
Stoklar  iflletmelerin en önemli varl›k kalemleri içinde yer al›rlar. Ticari iflletmeler
faaliyet alanlar› ile ilgili mallar› sat›n al›rlar ve gereksinimi olan kifli ya da kuru-
lufllara uygun bulduklar› kâr ile satarlar. ‹flletmelerin mal al›m-sat›m›ndan el et-
tikleri brüt sat›fl kâr›, sat›fl has›lat› ile sat›lan mallar›n maliyeti aras›ndaki farktan
oluflur. Bu nedenlerle mal hareketleri ile ilgili muhasebe ifllemleri çok önemlidir.

Bu ünitenin daha kolay anlafl›labilmesi için ikinci ünitede verilen gelir tablo-
sunu ve içeri¤ini gözden geçiriniz. Tekdüzen hesap plan›ndaki "stoklar" grubunu
inceleyiniz. Ünitede verilen örneklere benzer birer örnek de siz yap›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Stok kavram› neleri içerir? Tekdüzen hesap plan›nda stoklar›n izlenildi¤i hesap-

lar hangileridir?
2. Katma de¤er vergisinin mal al›m› ve sat›m› ile iliflkisi nedir? Bu ifllemlerle ilgili

olarak ortaya ç›kan katma de¤er vergisi hangi hesaplarda izlenir?
3. Aral›kl› envanter yönteminin temel özelli¤i nedir? Bu yöntemde ilgili hesaplar na-

s›l ifllem görür Dönem sonunda sat›lan mallar›n maliyeti nas›l hesaplan›r?
4. Devaml› envanter yönteminin temel özelli¤i nedir? Bu yöntemde ilgili hesaplar

nas›l ifllem görür? Dönemsonunda yap›lacak ifllemler nelerdir?
5. Vergi Usul Kanununda faturan›n flekli, düzeni ve kullan›lma zorunlulu¤u ko-

nusunda yer alan hükümler nelerdir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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STOKLARIN KAPSAMI VE ‹ZLEN‹LEN HESAPLAR

Stok kavram› neleri içerir? Tekdüzen hesap plan›nda stoklar›n iz-
lenildi¤i hesaplar hangileridir?

Stoklar, iflletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amac›yla edindi¤i
ilk madde ve malzeme, yar› mamul, mamul ve ticari mal gibi varl›klardan oluflur.
Bu kapsama giren varl›klar tekdüzen hesap plan›na göre flu hesaplarda izlenir:

150 ‹LK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER-ÜRET‹M
152 MAMULLER
153 T‹CAR‹ MALLAR
157 D‹⁄ER STOKLAR
158 STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)
159 VER‹LEN S‹PAR‹fi AVANSLARI

Verilen bu hesaplardan; 150 ‹lk Madde ve Malzeme, 151 Yar› Mamuller ve 152
Mamuller, üretim iflletmelerine yönelik hesaplar olup, üçüncü s›n›fta "Maliyet Mu-
hasebesi"nde ele al›nacakt›r. Muhasebe ö¤retiminin bu aflamas›nda ticari iflletme-
lerdeki mal al›m-sat›m ifllemleri temel al›naca¤›ndan bu ünitede "Ticari Mallar"
üzerinde durulacak ve bunlarla ilgili ifllemlerin muhasebe kay›tlar› aç›klanacakt›r.

Ticari iflletmelerde stoktaki mallar hangi hesapta izlenir?

MAL ALIM SATIMINDA KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ VE 
‹ZLEN‹LD‹⁄‹ HESAPLAR

Katma de¤er vergisinin mal al›m sat›m› ile iliflkisi nedir? Bu ifl-
lemlerle ilgili olarak ortaya ç›kan katma de¤er vergisi hangi he-
saplarda izlenir? 

Katma de¤er vergisi (KDV), yaln›z mal al›m ve sat›m ifllemleriyle ilgili bir vergi de-
¤ildir. Burada yaln›z mal al›m ve sat›m ifllemlerinde konu olan katma de¤er ver-
gisi ve bunlar›n muhasebelefltirilmeleri hakk›nda bilgi verilecektir.

Günlük yaflam›n›zda hangi ifllemlerinize ba¤l› olarak KDV ödemek durumunda kald›n›z?
Bu ifllemlerinizde (mal veya hizmet al›m›) ödedi¤iniz KDV oranlar› neydi? Hat›rlayama-
d›ysan›z, biriktirdi¤iniz fatura ve sat›fl fifllerinden kontrol ediniz.

Katma de¤er vergisi, harcamalar› vergilendiren bir vergi türüdür. Çok özet ola-
rak ifade etmek gerekirse, mal ve hizmet al›m›nda bedelin belirli bir yüzdesi
(%’si) kadar ayr›ca KDV ödenir. ‹flletmeler, mal ve hizmet al›mlar›nda sat›c›lara
KDV öderler; al›c›lardan da teslim edilen mal veya yerine getirilen hizmetlerin be-
deli üzerinden hesaplanan KDV al›rlar. Yap›lan bu k›sa aç›klamalardan sonra, mal
ve hizmet al›m sat›m›nda ortaya ç›kan KDV’nin muhasebelefltirilmesinde kullan›-
lacak hesaplar tekdüzen hesap plan›na göre flunlard›r:

191 ‹ND‹R‹LECEK KDV HESABI: ‹flletmenin sat›n ald›¤› her türlü mal ve hiz-
met bedelleri üzerinden sat›c›lara ödedi¤i veya ödeyece¤i Katma De¤er Vergisinin
kaydedildi¤i hesapt›r. Ödenen veya ödenecek olan KDV tutar›, bu hesab›n borcu-
na yaz›l›r.

