden ilgili hesaplara kayde-
dilirler. Arsa ve arazi bir yana b›-
rak›l›rsa, bütün maddi duran var-
l›klar›n ekonomik  ömürleri s›n›r-
l›d›r. Bu nedenle maddi duran
varl›klarda meydana gelen de¤er
kay›plar›n›n, di¤er ifadeyle amor-
tisman giderlerinin dönemler iti-
bariyle hesaplan›p, muhasebeleflti-
rilmesi de çok önemlidir.

Fiziksel bir yap›ya sahip olma-
yan fakat iflletmenin faaliyetlerine

önemli katk›larda bulunan; haklar, flerefiye, kurulufl ve örgütlenme giderleri, özel
maliyetler maddi olmayan duran varl›klar grubunda yer al›rlar. Bunlar da ma-
liyet bedelleri üzerinden ilgili hesaplarda aktiflefltirilirler ve dönem sonlar›nda
amortismana tabi tutulurlar.

Bu ünitenin anlafl›lmas› için Tekdüzen Hesap Plan›ndaki duran varl›klar
grubunu inceleyiniz. Duran Varl›klara Ait Dönemsonu ‹fllemleri adl› 17. Ünitede
yer alan "Amortisman Giderlerinin Muhasebelefltirilmesi" konusunu okuyunuz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Tekdüzen Hesap Plan›nda duran varl›klar grubu içinde yer alan varl›klar

nelerdir?
2. Maddi Duran Varl›klar grubu içinde yer alan varl›klar Tekdüzen Hesap

Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Bu varl›klarla ilgili ifllemler nas›l
muhasebelefltirilir?

3. Maddi Olmayan Duran Varl›klar grubu içinde yer alan varl›klar Tekdüzen
Hesap Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Bu varl›klarla ilgili ifllemler nas›l
muhasebelefltirilir?

konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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DURAN VARLIKLARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

Tekdüzen Hesap Plan›nda duran varl›klar grubu içinde yer alan
varl›klar nelerdir?

Tekdüzen Hesap Plan›nda "Duran Varl›klar; bir y›ldan veya normal faaliyet dö-
neminden daha uzun sürelerde iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi için kul-
lan›lmak amac›yla elde edilen ve ilke olarak bir y›lda veya normal faaliyet dö-
nemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varl›klar" olarak
tan›mlanmaktad›r.

Bu tan›m›n kapsad›¤› varl›klar Tekdüzen Hesap Plan›nda genifl tutulmufltur.
Duran Varl›klar; Ticari Alacaklar (uzun vadeli), Di¤er Alacaklar (uzun vadeli), Ma-
li Duran Varl›klar, Maddi Duran Varl›klar, Maddi Olmayan Duran Varl›klar, Özel
Tükenmeye Tabi Varl›klar, Gelecek Y›llara Ait Giderler, Gelir Tahakkuklar› ve Di-
¤er Duran Varl›klar fleklinde s›n›fland›r›lm›flt›r.

Duran varl›klar grubundaki uzun vadeli alacaklar ve mali duran varl›klar ile dönen var-
l›klar grubunda ele al›nan k›sa vadeli alacaklar ve menkul k›ymetler aras›nda fark var m›?

Bu grupta yer alan Ticari Alacaklar, Di¤er Alacaklar ve Mali Duran Varl›klar,
daha önce dönen varl›klar olarak; "Ünite 9 Alacaklar" ve "Ünite 8 Haz›r De¤erler
ve Menkul K›ymetler" bafll›¤› alt›nda ele al›nan alacaklar ile menkul k›ymetler ko-
nular› ile elde bulundurulan süre ve amaç d›fl›nda ayn›d›r. Bu türdeki de¤erler, bir
y›ldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerden önce ve para-
ya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmemifl ise, duran varl›klar grubuna dahil
edilmektedir. Bunlarla ilgili muhasebe kay›tlar›, Ünite 8 ve 9’da menkul k›ymetler,
alacaklar ve di¤er alacaklar için yap›lan kay›tlarla ayn› özellikleri tafl›maktad›r. 

Bu ünitede duran varl›klar bafll›¤› alt›nda sadece; 1) Maddi Duran Varl›klar, 2)
Maddi Olmayan Duran Varl›klar ele al›nacakt›r.

‹flletme aç›s›ndan bir varl›¤›n duran varl›k olarak ele al›nmas›n› belirleyen hususlar
nelerdir?

MADD‹ DURAN VARLIKLAR VE ‹LG‹L‹ HESAPLAR

Maddi duran varl›klar grubu içinde yer alan varl›klar Tekdüzen
Hesap Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Bu varl›klarla ilgi-
li ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletme faaliyetlerinde kullan›lmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir
y›ldan fazla olan fiziki varl›klar maddi duran varl›klar olarak adland›r›l›r. Bu kap-
sama giren varl›klar›n muhasebelefltirilmesinde Tekdüzen Hesap Plan›nda yer
alan flu ana hesaplar kullan›l›r:

250 ARAZ‹ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER‹
252 B‹NALAR
253 TES‹S, MAK‹NA VE C‹HAZLAR
254 TAfiITLAR
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255 DEM‹RBAfiLAR
256 D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

Yukar›daki hesaplar içinde yer alan "257 Birikmifl Amortismanlar" bir duran
varl›k hesab› olmay›p, duran varl›klarla ilgili olarak dönemsonunda hesaplanan
amortisman paylar›n›n birikimli olarak topland›¤› pasif karakterli düzenleyici bir
hesapt›r. Herbir duran varl›k için ayr›lm›fl birikmifl amortismanlar, ilgili varl›¤›n de-
¤erinden düflülmek suretiyle "net aktif de¤eri" bulunur.

