
Muhasebenin bafll›ca ifllevlerinden biri dönemsonunda iflletme ile ilgili taraflar
için do¤ru ve güvenilir bilgilere dayal› mali tablolar›n haz›rlanmas›d›r. ‹flletme-
nin dönem bafl›ndan dönemsonuna kadar geçen süre içinde yapt›¤› baz› faaliyet-
lere iliflkin kay›tlarda ve ifllemlerde istemeden unutmalar, hatalar olabilir. Baz›
varl›klarda çeflitli nedenlerle kay›plar ve y›pranmalar olabilir. Baz› varl›klar›n
gerçek de¤erleri ekonomik koflullar, enflasyon gibi nedenlerle deftere kay›tl› de¤er-
lerinden farkl› olabilir. Bu ve buna benzer olaylardan dolay› dönemsonunda ifl-
letmenin sahip oldu¤u varl›klar ile ödemekle yükümlü oldu¤u borçlar›n gerçek tu-
tarlar›n›n bilinmesi için envanter ifllemlerinin yap›lmas› zorunlu olmaktad›r.

Bu üniteyi daha kolay anlaman›z için, 5. Ünitede aç›klanan muhasebe süre-
cini tekrar gözden geçiriniz ve tan›d›¤›n›z veya çal›flt›¤›n›z bir iflletmenin dönem-
sonunda say›m ve de¤erleme ifllemlerini neden ve nas›l yapt›klar› konusunda bil-
gi al›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Dönemsonu ifllemlerine gerek var m›, varsa neden?
2. Dönemsonu ifllemleri nelerdir ve herbir ifllem ne zaman ve nas›l yürütülür?
3. Dönemsonunda bulunacak kar veya zarar›n vergi yasalar›m›z aç›s›ndan du-

rumu nedir?
konular›nda  gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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DÖNEMSONU ‹fiLEMLER‹N‹N GEREKL‹L‹⁄‹

Dönemsonu ifllemlerine gerek var m›, varsa neden?

‹flletmelerde bir hesap dönemi süresince yap›lan mali nitelikli ifllemlerin belgele-
re dayan›larak ilgili hesaplara kaydedilmesinden sonra, dönemsonunda ç›kar›lan
genel geçici mizan, dönemsonu envanter bilgileri olmaks›z›n bilanço ve gelir tab-
losunun do¤ru düzenlenmesine olanak vermez.

Dönemsonu envanter bilgileri olmaks›z›n genel geçici mizandan yararlanarak neden ma-
li tablolar haz›rlanamaz?

Genel geçici mizandan yararlanarak dönemsonu bilançosu ile gelir tablosunun
haz›rlanamamas›n›n nedenlerinin bafll›calar› flunlard›r:

• Mal ifllemleri, aral›kl› envanter yöntemine göre muhasebelefltirildi¤inde, dö-
nemsonunda elde kalan mallar›n tutar›n› ilgili hesap (Ticari Mallar hesab›-
n›n) kalan›ndan belirleme olana¤› yoktur. Çünkü her sat›fltan sonra sat›lan
mal›n tutar› ticari mallar hesab›ndan düflülmemektedir.

• Mal ifllemleri, devaml› envanter yöntemine göre kayda al›nd›¤›nda bile he-
sap dönemi içinde fire, kaybolma, çal›nma gibi miktar azal›fllar›na neden
olan olaylar ile vadesi geçme, fiyat› düflme vb. nedenlerle meydana gelen
de¤er azal›fllar› sonucu Ticari Mallar Hesab› mevcut mallar›n de¤erini gös-
termeyebilir. Bunun için dönemsonunda kalan mevcut mal›n de¤erinin
saptanmas› gerekiyor.

• Mal d›fl›nda kalan di¤er varl›klarda çeflitli nedenlerle gerçek durum ile he-
saplarda görülen tutar aras›nda farklar olabilir. Örne¤in, kasa hesab›nda gö-
rülen para ile say›m sonucu kasada bulunan tutar aras›nda çal›nma, fazla
veya eksik ödeme ve tahsilat gibi nedenlerle eflitlik bulunmayabilir. Ayn›
durum di¤er varl›klarda da söz konusu olabilmektedir.

• Baz› alacaklar›n tahsili flüpheli duruma düflmüfl, baz› alacaklar›n ise, tahsil
olana¤› tamamen ortadan kalkm›fl, yani de¤ersiz duruma düflmüfl olabilir.
O nedenle tahsil edilebilecek veya edilemeyecek alacaklar› birbirinden ay›-
rarak gerçek olan alacaklar› saptamak gerekiyor.