Stoklar ›n  Kapsam› ve  ‹z leni len Hesaplar  -  Mal  A l ›m Sat ›m›nda Katma De¤er  Vergis i  ve  ‹ z leni ld i¤ i  Hesaplar132

STOKLAR: ‹lk madde ve
malzeme, yar› mamuller,
mamuller ve ticari
mallardan oluflur. 

KATMA DE⁄ER VERG‹S‹; Mal
veya hizmetin al›m
sat›m›nda bedelin yan›nda
ayr›ca ödenen veya
ödenecek olan bir tutard›r.

KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹LE
‹LG‹L‹ HESAPLAR
1. ‹ndirilecek KDV,
2. Hesaplanan KDV,
3. Ödenecek Vergi ve Fonlar,
4. Devreden KDV Hs.  
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391 HESAPLANAN KDV HESABI: ‹flletmenin satt›¤› mal veya sundu¤u hizmet
bedelleri üzerinden al›c›lardan ald›¤› veya alaca¤› katma de¤er vergisinin kayde-
dildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r. Hesaplanan katma de¤er vergisinin tutar› bu hesab›n
alaca¤›na yaz›l›r.

360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR HESABI: ‹flletmenin bir ay içinde yapt›-
¤› ifllemler sonucu ald›¤› KDV (Hesaplanan KDV) tutar›, ödedi¤i KDV (‹ndirilecek
KDV) tutar›n› aflarsa, bu fark ay sonunda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab›-
n›n (Yard›mc› Hesab›: Ödenecek Katma De¤er Vergisi) alaca¤›na aktar›l›r.

190 DEVREDEN KDV HESABI: ‹flletmenin bir ay içinde yapt›¤› ifllemler sonu-
cu ödedi¤i KDV (‹ndirilecek KDV) tutar›, ald›¤› KDV (Hesaplanan KDV) tutar›n›
aflarsa, içinde bulunulan ayda indirilemeyen KDV, izleyen ay veya aylarda indiril-
mek üzere ay sonunda 190 Devreden KDV Hesab›n›n borcuna aktar›l›r.

Katma De¤er Vergisi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar vergilendirme ay›-
n› izleyen ay›n 25.günü akflam›na kadar KDV beyannamelerini verirler ve bu sü-
re içinde beyannamede bildirdikleri tutar› ba¤l› olduklar› vergi dairesine öderler.

1. ‹flletmenin mal al›m› s›ras›nda ödedi¤i KDV, hangi hesab›n hangi taraf›na kaydedilir?
2. ‹flletmenin mal sat›fl› s›ras›nda ald›¤› KDV, hangi hesab›n hangi taraf›na kaydedilir?

MAL HAREKETLER‹N‹ ‹ZLEMEDE KAYIT YÖNTEMLER‹

Bir iflletmede mal hareketleri olarak meydana gelen ifllemler nelerdir?

Ticari iflletmelerin ana faaliyet konusu mal al›m sat›m›d›r. Bu nedenle mal ile ilgi-
li konular›n muhasebe kay›tlar›nda izlenmesi büyük önem tafl›r. Mal al›m-sat›m›,
iflletmenin mal mevcudunu etkileyen ana ifllemlerdir. Bunun yan›nda mal al›m ve
sat›m ifllemleri ile ilgili giderler, iadeler, iskontolar, stoklar›n miktar›n› ve tutar›n›
etkileyen di¤er ifllemlerdir. Bu ifllemlerin mal mevcudunu ve mal al›m sat›mlar›n-
dan do¤an kar veya zarar› belirleyen ifllemler olmas› bak›m›ndan kayda al›nmala-
r› gerekir. ‹flletmenin faaliyet konusu, al›m-sat›m› yap›lan mallar›n niteli¤i, çeflitli-
li¤i ve elde edilmek istenen bilgilerin ayr›nt›lar› farkl› kay›t yöntemlerinin uygu-
lanmas›na yol açmaktad›r. Bu yöntemler flunlard›r:

1. Aral›kl› Envanter Yöntemi
2. Devaml› Envanter Yöntemi
Bu iki yöntemde de amaç, ticaret iflletmelerinde mal al›m-sat›m› ve bunlara

iliflkin gider, iade ve iskonto ifllemlerinin kayda al›nmas›d›r. Üretim iflletmelerinde
üretimi tamamlanm›fl ve sat›fla haz›r duruma getirilmifl bulunan mamullerin sat›fl›
ve bu sat›fla ba¤l› olarak ortaya ç›kan gider, iade ve iskonto ifllemleri, ticaret ifllet-
melerindeki sat›fl ve buna ba¤l› ifllemlerle ayn›d›r. Bu aç›dan üretim iflletmelerin-
de sat›fllar›n kayda al›nmas›nda "aral›kl› envanter" veya "devaml› envanter" yön-
temlerinden birini uygulayacaklard›r.