‹flletmeler ihtiyaç duyduklar› duran varl›klar› yap›lm›fl, haz›r olarak sat›n alabi-
lirler; baflka iflletmelere siparifl vererek yapt›rabilirler veya bizzat kendi iflletmele-
rinde imal veya infla edebilirler. Duran varl›klar tüm bu edinme flekillerinde, ma-
liyet bedelleri üzerinden muhasebelefltirilerek, aktiflefltirilirler.

Maddi duran varl›klar maliyet bedelleriyle aktiflefltirilirler.

Edinim sonras› maddi duran varl›klarla ilgili olarak yap›lan harcamalar›n muhasebeleflti-
rilmesinde temel al›nacak ilkeler neler olmal›d›r?

‹flletmelerin aktiflerinde yer alan çeflitli duran varl›klarla ilgili olarak kullan›ld›k-
lar› süre içinde birçok harcamalar›n yap›lmas› do¤ald›r. Bu harcamalar›n, dönem
gideri olarak kay›tlanmas› veya yararlan›lacaklar› süre içinde amorti edilmek üzere
aktiflefltirilmesi konusu do¤ru karara ba¤lanmas› gereken önemli bir husustur.

Harcamalar›n aktiflefltirilmesi veya gider olarak kaydedilmesi konusu do¤ru
karara ba¤lanmad›¤› taktirde belirlenen kar veya zarar gerçe¤i yans›tmayacakt›r.

Maddi duran varl›klar elde edildikten sonra kullan›ld›klar› süre içinde bunlar-
la ilgili harcamalar›n muhasebelefltirilmesinde flu ilkeler temel al›nmal›d›r. (V.U.K.
m.272)

- Maddi duran varl›klar› sadece iyi çal›fl›r durumda tutmak üzere yap›lan har-
camalar dönem gideri olarak kaydedilmelidir.

- Yap›lan harcama, ilgili duran varl›¤›n verimini, önceden tahmin edilen hiz-
met süresini, dolay›s›yle iktisadi de¤erini art›rd›¤›nda aktiflefltirilmelidir.

Maddi duran varl›klar sat›l›r m›? Sat›l›rsa sat›fltan do¤an kar ya da zarar nas›l hesaplan›r?

‹flletmelerin maddi duran varl›klar› edindiklerinde satma amaçlar› olmasa da
sonradan bunlar› çeflitli nedenlerle satabilirler. Duran varl›klar›n net aktif de¤erle-
ri üzerinde bir bedelle sat›lmalar› halinde sat›fltan kar elde edilir; tersine durumda
ise, sat›fl zararla sonuçlanm›fl olur.

Duran varl›klar ilgili harcamalar›n muhasebelefltirilmesi hangi ilkelere göre yap›l›r?

Arazi ve Arsalar
Arazi, tar›m faaliyetlerine ayr›lan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uy-
gun genifl toprak parças›na denir. Arsa ise, belediye s›n›rlar› içinde olup, inflaata
elveriflle parsellenmifl arazi parçalar›na verilen add›r.
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Net aktif de¤er = 
Maddi  duran varl›¤›n de¤eri
– Birikmifl amortismanlar

Aktiflefltirme; Bilançoda
görülmek üzere
muhasebelefltirme.
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Duran varl›klar, sat›n
al›nd›klar›nda satma amac›
olmamas›na karfl›n, baz›
nedenlerle sat›labilir.
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Arazi ve arsalar›n maliyet bedeli, sat›nalma bedeline; noter, tapu, mahkeme,
k›ymet takdiri, komisyon ve tellaliye gider ve harçlar› ve emlak vergisi eklenerek
bulunur.

Arazi ve arsalar, "250 ARAZ‹ VE ARSALAR HESABI"nda izlenir. Bu varl›klar edi-
nildi¤inde elde etme maliyeti üzerinden hesaba borç, elden ç›kmas› veya nitelik
de¤ifltirmesi durumunda alacak kayd› yap›l›r. 

‹flletme, 20.2.200. tarihinde ihtiyac› için 5.000.000.000 liraya peflin olarak bir arazi
sat›n alm›flt›r. Bunun için emlak vergisi, noter harc› toplam› olarak 200.000.000 li-
ra ödemifltir.

Sat›n al›nan arsa üzerinde mevcut bina ve tesislerin bulunmas› durumunda,
bunlar›n y›kt›r›lmas›, enkaz›n›n at›lmas› ve arsan›n düzenlenmesi amac›yla yap›lan
harcamalar, arsa maliyetine eklenir; enkaz sat›fl›ndan sa¤lanan gelirler ise, arsa
maliyetinden indirilir.