• Dönemsonunda iflletmenin senetler cüzdan›nda (portföyde) bulunan ala-
cak senetlerinin nominal de¤erleri ile bilanço günündeki peflin de¤eri (ta-
sarruf de¤eri) ayn› de¤ildir.

• ‹flletmenin menkul k›ymetler portföyündeki hisse senetlerinde al›fl bedelle-
rine göre de¤er de¤iflmeleri meydana gelmifl olabilir.

• ‹flletmenin elinde mevcut bulunan yabanc› paralar›n Türk paras› cinsinden
tutarlar›nda döviz kuruna ba¤l› de¤iflmeler meydana gelmifl olabilir. 

• Amortismana tabi duran varl›klarda afl›nma, y›pranma, teknolojik eskime
gibi nedenlerle de¤er kay›plar› olur. Bunun yan›nda enflasyona ba¤l› ola-
rak duran varl›klar›n hesaplarda görülen de¤erleri, cari (piyasa) de¤erlerini
göstermekten uzaklaflm›fl olabilir. Enflasyon nedeniyle daha önce örne¤in 5
milyara alm›fl oldu¤umuz bir arac›n bugünkü piyasa de¤eri kullan›lm›fl ol-
mas›na karfl›n 7 milyar olabilmektedir.

• Do¤mufl (tahakkuk etmifl), ancak henüz tahsil edilmemifl gelirler ile öden-
memifl giderlere iliflkin kay›tlar yap›lmam›fl, unutulmufl olabilir.
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Genel geçici mizan Aral›k ay›
sonu itibariyle düzenlenen
mizand›r.

Mal ifllemlerinin aral›kl›
envanter yöntemine göre
muhaselefltirilmesi 
durumunda mal sat›fl kar›
veya zarar› ancak mal
say›m›ndan sonra bulunur.
7. Üniteye bak›n›z.

Önemli olan bir varl›¤›n
gerçek olan tutar›n›n ve
de¤erinin belirlenerek
bilançoya yans›t›lmas›d›r

Nominal de¤er, senedin
üzerinde yaz›l› olan de¤erdir.
Peflin de¤er, tahsil vadesi
daha sonra olan bir senedin
bilanço günü itibariyle
paraya çevrilmesi halinde
ele geçecek para tutar›d›r.

1
A M A Ç
�



• Mevcut gelir ve gider hesaplar›na yaz›lm›fl, ancak asl›nda gelecek y›llara ait
gelir ve giderler olabilir. Bu nedenle her gelir ve gideri ait oldu¤u dönem-
de göstermek için baz› hesap ayarlamalar›n›n yap›lmas› gerekebilir.

• Baz› mali nitelikli ifllemlerin kay›tlar› unutulmufl olabilir. 
• Dönem içinde yanl›fl hesaplara kay›tlar düflülmüfl olabilir. Yap›lan kay›tlar-

da tutar hatalar› bulunabilir.
Yukar›da belirtilen nedenlerle dönemsonunda düzenlenen genel geçici mi-

zanda görülen de¤erler ile iflletmenin varl›klar› ve borçlar›n›n gerçek durumlar›
aras›nda farkl›l›klar olabilmektedir. ‹flte bu nedenle dönemsonu ifllemleri di¤er
bir ifadeyle say›m ve de¤erlemeyi ifade eden envanter ifllemlerine mutlaka gerek
vard›r.

Ancak bu flekilde, iflletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda do¤-
ru bilgiler veren bilanço ve gelir tablosu haz›rlanabilir.

Dönemsonu envanter ifllemlerini herbir hesap itibariyle zorunlu k›lan nedenler nelerdir?

DÖNEMSONU-ENVANTER ‹fiLEMLER‹

Dönemsonu ifllemleri nelerdir ve herbir ifllem ne zaman ve nas›l
yürütülür?

‹fl hayat›nda envanter sözcü¤ü, bazen iflletmenin mevcut, alacak ve borçlar›n›n
dökümünü gösteren listeler için kullan›ld›¤› gibi; bazen de stoklar›n miktar ve de-
¤erlerini ifade etmek için kullan›lmaktad›r.

Envanter ç›karmak denince ne anlafl›labilir?

Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda envanter sözcü¤ü yerine envanter
ç›karma iflleminin tan›mlad›¤›n› görmekteyiz. Sözü edilen bu kanunlarda "Envan-
ter ç›karmak; bilanço günündeki mevcutlar›, alacaklar› ve borçlar› saymak, ölç-
mek tartmak ve de¤erlemek suretiyle kesin bir flekilde ve müfredatl› olarak tesbit
etmektir…" denilmektedir. (TK: 73, VUK:186).