Aral›kl› envanter veya devaml› envanter yöntemlerinden hangisinin uygulana-
ca¤›n›, yukar›da belirtildi¤i gibi, iflletmenin faaliyet konusu, al›m sat›m› yap›lan
mallar›n çeflitlili¤i ve özellikle sat›fl an›nda sat›lan mallar›n maliyetlerinin bilinip,
bilinmemesi gibi faktörler belirler.

Mal hareketlerini muhasebelefltirmede uygulanacak kay›t yönteminin seçimini etkileyen
temel faktör nedir?
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ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM‹ 

Aral›kl› envanter yönteminin temel özelli¤i nedir? Bu yöntemde il-
gili hesaplar nas›l ifllem görür? Dönem sonunda sat›lan mallar›n
maliyeti nas›l hesaplan›r?

Aral›kl› envanter yöntemi, iflletmedeki mal mevcudun ancak belirli aral›klarla ya-
p›lacak say›m ve de¤erleme (envanter ç›karma) ile belirlenebilece¤i esas›na daya-
l› bir yöntemdir. Dolay›s›yla bu yoluyla mal al›m sat›m ifllemlerinden do¤an kar
veya zarar da ancak mal mevcudunun saptanmas›ndan sonra yap›lacak baz› he-
saplamalarla bulunur. Aral›kl› envanter yönteminde dönembafl› mal mevcudu, dö-
nem içi al›fllar›, al›fl giderleri, al›fl iskontolar› ve al›fl iadeleri "153 T‹CAR‹ MALLAR
HESABI"nda izlenir. Sat›fllar ise, "600 YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR HESABI"n›n alaca¤›na
kaydedilir. Sat›fllarla iflletmeden ç›kan her mal, Ticari Mallar Hesab›na kaydedil-
medi¤inden Ticari Mallar Hesab›n›n kalan› mal mevcudunu göstermeyecektir. Do-
lay›s›yla mal mevcudunu ve sat›fllar›n kar veya zarar›n› belirlemek için fiili say›m
ve de¤erleme (envanter) yapmak gereklidir.

Aral›kl› envanter yönteminde al›fllar, hangi hesab›n hangi taraf›na; sat›fllar, hangi hesab›n
hangi taraf›na kaydedilir?

Mal çeflidinin çok ve küçük hacimli ve nisbeten ucuz fiyatl› birimlerden olufl-
tu¤u iflletmelerde, örne¤in; k›rtasiyeci, g›da marketi, konfeksiyon vb. gibi iflletme-
lerde al›m sat›m ifllemleri ço¤unlukla aral›kl› envanter yöntemine göre kaydedilir.
Çünkü bu iflletmelerde sat›lan bir mal›n maliyetinin bilinmesi ve buna ba¤l› ola-
rak her sat›fltan sonra ortaya ç›kacak kar veya zarar›n muhasebe kay›tlar›nda iz-
lenmesi çok güçtür; hatta olanaks›zd›r. Ayr›ca, söz konusu mallardan sat›fllar› ve
stokta kalan mevcutlar› miktar olarak da kay›tlarda izleyebilmek ayn› derecede
güçtür.

Al›fl verifl yapt›¤›n›z iflletmelerin hangilerinin aral›kl› envanter yöntemini uygulad›¤›n›
tahmin edin. Bu yöntemi seçme nedenlerini düflünün.

Mal al›m sat›m› ile bunlarla ilgili olarak ortaya ç›kacak, al›fl giderleri, al›fl iade-
leri ve al›fl iskontolar› ile sat›fl giderleri, sat›fl iadeleri, sat›fl iskontolar› ve sat›fl ka-
r›n›n (veya zarar›n›n) hesaplanmas› ve muhasebelefltirilmesi ifllemlerinin aral›kl›
envanter yöntemine göre kay›tlar›, tekdüzen hesap plan›na uygun olarak afla¤›da
tek tek ele al›nacakt›r.

Aral›kl› envanter yöntemi genellikle hangi iflletmelerde uygulan›r?

Dönembafl› Mal Mevcudu
‹flletmenin dönembafl› bilançosunda yer alan "Ticari Mallar" yevmiye defterine ya-
p›lan aç›l›fl kayd›n› takiben büyük defterdeki "153 T‹CAR‹ MALLAR HESABI" n›n
borcuna ilk kay›t olarak geçer. 153 Ticari Mallar Hesab›nda görülen bu tutar, dö-
nembafl›ndaki mal mevcudunun maliyet de¤eri üzerinden de¤erini gösterir.

‹flletmenin dönembafl›ndaki ticari mallar› hangi hesapta ve hangi de¤erle yer al›r?
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Al›fllar
Sat›n al›nan mal, iflletmenin mal mevcudunu art›r›r. Varl›klar›n izlendi¤i aktif he-
saplardaki art›fl, bilindi¤i gibi ilgili hesab›n borcuna yaz›larak muhasebelefltirilir.
Bu nedenle sat›n al›nan ticari mallar, "153 Ticari Mallar Hesab›"n›n borcuna kay-
dedilir. ‹flletmenin sat›n ald›¤› ticari mallar bu hesaba maliyet de¤eri ile kaydedi-
lir. Sat›n al›nan mallar›n maliyetini; fatura bedeli, tafl›ma ve hammaliye giderleri,
varsa gümrük vergileri ve tafl›ma s›ras›ndaki sigorta giderleri gibi unsurlar için ya-
p›lan parasal fedakarl›klar›n toplam› oluflturur.