‹flletme sahip oldu¤u arsa üzerinde bulunan eski binay› y›kt›rmak için 500.000.000. lira
ödemifl ve enkaz sat›fl›ndan da sa¤lad›¤› 1.000.000.000 lira geliri nakden tahsil etmifltir.
Bu iki iflleme ait kayd› ayr› ayr› yap›n›z.

Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Yukar›da da belirtildi¤i gibi iflletmeler ihtiyaç duyduklar› maddi duran varl›klar›:

• Yap›lm›fl, haz›r olarak sat›n alabilirler.
• Baflka iflletmelere siparifl vererek veya yap›m›n› ihale ederek sahip olabilirler.
• Bizzat kendileri imal ya da infla edebilirler.
‹kinci fl›kta belirtilen durumda, maddi duran varl›¤› imal ya da infla etmeyi üst-

lenen iflletmeye zaman zaman yap›lan ödemeler "258 YAPILMAKTA OLAN YATI-
RIMLAR" hesab›na borç kaydedilir. Söz konusu maddi duran varl›¤›n yap›m› ta-
mamlanarak, iflletmeye teslim edildi¤inde "258 Yap›lmaka Olan Yat›r›mlar Hesab›"
alacakland›r›larak kapat›l›r; ilgili duran varl›k hesab› borçland›r›l›r. Bu konuda ör-
nekler di¤er duran varl›k kalemleri ele al›n›rken verilecektir.

Üçüncü fl›kta belirtilen durumda, iflletmede yap›m› süren ve tamamland›¤›nda
ilgili hesaba aktar›lacak maddi duran varl›k için yap›lan her türlü hammadde ve
malzeme, iflçilik ve genel üretim giderleri için yap›lan harcamalar da 258 Yap›l-
makta Olan Yat›r›mlar Hesab›nda izlenir.

‹flletme, iflyeri binas›n› yapt›rd›¤› müteahhit firmaya, düzenlenen hakedifl raporu karfl›l›-
¤› 20.000.000.000 + 2.000.000.000 liral›k bir banka çeki vermifltir. Bu ifllemin muhase-
be kayd›n› yap›n›z.
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20.5.200.
250 ARAZİ VE ARSALAR HS. 5.200.000.000

100 KASA HS. 5.200.000.000
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Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Herhangi bir iflin gerçekleflmesini sa¤lamak veya kolaylaflt›rmak için; yeralt›nda

veya yerüstünde infla edilmifl her türlü yol, köprü, kanal, tünel, sarn›ç, iskele,

park, bahçe vb. yap›lar "251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER‹ HESABI"nda

izlenir.

Yeralt› ve yerüstü düzenlerinin yap›m› tamamlan›ncaya kadar yap›lan harcama-

lar, "258 Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar Hesab›"na kaydedilir. Bu hesapta oluflan ma-

liyet tutar›, yap›m tamamlan›nca "Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri Hesab›"n›n, borcu-

na yaz›larak devredilir. Yeralt› ve yerüstü düzenlerinin hizmet d›fl› kalmas› veya

devredilmesi gibi durumlarda Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri Hesab› alacakland›r›l›r.

‹flletme, iflyerinin çevresine duvar ördürmeye karar vermifl bu iflin yap›m›na 10

milyar liraya bir müteahhit firmaya vermifltir.

A. 2.3.200. de müteahhit firmaya; bu tarihe kadar yap›lan ifller için düzenlenen

hakedifl raporuna dayanarak kesilen 4.000.000.000 + 400.000.000 liral›k fatura

karfl›l›¤› nakden ödenmifltir.

B. 3.4.200. de müteahhit firma ifli bitirmifl; son hakedifl raporuna dayanarak dü-

zenlenen 6.000.000.000 + 600.000.000 lira fatura karfl›l›¤› nakden ödenmifltir.

Ve ifl müteahhit firmadan teslim al›nm›flt›r.

Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri hesab›n›n borç taraf›nda görülen tutar neyi gösterir?
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Hakedifl Raporu: Belirli bir
tarihe kadar yap›lan iflleri
ve tutar›n› gösteren 
rapordur.
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2.3.200.
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 4.000.000.000

- Duvar
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 400.000.000

100 KASA HS. 4.400.000.000

3.4.200.
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 6.000.000.000

- Duvar
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 600.000.000

100 KASA HS. 6.600.000.000

3.4.200.
251 YERALTI VE YERÜSTÜ

DÜZENLERİ HS. 10.000.000.000
- Duvar

258 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR HS. 10.000.000.000
- Duvar
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Binalar
‹flletme bak›m›ndan binalar, faaliyetlerin sürdürülmesi için belli amaçlarla tahsis
edilmifl yap›lard›r. Bu tür yap›lar "252 B‹NALAR HESABI"nda izlenir. Hesap, bina
edinildi¤inde, daha sonra binan›n ekonomik de¤erini art›r›c› harcama yap›ld›¤›n-
da ve yeniden de¤erlendirildi¤inde borçland›r›l›r; bina herhangi bir nedenle aktif-
ler aras›ndan ç›kt›¤›nda da alacakland›r›l›r. Binalar; idari, iflletme, ma¤aza binalar›
ad› alt›nda aç›lacak yard›mc› hesaplarda da izlenir.