Her iki kanunumuzda da envanter ç›karma ifllemi, say›m ve de¤erleme ol-
mak üzere iki aflamal› olarak tan›mlanmaktad›r. Yap›lacak say›m ve de¤erleme
ifllemlerinden sa¤lanan bilgilere dayanarak gerekli ayarlama ve düzeltme kay›tla-
r›n› yapmak suretiyle hesap kalanlar›n› say›m gününün gerçek de¤erlerini verecek
duruma getirir. Bu ifllemler muhasebede dönemsonu (envanter) ifllemleri olarak
ifade edilir.

Envanter ifllemleri denince ne anlafl›l›r?

Dönemsonu-Envanter ‹fllemleri; iflletmeye dahil mevcutlar›, alacak ve borçlar›n
miktarlar›n› ve de¤erlerini kesin bir flekilde dökümlü olarak saptamak elde edilen
sonuçlara göre gerekli ayarlama ve düzeltme kay›tlar›n› yapmak suretiyle iflletme-
nin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› ile ilgili gerçek de¤erlerin görülmesini
sa¤lamakt›r.

Özetle envanter-dönemsonu ifllemleri; say›m, de¤erleme ve dönemsonu ka-
y›tlar›n›n yap›lmas›n› kapsayan bir süreçtir.
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Envanter, envanter ç›karmak, envanter-dönemsonu ifllemleri ve dönemsonu kay›tlar› kav-
ramlar› aras›ndaki farklar› belirtiniz.

Envanter ‹fllemleri
Envanter ‹fllemleri: 

1. Muhasebe d›fl› envanter ve 
2. Muhasebe içi envanter, 

olmak üzere iki aflamadan oluflur.

Muhasebe D›fl› Envanter
Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunda tan›m› yap›lan ve y›lda en az bir kez ya-
p›lmas› zorunlu olan envanter, muhasebe d›fl› envanterdir. Muhasebe d›fl› envan-
ter, iktisadi varl›klar›n büyük defter hesaplar›nda yer alan de¤eri nazar› dikkate
al›nmaks›z›n bu varl›k ve borçlar›n tek tek say›lmas›, kontrol edilmesi ve de¤er-
lenmesiyle yap›l›r.

Envanter ile bilanço aras›nda nas›l bir iliflki olabilir?

Bilançonun haz›rlanmas› muhasebe d›fl› envantere dayan›r. TK.m. 74 VUK.m.
192, "Bilanço, envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli ve karfl›l›kl› de¤erleri iti-
bariyle tertiplenmifl özeti"dir diyerek bu yak›n iliflkiyi ifade etmifltir. ‹flletmenin ya-
p›s›na en uygun bir biçimde ve dökümlü olarak ç›kar›lan envanter, bilançonun
do¤ru ve güvenilir olmas›n› sa¤layacakt›r.

Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa göre bilanço neyin özetidir?

Envanter Ç›karma Zaman› ve Hesap Dönemi
Envanterin ne zaman ç›kar›laca¤›n› ilgili kanunlar›m›z belirlemifltir (TK.m. 72,
VUK.m. 185). ‹flletmelerin kurulufl tarihlerinde ve sonra da her hesap dönemi so-
nunda envanter ç›karmalar› gerekmektedir.

Genel olarak hesap dönemi 12 ayl›k normal takvim y›l›d›r. Hesap dönemi
sonunda ç›kar›lan envanter, izleyen hesap döneminin dönembafl› envanterini
oluflturur.

Baz› durumlarda faaliyet süresi bir takvim y›l›ndan daha k›sa oldu¤u halde bu
süreler, bir hesap dönemi say›l›r; envanter ç›kar›l›r, ona ba¤l› olarak da bilanço
düzenlenir. Elde edilen kazançlar da bir y›l›n kazanc›ym›fl gibi vergilendirilir.

Takvim y›l› içinde ifle bafllayan ve ifli b›rakan mükellefler, ifle bafllama ve ifli b›-
rakma tarihlerinde envanter ç›kar›r ve bilanço düzenlerler.

Takvim y›l› içinde ifle bafllay›p devam edenler, ifle bafllama tarihinde ve takvim
y›l› sonunda envanter ç›kar›r ve bilanço düzenlerler.

Envanter ne zaman ç›kar›l›r? Bir takvim y›l›ndan daha k›sa süreler için envanter ç›karma
ifllemi hangi durumlarda söz konusu olabilir?