Katma De¤er Vergisi Kanununa göre, KDV’ne tabi olan mallar›n sat›n al›nma-
s› nedeniyle ödenen ya da ödenecek olan KDV’nin muhasebelefltirilmesi gerekli-
dir. Ancak, al›fllar ve bu al›fllar›n gideri (maliyet gideri) ile ilgili olarak ödenen
KDV’nin bir maliyet unsuru olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Al›fllarla ilgili olarak ödenen Katma De¤er Vergisi bir maliyet unsuru de¤ildir.

A ‹flletmesi, 1.2.200. tarihindeki Kartopu iflletmesinden 75 no.lu fatura ile
200.000.000 + 20.000.000 KDV liral›k mal sat›n alm›fl, bunun karfl›l›¤›nda
100.000.000 lira ödemifl, 120.000.000 lira borçlu kalm›flt›r.

Örneklerde kolayl›k olsun diye KDV oran› % 10 olarak kabul edilecektir. Bu oran çeflitli
mal ve hizmetlerde farkl› olabilmekte ve zaman zaman de¤iflebilmektedir. Ancak ifllem
görecek hesaplar ve kay›tlar ayn› olup, sadece tutarlarda de¤iflmeler olabilmektedir.

Örne¤in muhasebe kayd›nda görüldü¤ü gibi, al›fllar ticari mallarda bir art›fl›
ifade etti¤i için Ticari Mallar Hesab› borçland›r›lm›fl, al›nan bu mala karfl›l›k yap›-
lan ödeme için Kasa Hesab›, sat›c›ya kalan borç için de Sat›c›lar Hesab› alacaklan-
d›r›lm›flt›r. Ayn› zamanda mal›n bedeli üzerinden al›nan KDV de ‹ndirilecek KDV
Hesab›n›n borçland›r›lmas› ile kayda al›nm›flt›r.

Yevmiye maddelerinde do¤al olarak ifllemin ne oldu¤unu ifade eden; fatura
numaras›, mal›n çeflidi gibi aç›klamalar yaz›l›r. Bu aç›klamalar çeflitli flekillerde ifa-
de edilebilece¤i için örneklerimizde aç›klamalara yer verilmeyecektir. Ancak mu-
hasebe iflleminin iyi anlafl›labilmesi bak›m›ndan gerekti¤inde ana hesaplar yan›n-
da yard›mc› hesaplara (320 Sat›c›lar/ 320 ….. Kartopu gibi) yer verilecektir.

A ‹flletmesi 15.3.200. tarihinde Kardelen ‹flletmesinden 45 nolu fatura ile 260.000.000 +
26.000.000 KDV liral›k mal› peflin sat›n alm›flt›r. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Aral ›k l ›  Envanter  Yöntemi 135

Sat›n Al›nan Mal›n
Maliyeti: 
Fatura bedeli ile al›fl
giderlerinin toplam›ndan
oluflur. 

D ‹ K K A T

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

1.2.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 200.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 100.000.000
320 SATICILAR HS. 120.000.000

320...Kartopu
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Al›fl Giderleri

Bir mal ya da eflya sat›n ald›¤›n›zda fatura bedeli yan›nda al›flla ilgili ne tür giderler
yapt›n›z?

Sat›n al›nan belirli bir malla ilgili fatura bedelinden ayr› olarak yap›lan harcama-
lar, al›fl giderlerini olufltururlar. Sat›n al›nan mal ile do¤rudan ilgili olan al›fl gider-
leri, mal al›fl maliyetinin unsurlar›d›r. Al›fl giderlerine; tafl›ma ücreti, komisyon üc-
reti, sigorta bedeli, gümrük bedeli, depolama ücreti vb. gibi giderler örnek verile-
bilir. Al›flla do¤rudan ilgili olan bu tür giderler dönem gideri olmay›p, al›fllar›n ma-
liyetine eklemek amac›yla Ticari Mallar Hesab›n›n borcuna yaz›larak muhasebe-
lefltirilirler. Çünkü iflletmenin 250.000.000 liraya ald›¤› bir mal› iflletmeye getirtmek
için 10.000.000 lira da tafl›ma ücreti ödenmiflse, bu mal›n maliyeti iflletme için
250.000.000 lira de¤il, (250.000.000 + 10.000.000) 260.000.000 lirad›r.

A ‹flletmesi, sat›n ald›¤› mal› iflletmeye getiren Ak›n Nakliyat iflletmesine 35 nolu
fatura ile tafl›ma ücreti olarak 6.3.200. tarihinde 2.000.000 liras› KDV olmak üzere
22.000.000 lira ödemifltir.

Yevmiye kayd›nda görüldü¤ü gibi, mal›n tafl›nmas› için ödenen 20.000.000 li-
ra söz konusu mal›n maliyetini art›ran bir unsur oldu¤undan 153 Ticari Mallar He-
sab›n›n borcuna kaydedilmifltir.

‹flletme, 14.4.200. tarihinde Tam ‹flletmesinden 72 nolu fatura ile kredili olarak
120.000.000 + 12.000.000 KDV liral›k mal sat›n alm›fl, ayn› gün mal›n tafl›nmas› için H›z
Nakliyat’a 8.000.000 + 800.000 KDV liral›k tafl›ma ücreti ödemifltir. ‹fllemin yevmiye kay-
d›n› yap›n›z.