Binalar, sat›nal›nma s›ras›nda yap›lan tapu, noter harc› vb. harcamalar›n al›fl
bedeline eklenmesi suretiyle maliyet üzerinden kayda al›n›r.

A ‹flletmesi 2.2.200. tarihinde 100.000.000.000 + 10.000.000.000 KDV liraya bir bi-
na alm›fl ve karfl›l›¤›nda ‹fl Bankas› nezdindeki hesap üzerine yaz›lm›fl bir çek ver-
mifltir. Bu bina için ayr›ca emlak vergisi, tapu ve noter harc› olarak 5.000.000.000
lira ödemifltir.

Yapt›r›lan binalarda maliyet bedeli nas›l bulunur ve ne flekilde muhasebelefltirilir? 

‹flletmeler genellikle ihtiyaçlar›n› ve isteklerini her yönüyle karfl›layabilmek

için, faaliyetlerini yürütecekleri türdeki yap›lar›n yeni olarak inflas›n› tercih eder-

ler. Bu konuda en çok izlenilen yol, söz konusu varl›klar›n yap›m›n›n müteahhit

iflletmelere ihalesidir. ‹nflaat sahibi iflletme ile müteahhit iflletme aras›nda yap›lan

sözleflmeye göre inflaat süresince gerçeklefltirilen ifller karfl›l›¤› yap›lan hakedifl

ödemeleri, iflin bitirilerek teslimine kadar geçici aktif bir hesap olan "258 Yap›l-

makta Olan Yat›r›mlar Hesab›"nda toplan›r. Bu hesapta oluflan maliyet tutar›, in-

flaat tamamlan›nca Binalar Hesab›na borç yaz›larak devredilir. Yap›m› tamamla-

nan inflaat›n maliyeti, ihale öncesi yap›lan çeflitli harcamalar (proje haz›rl›¤›, ilan,

inflaat izni vb. ifllemler) ile sözleflme gere¤i müteahhit iflletmeye yap›lan hakedifl

ödemeleri toplam›ndan oluflur.

‹flletme, iflyeri binas›n› bir müteahhit firmaya yapt›rm›fl; bu inflaat için iflin bitimine kadar
ödenen toplam 80.000.000.000 lira "258 Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar Hesab›"na kaydedil-
mifltir. ‹flyeri binas›n›n yap›m›n›n bitimine ba¤l› olarak teslim al›nd›¤›nda, iflletmenin ya-
paca¤› kayd› gösteriniz.

Tesis, Makine ve Cihazlar
‹flletme faaliyetlerinde kullan›lan her türlü makine, tesis (elektrik, telefon, su bu-
har›, havagaz›, ›s›tma, havaland›rma, yang›ndan koruma vb.) ve cihazlar ile bun-
lar›n eklentisi ve bu amaçla kullan›lan tafl›ma gerekleri "253 TES‹S, MAK‹NE VE
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2.2.200.
252 BİNALAR HS. 105.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV.HS. 10.000.000.000

103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HESABI 110.000.000.000

100 KASA HS. 5.000.000.000
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C‹HAZLAR HESABI"nda maliyetle muhasebelefltirilir. Bu hesaba gereken yard›mc›
hesaplar aç›labilir.

Büyük sanayi iflletmelerinde bu varl›klar, maddi varl›klar içinde genellikle en
önemli bölümü olufltururlar. Bu varl›klar›n edinilmesi ve kullan›l›r duruma getiril-
mesine kadar yap›lan ve maliyeti oluflturmalar› nedeniyle aktiflefltirilmesi gereken
giderler flöyle s›ralanabilir:

- Fatura bedeli,
- Tafl›ma ve hammaliye giderleri,
- Gümrük vergileri,
- Tafl›ma s›ras›ndaki sigorta giderleri,
- Varsa al›mla ilgili vergiler (KDV d›fl›nda),
- Montaj öncesi depolama giderleri,
- Montajla ilgili di¤er giderler.

A ‹flletmesi 1.3.200. tarihinde 8.000.000.000 + 800.000.000 KDV liraya bir makine
sat›n alm›fl, toplam 1.000.000.000 lira nominal de¤erli 2 alacak senedini ciro etmifl
ve 7.800.000.000 liral›k bir banka çeki vermifltir. Bu makinenin nakli ve montaj›
için ayr›ca 100.000.000 + 10.000.000 KDV lira ödemifltir.

Ünitenin bafl›nda maddi varl›klar›n edinilme s›ras›nda satma düflüncesi olmasa
da baz› nedenlerle sonradan sat›labileceklerini ve sat›fl bedeli ile net aktif de¤eri
aras›ndaki farka göre sat›fltan kar veya zarar meydana gelebilece¤ini belirtmifltik.
fiimdi bu durumu biraz açal›m ve örneklendirelim:

Örne¤in, iflletmenin 1.000.000.000 liraya sat›n ald›¤› bir makineden kulllan›ld›-
¤› süre için ayr›lan amortisman paylar›n›n 400.000.000 lira oldu¤unu varsayal›m.
Bu bilgilerin bilanço hesaplar›ndaki görünümü flöyle olacakt›r:

Makinenin net aktif de¤eri = Kay›tl› de¤eri – Birikmifl amortisman oldu¤una
göre; 1.000.000.000 - 400.000.000 = 600.000.000 lirad›r.