Say›m ‹fllemleri
Envanter ç›karma ifllemi iki aflamadan oluflur. Bunlardan birincisi, envantere ha-
z›rl›k aflamas›; ikincisi say›m ifllemidir.
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Küçük iflletmelerde say›m ifllemini bir veya iki kifli yürütebilir. Ancak, büyük
iflletmelerde say›m ifllemleri bir ekip çal›flmas›n› gerektirir. Bu bak›mdan bu iflle-
mi sadece muhasebecinin yapaca¤› bir ifl olarak görmek hatal› olur. Özellikle en-
düstri iflletmelerinde say›m ifllemlerine teknik elemanlar›n da kat›lmas› do¤ru olur.

Envanter haz›rl›klar›, iflletmede bulunan iktisadi varl›klar›n türleri itibariyle s›-
n›fland›r›lmas›yla bafllar. ‹flletmelerde tüm varl›klar›n özellikle mallar›n s›n›fland›r-
ma ifllemi esasen önceden yap›lm›fl olmas› ve bunun iflletmenin faaliyet süresince
devam ettirilmifl olmas› gerekir.

Her büyüklükteki iflletmede, özellikle endüstri iflletmelerinde, bu düzenin öne-
mi büyüktür. E¤er önceden yap›lmam›flsa, say›m ifllemleri s›ras›nda her türlü var-
l›klar (mallar, duran varl›klar vb.) iflletmede belirli yerlere yerlefltirilirler. Ayr›ca
mallar›n türlerine göre dolaplar, gözler ve raflar düzenlenir. Bundan sonra her
mal türüne bir numara verilerek etiketleri yaz›l›r ve mal›n bulundu¤u yer üzerine
yerlefltirilir.

Envanter ç›kar›l›rken en çok neye dikkat edilmelidir?

Envanter ç›kar›l›rken en önemli noktalardan biri mevcut mallar›n do¤ru say›m›-
d›r. Mallar, iflletmelerin faaliyet sonuçlar›n› etkileyen en önemli varl›k kalemi oldu-
¤undan bunlar›n do¤ru say›lmamas›, mali durumun ve faaliyet sonucunun yanl›fl
belirlenmesine neden olacakt›r. Bu bak›mdan do¤ru sonuçlara ulaflabilmek için
mallar›n tipleri, modelleri, kaliteleri  vb. özellikleri dikkatten uzak tutulmamal›d›r.

Say›m iflleminin yanl›fl yap›lmas› neyi de¤ifltirir?

Envanter Defteri ve Listeleri
‹flletmenin bilanço günü itibariyle yapt›klar› muhasebe d›fl› envanterde saptanan
tüm varl›k ve borçlar› dökümlü olarak envanter defterine kaydolunur. Ayr›ca, dü-
zenlenen dönemsonu bilançosu da bu deftere geçirilir.

Söz konusu defter, az yaprakl› bir ticari defter (yevmiye defteri, büyük defter)
fleklinde olabilece¤i gibi ihtiyaç duyulan bilgilerin yaz›lmas›na olanak sa¤layan
sütunlar› içerecek flekilde özel olarak da bast›r›labilir.

Envanterin esas olarak "envanter defteri"ne ç›kar›lmas› gerekirse de genifl ifl
hacmi olan ve çok çeflitli mal bulunduran büyük iflletmeler envanterlerini listele-
re yazabilir ve bunlar›n özetini envanter defterine kaydedebilirler (TK. M. 73,
VUK. m. 188).

Envanter defterinde ne tür bilgiler yer al›r?

De¤erleme
De¤erleme ifllemi, muhasebe d›fl› envanterin say›mdan sonraki aflamas›d›r. "En-
vanterde de¤erleme; bir iflletmenin varl›k ve borçlar›n›n bilanço günündeki de¤er-
lerinin tespit ve takdiridir" fleklinde tan›mlanabilir.

De¤erleme ne demektir? Neyin de¤erlemesi yap›l›r?

De¤erlemenin amac›, iflletmenin belirli bir andaki iktisadi ve mali yönden ger-
çe¤e en yak›n durumunu ve hesap dönemi sonucunu (kar veya zarar›) saptamak-
t›r. Bu amaçla iflletmeye ait tüm varl›klar say›l›p miktarlar› saptand›ktan sonra pa-
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ra birimiyle (TL ile) çarp›larak de¤erleri hesaplan›r. Bu bak›mdan bir fiyatland›r-
ma ifllemi olarak da adland›rabilece¤imiz de¤erleme olay›, kullan›lan de¤erleme
ölçülerine göre iflletmenin iktisadi ve mali durumunun bilançodaki görünümünü
ve faaliyet sonucunu (kar veya zarar›) etkileyecektir.