Al›fltan ‹adeler
Sat›n al›nan mallar›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n örne¤e uygun olmamas›, kusur-
lu olmas› veya baflka bir nedenle iadesi gerekebilir. Al›nan mal›n mevcutlarda ar-
t›fl yaratmas› nedeniyle Ticari Mallar Hesab›n›n borcuna kaydedilmekte oldu¤unu
biliyoruz. Sat›c›ya iade edilen mal ise, stoklarda azalma yarataca¤›ndan, Ticari
Mallar Hesab›n›n alaca¤›na kaydedilerek muhasebelefltirilir. Mal al›fllar›nda ayr›ca
KDV ödendi¤i için al›fllar›n iadesinde KDV’nin iadeye isabet eden tutar›n›n iptal
edilmesi, yani ‹ndirilecek KDV hesab›n›n da alacakland›r›lmas› gerekir. Borçland›-
r›lacak hesap veya hesaplar, al›fl koflullar›na göre belirlenecektir.

Sat›n al›nan mal›n bir k›sm›n›n sat›c›ya iade edilmesi stoktaki ticari mallar› artt›r›r m›,
azalt›r m›?
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6.3.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 20.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 2.000.000

100 KASA HS. 22.000.000
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A ‹flletmesi, Ça¤dafl ‹flletmesinden daha önce kredili ald›¤› mal›n 50.000.000 +
5.000.000 KDV liral›k k›sm›n› örne¤e uygun olmamas› nedeniyle 19.4.200. tarihin-
de iade etmifltir.

A ‹flletmesi, Çam ‹flletmesinden daha önce peflin ald›¤› 40.000.000 + 4.000.000 KDV lira-
l›k mal›, kusurlu olmas› nedeniyle iade etmifl, KDV dahil toplam bedel 44.000.000 liray›
tahsil etmifltir. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Al›fl ‹skontolar›
Çok miktarda mal al›m›, devaml› bir yerden al›m veya al›nan mal›n kalitesindeki
düflüklük gibi nedenlerle sonradan sat›c›dan iskonto istenebilir. ‹skonto, genel
olarak fiyatta yüzde ile ifade edilen bir indirimdir. Al›fl an›nda fatura üzerinde mal
bedeli ile iskonto tutarlar› ayr› ayr› gösterilmiflse, sözkonusu iskonto bir fiyat be-
lirlemesi ifllemi oldu¤undan ayr›ca kayda al›nmaz. Al›fl›n bedeli, iskontodan son-
raki net tutard›r.

Burada sözü edilen iskonto, al›fltan bir süre sonra elde edilen iskontodur. El-
de edilen bu iskonto, önceden sat›n al›nm›fl bulunan mal›n maliyetini azalt›r. Ör-
ne¤in, 100.000.000 liraya al›nm›fl bulunan mal için sonradan % 15 iskonto sa¤la-
n›rsa, bu mal›n iflletmeye maliyeti art›k 100.000.000 lira de¤il, 85.000.000
(100.000.000 - 15.000.000) lira olacakt›r. Bu nedenle al›fl iskontolar›, mevcut ma-
l›n maliyetinde bir azalma yaratt›¤›ndan Ticari Mallar Hesab›n›n alaca¤›na kayde-
dilerek muhasebelefltirilir.

Al›fl iskontosu stoktaki ticari mal›n maliyetini art›r›rm›, azalt›r m›?

A ‹flletmesi, Saran ‹flletmesinden daha önceki bir tarihte kredili olarak ald›¤›
300.000.000 lira maliyetli mal için % 5 iskonto istemifl ve 2.4.200. tarihinde ald›¤›
yaz›yla bu iste¤inin kabul edildi¤ini ö¤renmifltir.

B ‹flletmesi, Gür ‹flletmesinden kredili olarak alm›fl oldu¤u 1.000.000.000 liral›k mal için,
mal›n siparifl edilen malla tam olarak ayn› olmamas› nedeniyle talep etti¤i % 10 iskonto-
nun sat›c› Gür ‹flletmesi taraf›ndan kabul edildi¤ini ö¤renmifltir. ‹fllemin yevmiye kayd›n›
yap›n›z.
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19.4.200.
320 SATICILAR HS. 55.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS. 50.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 5.000.000

2.4.200.
320 SATICILAR HS. 15.000.000

320...Saran İşletmesi
153 TİCARİ MALLAR HS. 15.000.000
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Sat›fllar

‹flletmelerin yapt›klar› sat›fllar, sat›fl gelirlerini ve mal stoklar›n› nas›l etkiler?

Sat›lan mal veya hizmet karfl›l›¤›nda al›nan ya da tahakkuk ettirilerek al›nacak de-
¤erler, sat›fl gelirini (has›lat›n›) ifade eder. Sat›fl ayn› zamanda, iflletmenin mal
mevcudunda bir azalma ifadesidir. Sat›fl›n bu yönü, bilindi¤i gibi Aral›kl› Envanter
Yönteminde hemen kayda al›nmaz; dönemsonundaki mal say›m ve de¤erlemesin-
den sonra azalmalar topluca Ticari Mallar Hesab›ndan ç›kar›l›r.