Bu makine 600.000.000 liran›n üzerinde bir bedelle sat›l›rsa, sat›fltan kar elde
etmifl demektir. Bu kar "679 Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar Hesab›"na alacak yaz›l›r.
Makine 600.000.000 liran›n alt›nda bir bedelle sat›l›rsa, sat›fltan zarar elde edilmifl
demektir. Bu zarar "689 Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar Hesab›"na borç yaz›l›r. Ayr›-
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Tesis, Makine ve Cihazlar 
Hesab›na yaz›lan  
8.100.000.000 lira, makine
bedeli olan 8.000.000.000
lira ile makinenin nakli ve
montaj› için ödenen
100.000.000 liradan 
oluflmaktad›r.

Birikmifl Amortisman hesab›,
bir duran varl›kta belirli bir 
tarihe kadar hesaplanan
y›pranma pay›n› 
(amortisman›) gösterir.

1.3.200.
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. 8.100.000.000

253...Makine
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 810.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 1.000.000.000
121...Cüzdandaki Snt.

103 VERİLEN ÇEKLER
VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 7.800.000.000

100 KASA HS. 110.000.000

258 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
400.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.
1.000.000.000
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ca, bu makine iflletmeden ç›kt›¤› için "253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab›" ala-
cakland›r›larak, "258 Birikmifl Amortismanlar Hesab›" da borçland›r›larak kapat›l›r.

Yukar›daki ele al›nan 1.000.000.000 lira de¤erli ve birikmifl amortismanlar›
400.000.000 lira olan makine 800.000.000 + 80.000.000 KDV liraya peflin sat›lm›flt›r.

Bu kay›tta sat›lan makine ve birikmifl amortismanlar› ilgili hesaplardan ç›-
kar›lm›fl ve sat›fltan do¤an kar, 679 Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar Hesab›na alacak
kaydedilmifltir.

Yukar›daki makine (1.000.000.000 - 400.000.000 = 600.000.000 lira net aktif de¤erli)
500.000.000 + 50.000.000 KDV liraya sat›lm›fl olsayd›, gerekli muhasebe kayd› nas›l
olacakt›?

Tafl›tlar
‹flletme faaliyetlerinde kullan›lan her türlü tafl›ma araçlar›, "254 TAfiITLAR HESA-
BI"nda izlenir. Tafl›tlar al›nd›¤›nda hesap borçlan›r; çeflitli nedenlerle elden ç›kt›-
¤›nda ise, alacaklan›r.

Tafl›tlar, maliyet bedeli üzerinden muhasebelefltirilirler. Bir tafl›t›n maliyeti; al›fl
bedeli, gümrük vergisi (ithal edildiyse), tafl›ma gideri, tafl›ma s›ras›nda sigorta gi-
deri, tafl›t al›m vergisi ve al›mla ilgili di¤er giderlerden oluflur.

‹flletme 1.4.200. tarihinde 12.000.000.000 + 1.200.000.000 KDV liraya anahtar tes-
lim bir kamyonet sat›n alm›flt›r. Fatura tutar›n›n 6.000.000.000 liras›n› nakit olarak
ödemifl 7.200.000.000 liras›n› Vak›flar Bankas› 1671 nolu A.c/h. üzerine çekilmifl
çekle ödemifltir.

Ünitenin bafllar›nda da belirtildi¤i gibi maddi duran varl›klar›n kullan›mlar› s›-
ras›nda yap›lan harcamalar sadece bunlar› çal›fl›r durumda tutmak üzere yap›ld›y-
sa, dönem gideri olarak kaydedilmelidir; yap›lan harcama o duran varl›¤›n iktisa-
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Makine 800.000.000 liraya
sat›lm›fl, bu makinenin
maliyeti 1.000.000.000 lira,
amortisman› ise
400.000.000 lirad›r.
Dolay›s›yle 400.000.000
liras› amorti edilen
1.000.000.000 lira maliyetli
makinenin net de¤eri
600.000.000 lira olur. Bu
de¤er 800.000.000 sat›l›rsa,
200.000.000 lira sat›fl kar›
ortaya ç›kar.
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....200.
100 KASA HS. 880.000.000
258 BİR. AMORTİSMANLAR HS. 400.000.000

253 MAKİNE, TESİS
VE CİHAZLAR HS. 1.000.000.000

679 OLAĞANDIŞI GELİR
VE KÂRLAR HS. 200.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS. 80.000.000

1.4.200.
254 TAŞITLAR HS. 12.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 1.200.000.000

100 KASA HS. 6.000.000.000
103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS. 7.200.000.000
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di de¤erini art›r›yorsa aktiflefltirilmeli, bir di¤er ifadeyle ilgili bilanço hesab›na
kaydedilmelidir.

‹flletme, 14.8.200. tarihinde ticari mallar›n›n naklinde kulland›¤› kamyonun normal
bak›m-onar›m› için 300.000.000 + 30.000.000 KDV lira ödemifltir.