De¤erlemede kullan›labilecek ölçü ve yöntemler çeflitlidir. Bu ölçü ve yöntem-
lerin neler oldu¤u muhasebenin genel kabul görmüfl ilkelerinde, Ticaret Kanu-
nunda ve Vergi Usul Kanununda belirlenmifltir. Bu bak›mdan muhasebe ifllerini
yürütmekle görevli kiflilerin sözü edilen ilkeleri ve kanunlarda yer alan de¤erleme
ile ilgili konular› iyi bilmeleri gerekir. Bu konular Genel Muhasebenin ileri aflama-
s› olup 2. S›n›f Muhasebe Uygulamalar› dersinde daha ayr›nt›l› olarak ifllenecektir.
Bu nedenle bu konuda ayr›nt›ya girmeyen bilgileri verece¤iz.

Envanter ç›kar›rken niçin de¤erleme yap›l›r?

Türk Ticaret Kanununda De¤erleme
T.Ticaret Kanununda flah›s iflletmeleri ve flah›s flirketleri, ticari bilançolar›n› dü-
zenlerken de¤erleme ölçülerinin seçiminde genel olarak serbest b›rak›lm›fllard›r.
‹flletme sahibi ya da ortaklar tüm mal varl›klar›yla üçüncü kiflilere karfl› sorumlu
olduklar›ndan bir varl›¤› de¤erlemede maliyet de¤eri ile piyasa de¤erinden birini
seçebilir. Bu yoruma Ticaret Kanununun 75. maddesindeki "Bütün aktifler, en çok
bilanço gününde iflletme için haiz olduklar› de¤er üzerinden kaydolunurlar…"
hükmünden varmaktay›z.

Sermaye flirketlerinin üçüncü kiflilere karfl› sorumluluklar› nominal (esas) ser-
mayeleri ile s›n›rl› oldu¤undan bu kiflileri flirketten olan alacaklar›n› güvence alt›-
na almak amac›yla yüksek de¤erle de¤erlemeyle ticari kar› yüksek göstererek,
sermayenin kar pay› olarak da¤›t›lmas›na engel olunmak istenmifltir. ‹flte bu ne-
denle Ticaret Kanunu, sermaye flirketlerine de¤erleme için bir tavan, yani üst s›-
n›r koymufltur. Baflka bir deyiflle Ticaret Kanununda sermaye flirketleri için düflük
de¤erle de¤erleme esast›r (TK. m. 460, 461 ).

Ticaret Kanunu sermaye flirketleri için neden düflük de¤erlemeyi benimsemifltir?

Muhasebe ‹lkelerine Göre De¤erleme
‹flletmeyle ilgili kifli ve kurulufllar›n bilgi ihtiyaçlar›n› tatmin edecek nitelikte mali
tablolar›n haz›rlanmas›na olanak sa¤lamak üzere muhasebede çok say›da ilkeler
uygulan›r. Yayg›n olarak benimsenmeleriyle "genel kabul görmüfl muhasebe ilke-
leri" ad›n› alan bu ilkelerde:

1. Maliyet fiyat›yla de¤erleme,
2. Maliyet fiyat› ile piyasa fiyat›ndan düflük olan bir de¤erleme,
fleklinde de¤erleme ölçülerini görmekteyiz. Bu ölçüler, çeflitli bilanço kalemle-

rinin de¤erlemesinde esas al›nmaktad›r. Muhasebe ilkeleri genellikle Ticaret Ka-
nunun bu konudaki hükümlerine ters düflmez; ço¤u noktalarda aç›kl›k getirerek
muhasebe uygulamas›n›n geliflmesine yard›mc› olur.

Muhasebede yayg›n olarak kullan›lan de¤erleme ölçüleri nelerdir?
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Vergi Usul Kanununda De¤erleme ve De¤erleme Ölçüleri
VUK’un 258. maddesi de¤erlemeyi "vergi matrahlar›n›n hesaplanmas›yla ilgili ikti-
sadi k›ymetlerin takdir ve tesbitidir" fleklinde tan›mlamaktad›r. Dönemsonu bilan-
çosu, dolay›s›yla o dönemin kar veya zarar› de¤erleme sonucu ortaya ç›kacakt›r.
Çünkü, Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesi ticari kazanc› (vergi matrah›n›) te-
flebbüsün dönemsonu ve dönembafl› özsermayelerinin karfl›laflt›r›lmas› sonucu or-
taya ç›kan olumlu fark olarak tan›mlar. Özsermaye de varl›klar›n ve borçlar›n de-
¤erlemesiyle belirlenecektir.