Sat›fl gelirleri ise, sat›fl gerçekleflti¤inde Tekdüzen Hesap Plan›na uygun olarak,
"600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR HESABI"n›n ya da sat›fl yurt d›fl›na yap›lm›flsa, "601 YURT-
DIfiI SATIfiLAR HESABI"n›n alaca¤›na kaydedilir.

Sat›fl iflleminde, mal sat›n alandan belirli oranda al›nan KDV sat›fllara dahil
edilmeyip, ayr›ca 391 Hesaplanan KDV Hesab›n›n alaca¤›na kaydedilerek
muhasebelefltirilmektedir.

A ‹flletmesi 3.3.200. tarihinde 110 nolu fatura ile peflin olarak 75.000.000 + 7.500.000
KDV liral›k mal satm›flt›r.

A ‹flletmesi 5.3.200. tarihinde Ten ‹flletmesine 304 nolu fatura ile 400.000.000 +
40.000.000 KDV liral›k mal satm›flt›r. Ten ‹flletmesi 440.000.000 liral›k fatura bedeli-
nin 200.000.000 liras›n› ödemifl, geriye kalan 240.000.000 liras› için borçlu kalm›flt›r.

A ‹flletmesi 14.5.200. tarihinde Gümüfl ‹flletmesine tamam› kredili 250.000.000 +
25.000.000 KDV liral›k mal satm›flt›r. Bu ifllemin kayd›n› yap›n›z.

Sat›fl Giderleri

Sat›fl giderlerinin al›fl giderlerinden fark› nedir? Bu giderler hangi hesapta izlenir?

Sat›fl giderleri, sat›fllarla do¤rudan ilgili olan giderlerdir. Bu giderler genellikle sa-
t›lan mal›n müflteriye teslimine kadar yap›lan ve iflletme taraf›ndan karfl›lanan ta-
fl›ma ücretleri gibi giderlerdir. Bu tür giderler, Tekdüzen Hesap Plan›na göre, "760
PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ HESABI"n›n borcuna kaydedilerek
izlenir.
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3.3.200.
100 KASA HS. 82.500.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 75.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 7.500.000

5.3.200.
100 KASA HS. 200.000.000
120 ALICILAR HS. 240.000.000

120...Ten İşletmesi
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 400.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 40.000.000
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A ‹flletmesi satt›¤› mal› müflteriye tafl›yan AS Kargo flirketine, 28.1.200. tarihinde
48 nolu fatura ile 15.000.000 + 1.500.000 KDV lira tafl›ma ücreti ödemifltir.

Sat›fl giderleri hangi hesapta izlenmektedir? Yap›lan bir sat›fl gideri hesab›n hangi taraf›-
na yaz›lmaktad›r?

Sat›fltan ‹adeler

Sat›fltan iadeler ne demektir? Sat›fl has›lat›n› ve stoktaki mallar› nas›l etkiler?

Al›c›lar çeflitli nedenlerle daha önce sat›n ald›klar› mal›n tamam›n› veya bir k›sm›-
n› iflletmeye iade edebilirler. Al›c›n›n iadesi önceki sat›fl›n tamamen veya k›smen
ortadan kalkmas› anlam›ndad›r. Aral›kl› envanter yönteminde y›l içinde sat›lan
mal›n maliyeti 153 Ticari Mallar Hesab›ndan ç›kar›lmad›¤› için geri al›nan mal ile
ilgili olarak Ticari Mallar Hesab›na herhangi bir ifllem yap›lmaz; sat›fltan iadeler,
sat›lan mallar›n ne kadar›n›n iade edildi¤ini ayr›ca görmek bak›m›ndan sat›fl be-
deli üzerinden bir gelir tablosu hesab› olan "610 SATIfiTAN ‹ADELER HESABI" n›n
borcuna kaydedilmesi suretiyle muhasebelefltirilir.

Sat›fltan iadeler, iflletmenin sat›fl has›lat›n› azaltan bir ifllemdir.

A iflletmesi Gürtop ‹flletmesinin daha önce tamam›n› kredili ald›¤› ancak be¤en-
meyip 10.4.200. tarihli ve 114 nolu faturayla iade etti¤i 45.000.000 + 4.500.000
KDV liral›k mal› geri alm›flt›r.

Kay›tta da görüldü¤ü gibi sat›fltan iade, sat›fl› ortadan kald›rd›¤› için, bu sat›fla ait
KDV’de ortadan kalkaca¤›ndan 391 Hesaplanan KDV Hesab› borçland›r›lm›flt›r.

1. Sat›fl iadeleri hangi hesapta ve hesab›n hangi taraf›na yaz›larak muhasebelefltirilmektedir?
2. A ‹flletmesi müflterinin iade etti¤i (100.000.000 + 10.000.000 KDV) liral›k mal› geri al-

m›flt›r. A ‹flletmesinin mal› iade eden müflterisinden 250.000.000 lira alaca¤› bulun-
maktad›r. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.
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28.1.200.
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ HS. 15.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 1.500.000

100 KASA HS. 16.500.000

10.4.200.
610 SATIŞTAN İADELER HS. 45.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 4.500.000

120 ALICILAR HS. 49.500.000
120...Gürtop
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Sat›fl ‹skontolar›

Sat›fl iskontosu ne demektir? Sat›fl has›lat›n› ne yönde etkiler?