‹flletme sahip oldu¤u kamyonun kasas›n› 22.11.200. tarihinde 5.000.000.000 +
500.000.000 KDV liraya yeniletmifl, 1.500.000.000 lira nakit ve toplam 4.000.000.000
liral›k dört bono vermifltir.

‹flletme, 9.7.200. tarihinde pazarlama faaliyetlerinde kulland›¤› tafl›t arac›na
200.000.000 + 20.000.000 KDV liraya dört yeni lastik alm›fl, bedelini nakden ödemifl-
tir. Bu ifllemle ilgili yap›lacak kayd› gösteriniz.

Demirbafllar
‹flletmenin daha çok yönetim faaliyetleri s›ras›nda yararlan›lan kasa, hesap ve
daktilo makineleri, evrak dolaplar›, masa, sandalye vb. büro eflyalar› "255 DEM‹R-
BAfiLAR HESABI"nda muhasebelefltirilir.

Demirbafllar da di¤er maddi duran varl›klar gibi maliyet bedeli üzerinden mu-
hasebelefltirilirler. Maliyeti oluflturan unsurlar, makinelerde oldu¤u gibidir.

A ‹flletmesi, yönetim ifllerinde kullanmak üzere 2.6.200. tarihinde 900.000.000 +
90.000.000 KDV liraya peflin olarak bir bilgisayar sat›n alm›flt›r.
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‹flletmenin borcuna karfl›l›k
imzalayarak verdi¤i bono
(senet), iflletme için borç
senedidir.
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14.8.200.
760 PAZARLAMA SATIŞ VE

DAĞITIM GİDERLERİ HS. 300.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 30.000.000

100 KASA HS. 330.000.000

22.11.200.
254 TAŞITLAR HS. 5.000.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV.HS. 500.000.000

100 KASA HS. 1.500.000.000
321 BORÇ SENETLERİ HS. 4.000.000.000

2.6.200.
255 DEMİRBAŞLAR HS. 900.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 90.000.000

100 KASA HS. 990.000.000
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MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE ‹LG‹L‹
HESAPLAR

Maddi Olmayan Duran Varl›klar grubu içinde yer alan varl›klar,
Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Bu var-
l›klarla ilgili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

Herhangi bir fiziksel varl›¤› bulunmayan ve iflletmenin belli bir flekilde yararlan-
d›¤› veya yararlanmay› bekledi¤i aktiflefltirilen giderler ile belli koflullar alt›nda
hukuken himaye gören haklar ve flerefiyeler "26 MADD‹ OLMAYAN DURAN VAR-
LIKLAR" grubunu oluflturur. Bu grubu oluflturan de¤erler Tekdüzen Hesap Plan›n-
da flu ana hesaplarla izlenirler:

260 HAKLAR
261 fiEREF‹YE
262 KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
264 ÖZEL MAL‹YETLER
267 D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)

Haklar, flerefiye, kurulufl ve örgütlenme giderleri, araflt›rma ve gelifltirme giderleri, özel
maliyetler denilince ilk akl›m›za gelenler nelerdir?

‹mtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bedel ödenerek elde edilen
baz› hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin, iflletmeye belirli alanlarda tan›d›¤›
kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolay›siyle yap›lan harcamalar "260 HAKLAR
HESABI"nda izlenir.

Bir iflletme devral›n›rken katlan›lan maliyet (ödenen bedeller) ile söz konusu
iflletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varl›klar›n›n de¤eri aras›ndaki olumlu
farklar "261 fiEREF‹YE HESABI"nda izlenir.

‹flletmenin kurulmas›, yeni bir flubenin aç›lmas›, ifllerin sürekli olarak geniflle-
tilmesi için yap›lan ve karfl›l›¤›nda maddi bir de¤er elde edilmeyen; ifl ve piyasa
etüdleri, flirket sözleflmesinin haz›rlat›lmas›, hisse senetlerinin bas›m› gibi giderler
"262 KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹ HESABI"nda aktiflefltirilir.

‹flletmede yeni ürün ve teknolojiler oluflturulmas›, mevcutlar›n gelifltirilmesi ve
benzeri amaçlarla yap›lan her türlü harcamalar ise, "263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fi-
T‹RME G‹DERLER‹ HESABI"nda aktiflefltirilir.

Kiralanan gayrimenkullerin gelifltirilmesi veya de¤erinin sürekli olarak art›r›l-
mas› amac›yla yap›lan giderler (normal bak›m, onar›m ve temizleme giderleri ha-
riç) ile bu gayrimenkullerin kullan›lmas› s›ras›nda yararlan›lacak ve kira süresinin
sonunda mülk sahibine b›rak›lacak olan kalorifer tesisat› gibi varl›klar "264 ÖZEL
MAL‹YETLER HESABI"nda muhasebelefltirilerek aktiflefltirilir.

1. ‹flletme, bir kitab›n telif hakk›n› 100.000.000 lira ödeyerek sat›n alm›flt›r.
2. ‹flletme, kiralad›¤› iflyerine havaland›rma tesisat› için 500.000.000 + 50.000.000 KDV

liray› nakden ödemifltir.
Bu ifllemlerle ilgili muhasebe kay›tlar›n› yap›n›z.
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DÜfiÜNEL ‹M

Maddi olmayan duran
varl›klar fiziksel varl›¤›
olmayan yani gözle görülen
elle tutulan bir varl›k
olmayan, ancak iflletmeye
bir tak›m haklar kazand›ran
varl›klard›r.