De¤erlemede varl›klar ve yabanc› kaynaklar (borçlar) herbiri tek tek ele al›n›r
ve de¤erlenir. Bu konular 2. s›n›fta "Muhasebe Uygulamalar›" dersinde ayr›nt›l›
olarak ifllenecektir.

Vergi Usul Kanununa (md:261) göre de¤erlemede kullan›lacak de¤erleme öl-
çüler flunlard›r.

1. Maliyet bedeli
2. Borsa rayici
3. Tasarruf de¤eri
4. Mukayyet de¤er
5. ‹tibari de¤er
6. Vergi de¤eri
7. Rayiç bedel
8. Emsal bedeli ve emsal ücreti

Vergi Usul Kanununa göre de¤erleme hangi ölçülerle ve hangi amaçla yap›l›r?

Muhasebe ‹çi Envanter
Muhasebede dönemsonu ifllemlerinin tamamlanabilmesi için muhasebe d›fl› en-
vanterde (say›m ve de¤erleme ifllemlerinden) elde edilen veri ve bilgilerin muha-
sebe içi envanter ifllemleriyle bütünlü¤e kavuflturulmas› gerekir.

Muhasebe d›fl› envanter yap›ld›ktan; yani iflletmeye dahil tüm mevcutlar, ala-
cak ve borçlar say›l›p, ölçülüp, TL cinsinden de¤erleri belirlendikten sonra belir-
lenen de¤erler genel geçici mizandaki rakamlarla karfl›laflt›r›l›r. E¤er bunlar aras›n-
da bir denklik (eflitlik) varsa yap›lacak bir ifllem yoktur. Belirlenen de¤erler dö-
nemsonu bilançosunda görülecektir.

Envanterde bulunan de¤erler ile hesaplarda yer alan de¤erler aras›nda farkl›l›k oldu¤un-
da ne yap›lmal›d›r?

Hesaplarda görülen de¤erler ile muhasebe d›fl› envanter (say›m ve de¤erleme)
sonucu bulunan de¤er aras›nda fark ç›karsa, gerçek de¤erler say›m ve de¤erleme
sonucunda bulunan de¤er oldu¤undan, hesaplar bu de¤erleri verecek flekilde en-
vanter kay›tlar› olarak ifade edilen muhasebe kay›tlar›yla ayarlan›r ve düzeltilir.
Bu kapsamda varl›klar›n ve borçlar›n say›m›, kontrolü ve de¤erlemesi ile ilgili ka-
y›tlar, gerçekleflen kar veya zararlar›n kayd›, dönem içinde yap›lm›fl hatal› kay›tla-
r›n düzeltilmesi, unutulan ifllemlerin kaydedilmesi, gelir ve giderlerin dönem ayar-
lamas›, gelir ve gider hesaplar›n›n "Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"na devredile-
rek kapat›lmas› ifllemleri yap›l›r.

Muhasebe içi envanterde hangi ifllemler yap›l›r?
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Burada sadece V.U.K.
md.261 göre de¤erleme
ölçüleri s›ralanm›flt›r. 
Bu ölçülerin anlam› ve 
uygulan›fl flekillerini ikinci
s›n›fta okuyaca¤›n›z
Muhasebe Uygulamalar›
dersinde göreceksiniz.
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T‹CAR‹ KAR VE MAL‹ KAR KAVRAMLARI 

Dönemsonunda bulunacak kar veya zarar›n vergi yasalar›m›z
aç›s›ndan durumu nedir?

De¤erleme ile ilgili hükümlerin Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununda farkl›
biçimde düzenlenmifl olmas› uygulamada iki de¤iflik kar kavram›n›n ortaya ç›k-
mas›na neden olmufltur. Ticaret Kanunu ile ayn› paralelde olan muhasebe ilkele-
rine göre saptanan kara ticari kar; vergi kanunlar›na uyularak saptanan kara da
mali kar (vergi kar›-matrah›) denir.

Ticari kar ile mali kar›n birbirlerinden farkl› oluflu; Ticaret Kanunu (ve muha-
sebe ilkeleri) ile vergi kanunlar›nda iflletme kar›n›n farkl› aç›lardan ele al›nm›fl ol-
mas›ndan ileri gelmektedir. Kar, vergi kanunlar›nda vergilendirme yönünden; Ti-
caret Kanununda (ve muhasebe ilkelerinde) ise, üçüncü kiflilerin haklar›n› koru-
ma aç›s›ndan ele al›nm›flt›r.

‹flletmeler, Ticaret Kanununda belirtilen üst s›n›r› aflmamak kofluluyla varl›kla-
r›n› diledikleri de¤erleme ölçüleriyle de¤erlemekte serbesttirler.