Çok miktarda ve devaml› mal almak, erken ödemek veya baflka nedenlerle son-
radan müflteriye iskonto yap›labilir. Sat›fl an›nda fatura üzerinde sat›fl bedeli ile
iskonto tutarlar› ayr› ayr› gösterilmiflse, söz konusu iskonto, bir fiyat belirlemesi
ifllemi oldu¤undan ayr›ca kayda al›nmaz. Sat›fl bedeli, iskontodan sonraki net
tutard›r.

Sat›fl iskontosu olarak ifade etti¤imiz iskonto, sat›fltan bir süre sonra al›c› (müfl-
teri) lehine kabul edilen iskontodur. Al›c›ya yap›lan bu iskonto önceden yap›lm›fl
bulunan sat›fl has›lat›n› azalt›r. Örne¤in 100.000.000 liraya sat›lan bir mal için son-
radan % 10 iskonto yap›l›rsa, sat›fl has›lat› bu iskontodan sonra 90.000.000
(100.000.000 – 10.000.000) liraya düflmüfl olur. Sat›fl has›lat›n› azalt›c› etkisi olan
ve al›c›ya yap›lan bu iskonto, "611 SATIfi ‹SKONTOLARI HESABI"n›n borcuna
kaydedilerek muhasebelefltirilir.

Sat›fl iskontosu, iflletmenin sat›fl has›lat›n› azaltan bir ifllemdir.

A ‹flletmesi, 5.5.200. tarihinde al›c› Yazar ‹flletmesi’nin daha önce kredi ile alm›fl
oldu¤u 600.000.000 liral›k mal için istedi¤i % 5 iskontoyu kabul etmifltir.

Yevmiye kayd›nda görüldü¤ü gibi, sat›fl iskontosu al›c›dan olan alaca¤›, azal-
taca¤› için de Al›c›lar Hesab› alacakland›r›lm›flt›r.

A ‹flletmesi müflterisinin daha önce alm›fl oldu¤u mal için talep etti¤i 100.000.000 liral›k
iskontoyu kabul etmifltir. A ‹flletmesinin müflteriden 150.000.000 lira alaca¤› bulunmak-
tad›r. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Sat›lan Mallar›n Maliyetinin Hesaplanmas› ve Muhasebelefltirilmesi
Aral›kl› envanter yönteminde mal sat›fl kar› veya zarar› ancak dönemsonunda he-
saplan›r. Bilindi¤i gibi aral›kl› envanter yönteminde, dönem içinde sat›fllar sadece
has›lat yönü dikkate al›narak Sat›fllar Hesab› ile ilgilendirilerek kayda al›n›rken, sa-
t›fl› yap›lan mallar›n ç›k›fl› ile ilgili olarak Ticari Mallar Hesab›na bir kay›t yap›lma-
maktad›r. Dolay›s›yla dönemsonuna gelindi¤inde sat›fllar bilinmekte, ancak bu sat›fl-
lar›n maliyeti bilinmemektedir. Çünkü Ticari Mallar Hesab›na sat›lan mallar›n kayd›
yap›lmad›¤›ndan hesab›n kalan› dönemsonu mal mevcudunu göstermez. Sat›lan
mallar›n maliyetini bulmak için mutlaka dönemsonunda mallar›n say›m›n›n yap›l-
mas› gerekir. Say›m sonucu bulunan dönemsonu mal mevcudu, dönembafl› mal
mevcudu ile dönem al›fllar›ndan oluflan mal toplam›ndan (Ticari Mallar Hesab›n›n
borç kalan›ndan) düflüldü¤ünde sat›lan mallar›n maliyeti böylece bulunur.

Aral ›k l ›  Envanter  Yöntemi140

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

5.5.200.
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 30.000.000

120 ALICILAR HS. 30.000.000
120...Yazar işl.
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Aral›kl› envanter yönteminde dönemsonu mal mevcudunu saptamak, sat›lan mal›n maliye-
tini ve buna ba¤l› olarak mal sat›fl kar›n› ya da zarar›n› hesaplayabilmek için dönemso-
nunda stoklardaki mallar›n say›m›n›n ve de¤erlemesinin yap›lmas› gerekir.

A ‹flletmesinin dönemsonunda "153 Ticari Mallar Hesab›" n›n borç kalan›
9.000.000.000 lirad›r. Yap›lan say›mda mal mevcudunun 3.000.000.000 lira oldu¤u
belirlenmifltir.

Yap›lan hesaplamadan sonra bulunan sat›lan mallar›n maliyetinin dönem için-
de kayd› yap›lmad›¤› için, dönemsonunda Ticari Mallar Hesab›ndan düflülerek
"621 SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ HESABI" na aktar›l›r.

Bu kay›ttan sonra Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab› ile Ticari Mallar Hesab›-
n›n durumu flöyle olacakt›r. 

Yukar›daki hesaplarda yer alan kay›tlar ne anlam tafl›maktad›r?

Yap›lan kay›tta Ticari Mallar Hesab› dönemsonu mal mevcudu olan
3.000.000.000 (9.000.000.000 – 6.000.000.000) liray› gösterir duruma gelirken sat›-
lan mallar›n maliyeti de hesaplara aktar›larak muhasebelefltirilmifl olur. Gelir tab-
losu hesab› olan Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›, Sat›fllar Hesab›, varsa iade-
ler ve iskontolar ile ilgili hesaplar di¤er gelir tablosu hesaplar› ile birlikte "690 Dö-
nem Kar› veya Zarar› Hesab›"na devredilerek kapat›l›r.
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Dönembafl› mal mevcudu + Al›fllar : 9.000.000.000 

(Ticari Mallar Hesab›n›n borç kalan›)

Dönemsonu mal mevcudu : -3.000.000.000

Sat›lan mallar›n maliyeti : 6.000.000.000

31.12.200.
153 SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ HS. 6.000.000.000
153 TİCARİ MALLAR HS. 6.000.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS.