Bir iflletmenin net varl›klar›
10, ancak bu varl›klar için
iflletmeye ödenen bedel 13
ise, bunun aras›ndaki fark
olan 3 bir flerefiyedir. 
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Özet
Tekdüzen Hesap Plan›nda duran varl›klar grubu
içinde yer alan varl›klar nelerdir?

• Tekdüzen Hesap Plan›nda "Duran Varl›klar; bir y›l-
dan daha uzun sürelerde iflletme faaliyetlerinin ger-
çeklefltirilmesi için kullan›lmak amac›yla elde edi-
len ve ilke olarak bir y›lda paraya çevrilmesi veya
tüketilmesi öngörülmeyen varl›klar " olarak tan›m-
lanmaktad›r.

• Tekzüden Hesap Plan›nda duran varl›klar grubun-
da yer alan alt gruplar›n bafll›calar›:
- Uzun vadeli ticari alacaklar
- Mali duran varl›klar
- Maddi duran varl›klar ve
- Maddi olmayan duran varl›klard›r.

Maddi duran varl›klar grubu içinde yer alan varl›k-
lar Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi hesaplar-
da izlenir? Bu varl›klarla ilgili ifllemler nas›l muha-
sebelefltirilir?

- ‹flletme faaliyetlerinde kullan›lmak üzere edinilen
ve fiziksel bir yap›ya sahip olan, öngörülen ömür-
leri bir y›ldan daha uzun olmas› nedeniyle amortis-
mana konu olan (arsa ve arazi d›fl›nda) varl›klara
maddi duran varl›klar denir.

• Tekdüzen Hesap Plan›nda maddi duran varl›klar
grubunda yer alan büyük defter hesaplar› flunlard›r:

250 ARAZ‹ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER‹
252 B‹NALAR
253 TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
254 TAfiITLAR
255 DEM‹RBAfiLAR
256 D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
257 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

• ‹flletmeler, ihtiyaç duyduklar› maddi duran varl›k-
lar› yap›lm›fl, haz›r olarak sat›n alabilirler; baflka ifl-
letmelere imal ya da infla ettirebilirler; bizzat ken-
dileri imal ya da infla edebilirler. Maddi duran var-
l›klar tüm bu edinme biçimlerinde maliyet bedelle-
ri üzerinden muhasebelefltirilerek aktife al›n›rlar.
Bu nedenle maliyeti oluflturacak unsurlar› iyi bil-
mek gerekir. Maddi duran varl›klarla ilgili edinim
sonras› yap›lan harcamalar›n ne flekilde muhasebe-
lefltirilece¤i konusundaki esaslar fludur:

• Normal bak›m onar›m harcamalar› dönem gideri
olarak kaydedilmelidir.

• Maddi duran varl›¤›n verimini, ömrünü, dolay›s›yle
iktisadi de¤erini art›ran harcamalar aktiflefltirilmeli
di¤er bir deyiflle bilançoda yer almal›d›r.

Maddi Olmayan Duran Varl›klar grubu içinde yer
alan varl›klar Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi
hesaplarda izlenir? Bu hesaplarla ilgili ifllemler nas›l
muhasebelefltirilir?

• Maddi olmayan duran varl›klar, herhangi bir fizik-
sel varl›¤› olmayan, yararlan›lmalar› sonucunda ifl-
letmenin has›lat›nda art›fl yaratan bir k›s›m haklar-
la iflletmeye yarar sa¤layan imtiyazlar vb.leridir.

• Tekdüzen Hesap Plan›nda maddi olmayan duran
varl›klar grubunda yer alan büyük defter hesaplar›
flunlard›r:

260 HAKLAR
261 fiEREF‹YE
262 KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
264 ÖZEL MAL‹YETLER
268 B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)

• Maddi olmayan duran varl›klar grubunda yer alan
kalemlere yap›lan ödemeler /harcamalar ilgili
hesaplarda aktiflefltirilir ve uygun sürede amorti
edilir; yani gidere dönüfltürülür.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki
sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru cevap-
lar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Bir y›ldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun
sürelerle iflletme faaliyetlerinde kullan›lmak amac›yla el-
de edilen ve ilke olarak bir y›lda veya normal faaliyet
dönemi içinde paraya çevrilmesi öngörülmeyen varl›klara
ne ad verilir?

a. Duran Varl›klar
b. Uzun Vadeli Alacaklar
c. Mali Duran Varl›klar
d. Maddi Duran Varl›klar
e. Maddi Olmayan Duran Varl›klar

2. ‹flletme, 2.000.000.000 liraya sat›n ald›¤› bir arsa üzerin-
de yer alan eski bir yap›y› 100.000.000 liraya y›kt›rm›fl,
enkazdan ç›kan baz› malzemeleri de 250.000.000 liraya
satm›flt›r. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar Hesab›nda ar-
san›n de¤eri kaç lira olarak görülecektir?