Ticari kar› saptamak için iflletme faaliyetleri s›ras›nda oluflan giderlerin tümü,
hiçbir koflula ba¤l› olmaks›z›n dönemin gelirlerinden indirilebilir. ‹flletme muhase-
be ilkeleri ›fl›¤›nda gerekli gerekli amortisman ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤› ay›ra-
rak dönemin kar›ndan düflebilir. Ticaret Kanununda ve muhasebe ilkelerinde ihti-
yatl›l›k kavram› gere¤i düflük de¤erle de¤erleme yaklafl›m›na karfl›l›k, Vergi Usul
Kanunu kural olarak taban s›n›r› belirlemifl olup, bu ölçülerin alt›na inilemez. Çün-
kü vergi yasalar›n›n bir amac› da vergi adaletini sa¤lamakt›r. Ayr›ca, vergi kanun-
lar›m›zda baz› giderlerin kardan (ticari kazançtan) düflürülmesini önleyen hüküm-
ler bulunmaktad›r. Bu arada baz› gelirler de vergiden istisna tutulmufllard›r. Bu ne-
denlerle ticari kar ve mali kar tutarlar› genellikle birbirinden farkl› olmaktad›r.

Ticari kar ve mali kar nedir? Bu iki kar kavram› hangi nedenlerle birbirinden farkl› ola-
bilmektedir?

Ticar i  Kar  ve  Mal i  Kar  Kavramlar ›272

SIRA S ‹ZDE

3
A M A Ç
�



Özet

Dönemsonu ifllemlerine gerek var m›, varsa neden?

• Bir muhasebe döneminin sonunda hesaplar›n dö-
kümünü gösteren genel geçici mizan, dönemsonu
(envanter) bilgileri olmaks›z›n bilanço ve gelir tab-
losunun do¤ru düzenlenmesine olanak vermez.
Çünkü, mal hareketlerinin kay›t yöntemlerindeki
farkl›l›klar, baz› alacaklar›n tahsil olana¤›n›n k›s-
men veya tamamen ortadan kalkmas›, yabanc› pa-
ralarda ve menkul k›ymetlerde meydana gelen de-
¤er de¤ifliklikleri, duran varl›klar›n amortisman›,
borçlarda meydana gelen de¤ifliklikler ile gelir ve
giderlerle ilgili tahakkuk, tahsil ve ödeme ifllemle-
rinden kaynaklanan farkl›l›klar gibi nedenlerle var-
l›k, borç, özsermaye, gelir ve gider unsurlar›n›n
gerçek de¤erleriyle hesaplarda görünen de¤erleri
her zaman ayn› olmaz. Ad› geçen unsurlar›n ger-
çek veya gerçe¤e en yak›n de¤erleriyle ilgili he-
saplarda gösterilmesi ve bu hesaplardan yararlan›-
larak düzenlenen mali tablolarda iflletmenin duru-
muyla ilgili do¤ru bilgilerin yer almas›n›n sa¤lana-
bilmesi için dönemsonu ifllemleri gereklidir.

Dönemsonu ifllemleri nelerdir ve herbir ifllem ne
zaman ve nas›l yürütülür?

• Dönemsonu ifllemleri; say›m, de¤erleme ve dönem-
sonu-envanter kay›tlar› olmak üzere üç aflamada
özetlenebilir.

• Say›m ad› verilen aflamada; iflletmenin sahip oldu-
¤u varl›klar ile borçlar›n miktar olarak tespiti ve
kontrolü yap›l›r. De¤erlemede ise say›m aflamas›n-
da miktar olarak belirlenen varl›klar ile borçlar›n
para cinsinden tutarlar› (kaç liral›k olduklar›) belir-
lenir. Böylece varl›k ve borçlar muhasebe diliyle
ifade edilebilir hale getirilmifl olur. De¤erleri tam
ve gerçe¤e uygun olarak belirlenmifl varl›klar ile
borçlar aras›ndaki fark da özsermayeyi verecektir.
Say›m ve de¤erleme ifllemlerinin tümüne "muhase-
be d›fl› envanter" ad› verilmektedir.

• Bundan sonra, mevcut muhasebe kay›tlar› ile mu-
hasebe d›fl› envanter bilgilerinin karfl›laflt›r›lmas›
sonucunda ortaya ç›kan farklar›, hesaplarda dü-
zeltmeler yaparak gidermek üzere, gerekli kay›tlar
(yevmiye ve büyük defterde) yap›l›r. Bu kay›tlara
da "muhasebe içi envanter" ad› verilmektedir.