a. 2.150.000.000 lira
b. 2.100.000.000 lira
c. 2.000.000.000 lira
d. 1.850.000.000 lira 
e. 1.750.000.000 lira

3. ‹flletme, iflyeri binas›n›n yap›m›n› üstlenen müteahhit
firmaya ödedi¤i toplam 80.000.000.000 liray› Yap›lmakta
Olan Yat›r›mlar Hesab›’na kaydetmifltir. ‹flyeri binas›
müteahhit firmadan teslim al›nd›¤›nda yap›lacak kay›t
afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

4. ‹flletme 2.000.000.000 + 200.000.000 KDV liraya peflin
bir makine sat›n alm›fl, bu makinenin montaj› için ayr›ca
100.000.000 + 10.000.000 KDV lira ödemifltir. Bu ifllemler
için yap›lmas› gereken kay›t afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.
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258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 80.000.000.000
100 KASA HS. 80.000.000.000

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 80.000.000.000
252 BİNALAR HS. 80.000.000.000

252 BİNALAR HS. 80.000.000.000
100 KASA HS. 80.000.000.000

252 BİNALAR HS. 80.000.000.000
258 YAPILMAKTA OLAN

YATIRIMLAR HS. 80.000.000.000

252 BİNALAR HS. 40.000.000.000
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS. 40.000.000.000

100 KASA HS. 80.000.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR HS. 2.000.000.000

659 D. OLAĞAN GİDER 
VE ZARARLAR HS. 100.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 210.000.000
100 KASA HS. 2.310.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR HS. 2.000.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 200.000.000
100 KASA HS. 2.200.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR HS. 2.100.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 210.000.000
100 KASA HS. 2.310.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR HS. 2.310.000.000

100 KASA HS. 2.100.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 210.000.000

253 TESİS, MAKİNE VE 
CİHAZLAR HS. 2.310.000.000

100 KASA HS. 2.310.000.000



5. Hesaptaki kay›tl› de¤eri 600.000.000 lira, birikmifl amor-
tismanlar› 120.000.000 lira olan bir tafl›t, senetle
400.000.000 liraya sat›ld›¤›nda yap›lacak kay›t,
afla¤›dakilerden hangisidir? (KDV ihmal edilmifltir.)

a.

b.

c.

d.

e.

6. ‹flletme, sahibi oldu¤u tafl›t›n eskiyen motorunu
yeniledi¤inde, bunun için yapt›¤› ödeme hangi hesaba
kaydedilmelidir?

a. 254- Tafl›tlar
b. 659- Ola¤an Gider ve Zararlar
c. 689- Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar
d. 258- Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
e. 264- Özel Maliyetler

7. ‹flletme, sahibi oldu¤u bina için afla¤›daki ifllerden han-
gisi ile ilgili olarak yapt›¤› ödemeyi gider kaydetmeyip,
binalar hesab›nda aktiflefltirmelidir?

a. Temizlik
b. Boya-badana
c. Elektrik tesisat› onar›m›
d. Asansör koyma
e. Çat› aktarma

8. Maddi duran varl›klarla ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Maddi duran varl›klar maliyet bedelleri üzerinden
aktiflefltirilir.

b. Bir maddi duran varl›¤›n net aktif de¤eri = Kay›tl›
de¤er - Birikmifl Amortismanlar fleklinde bulunur.

c. Maddi duran varl›klar›n ömürleri (kullan›m
süreleri) en az 4 y›ld›r.

d. Büro donan›m› Demirbafllar Hesab›nda izlenir.
e. Maddi duran varl›klar ömürleri süresince amortis-

mana tabi tutulurlar.

9. Bedel ödenerek sahip olunan imtiyaz, patent, lisans,
ticari marka ve ünvanlar hangi hesapta izlenir?

a. 264- Özel Maliyetler
b. 260- Haklar
c. 261- fierefiye
d. 262- Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri
e. 263- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri

10. Kiralanan gayrimenkullerin gelifltirilmesi için normal
bak›m-onar›m d›fl›nda yap›lan harcamalar hangi hesaba
kaydedilir?

a. 770- Genel Yönetim Giderleri
b. 659- Ola¤an Gider ve Zararlar
c. 689- Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar
d. 252- Binalar
e. 264- Özel Maliyetler
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121 ALACAK SENETLERİ HS. 400.000.000
689 OLAĞANDIŞI GİDER 

VE ZARARLAR HS. 200.000.000
253 TAŞITLAR HS. 600.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 400.000.000
689 OLAĞANDIŞI GİDER 

VE ZARARLAR HS. 320.000.000
253 TAŞITLAR HS. 600.000.000
257 BİR.AMORTİSMANLAR HS. 120.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 400.000.000
257 BİR.AMORTİSMANLAR HS. 120.000.000
689 OLAĞANDIŞI GİDER 

VE ZARARLAR HS. 80.000.000
253 TAŞITLAR HS. 600.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 400.000.000
257 BİR.AMORTİSMANLAR HS. 120.000.000

253 TAŞITLAR HS. 400.000.000
679 OLAĞANDIŞI GELİR 

VE KÂRLAR HS. 120.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 400.000.000
253 TAŞITLAR HS. 400.000.000