Dönemsonunda bulunacak kar veya zarar›n vergi
yasalar›m›z aç›s›ndan durumu nedir?

• Dönemsonu ifllemleri kapsam›ndaki "de¤erleme"
ile ilgili hükümlerin Ticaret Kanunu ile Vergi Usul
Kanunu’nda farkl› biçimde düzenlenmifl olmas›,
uygulamada iki farkl› kar kavram›n›n ortaya ç›kma-
s›na neden olmufltur. Uygulamada muhasebe ilke-
leri ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre bulunan
kara "ticari kar", Vergi mevzuat›na göre bulunan
kara ise "mali kar" (vergi kar› veya vergi matrah›)
ad› verilmektedir. Mali kar, üzerinden vergi hesap-
lanacak tutar olmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z soru-
lara iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za
kendiniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ER-

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

1. ‹ktisadi varl›klar›n büyük defter hesaplar›nda yer alan
de¤erleri dikkate al›nmaks›z›n bu varl›k ve borçlar›n tek
tek say›lmas›, kontrol edilmesi ve de¤erlenmesi ifllemleri-
ne ne ad verilir?

a. Muhasebe içi envanter
b. Hesaplar›n kapat›lmas›
c. Kesin mizan›n hesaplanmas›
d. Bilançonun düzenlenmesi
e. Muhasebe d›fl› envanter

2. Afla¤›dakilerden hangisi "muhasebe d›fl› envanteri" ifa-
de eder?

a. Unutulan ifllemlerin kayd›
b. Kar veya zarar›n kayd›
c. Hatal› kay›tlar›n düzeltilmesi
d. Say›m ve de¤erleme ifllemleri
e. Gelir ve giderlerin dönem ayarlamas›

3. ‹flletmelerin her muhasebe döneminde ç›karmak zo-
runda oldu¤u envantere ne ad verilir?

a. Kurulufl envanteri
b. Dönemsonu envanteri
c. Devir envanteri
d. Tasfiye envanteri
e. Aral›kl› envanter

4. Afla¤›dakilerden hangisi muhasebe d›fl› envanter kap-
sam›nda de¤ildir?

a. Stoktaki mallar›n say›lmas› ve TL cinsinden 
bulunmas›

b. Demirbafllar›n say›lmas›
c. Bulunan stok sonuçlar›na göre ilgili hesaplara 

kay›t yap›lmas›
d. Kasadaki paran›n say›lmas›
e. Kasadaki yabanc› paran›n say›lmas› ve 

de¤erlemesi

5. Dönemsonu ifllemlerinin en ayr›nt›l› flekilde yap›ld›¤›
bilanço kalemi hangisidir?

a. Bankalar
b. Hisse senetleri
c. Borç senetleri
d. Sermaye
e. Ticari mallar

6. Afla¤›daki de¤erleme ölçülerinden hangisi Vergi Usul
Kanununda yer almaz?

a. Tasarruf de¤eri
b. Mukayyet (kay›tl›) de¤er
c. Borsa rayici
d. ‹tibari de¤er
e. Maliyet fiyat› ile piyasa fiyat›ndan düflük olan 

de¤er

7. "De¤erleme" afla¤›daki seçeneklerde belirtilen ifllemle-
rin hangisinden önce yap›l›r?

a. Dönembafl› bilançosunun düzenlenmesi
b. Envanter kay›tlar›n›n yap›lmas›
c. Genel geçici mizan›n haz›rlanmas›
d. Kasadaki yabanc› paralar›n say›lmas›
e. Duran varl›klar›n mevcut ve sa¤lam olup 

olmad›¤›n›n kontrol edilmesi

8. Muhasebe ilkeleri ve Ticaret Kanunu hükümleri dik-
kate al›narak bulunan net faaliyet sonucuna ne ad verilir?

a. Ticari kar veya zarar
b. Mali kar veya zarar
c. Faaliyet kar› veya zarar›
d. Brüt sat›fl kar› veya zarar›
e. Vergi sonras› kar veya zarar

9. Mali kar, hangi kanunda yer alan de¤erleme hüküm-
lerine göre bulunur?

a. Türk Ticaret Kanunu
b. Borçlar Kanunu
c. Vergi Usul Kanunu
d. Katma De¤er Vergisi Kanunu
e. Sermaye Piyasas› Kanunu

10. Afla¤›dakilerden hangisi envanter ifllemlerinden sonra
yap›l›r?

a. Yevmiye kay›tlar›
b. Büyük defter kay›tlar›
c. Genel geçici mizan
d. Kesin mizan
e. Envanter listelerinin haz›rlanmas›
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