: 6.000.000.000
:
:

(31.12) 9.000.000.000 6.000.000.000 (31.12)

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.

6.000.000.000

(31.12) 6.000.000.000
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Z ‹flletmesinin dönembafl› mal mevcudu 2 milyar TL, dönemiçi al›fllar› 10 milyar TL, dö-
nemsonu mal mevcudu 4 milyar TL.d›r.
1. Sat›lan mallar›n maliyetini hesaplay›n›z.
2. Gerekli kayd› yap›n›z.

DEVAMLI ENVANTER YÖNTEM‹

Devaml› envanter yönteminin temel özelli¤i nedir? Bu yöntemle il-
gili hesaplar nas›l ifllem görür? Bu yöntemde yap›lacak dönemso-
nu ifllemleri nelerdir?

Devaml› envanter yöntemi, dönem içinde her zaman mevcut mallar›n miktar›n› ve
maliyetini, bunun yan›nda sat›fllar›n tutar›n› ve maliyetini gösterecek flekilde kay›t
esas›na dayal› bir sistemdir. Mevcut mal›n miktar›n›n ve maliyetinin bilinmesi dö-
nemsonu say›m›na ba¤l› de¤ildir. Bu bak›mdan mal al›m-sat›m ifllemlerinin kay›t
flekli, her an mevcudu gösterecek flekilde düzenlenir.

Devaml› envanter yönteminin uygulanabilmesi için sat›lan herbir mal›n maliyetinin bilin-
mesi gereklidir.

Stoktaki mallar›n maliyetleri ve sat›lan mallar›n maliyeti her an nas›l izlenebilir?

Mevcut mallar›n maliyetinin her an bilinmesi için; 1) Sat›n al›nan mallar›n ma-
liyetini oluflturan bütün unsurlar tek bir hesapta toplan›r, 2) Sat›lan mallar›n ç›k›fl
kayd› ayn› hesaba maliyet tutar› ile yap›l›r. Bu nedenle her sat›flta sat›lan mal›n
maliyetinin bilinmesi zorunlulu¤u vard›r.

Mevcut mal›n maliyetinin her an bilinmesini sa¤layacak flekilde al›fllar ve al›fl
giderleri "153 T‹CAR‹ MALLAR HESABI" nda izlenir. Bu hesap mal al›fllar›nda ma-
liyetle borçland›r›l›r; sat›fllarda da yine maliyetle alacakland›r›l›r. Bunun sonucu
olarak hesaba "maliyetle girifl, maliyetle ç›k›fl" oldu¤undan Ticari Mallar Hesab›n›n
kalan› her an mevcut mal›n maliyetini verecektir. Sat›fl› yap›lan ve Ticari Mallar
Hesab›ndan maliyet ile ç›k›fl› yap›lan mal, "621 SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YE-
T‹ HESABI"na devredilir. Bu devirle sat›lan mallar›n maliyeti ayr› olarak izlenir du-
ruma gelmifl olur. Bunun yan›nda sat›fllar da "600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR HESABI"na
kaydedildi¤inde devaml› envanter yönteminin iflleyifl yap›s› tamamlanm›fl olur.

Yap›lan aç›klamalar çerçevesinde, devaml› envanter yöntemine göre mal al›m
sat›m ifllemlerinin izlenmesini flematik olarak flöyle gösterebiliriz:
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Mal sat›fl› ile ilgili gider, iskonto ve iade ifllemleri, yukar›daki hesaplar›n d›fl›n-
daki gelir tablosu hesaplar› olan sat›fl giderleri, iadeler ve iskontolarla ilgili hesap-
lara, aynen aral›kl› envanter yönteminde oldu¤u gibi kaydedilir.

fiemada yer alan hesaplardan yararlanarak mal al›m-sat›m ifllemlerinden elde edilen kar
ya da zarar saptanabilir mi?

Her sat›flta sat›lan mallar›n maliyetinin bilinmesi ve kayda al›nmas›, yap›lan sa-
t›fl›n sonucunun her an bilinmesine olanak sa¤lar. Çünkü sat›fl ve bunun maliyeti
biliniyorsa, sat›fl has›lat› (geliri) ve sat›lan mal›n maliyeti karfl›laflt›r›larak sat›fl kar›
veya zarar›n› her zaman görmek olana¤› ortaya ç›kar. Nitekim yukar›daki flemada
görülen Yurtiçi (varsa yurtd›fl›) Sat›fllar Hesab› ile Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti He-
sab› karfl›laflt›r›larak sat›fl kar› veya zarar› hesaplan›r.

Sat›lan herbir mal›n maliyeti nas›l ve nerede izlenebilir?

Devaml› envanter yönteminde yard›mc› defterlerin önemi büyüktür. Büyük
defterdeki Ticari Mallar ana hesab› iflletmenin elindeki toplam mallar›n maliyetini
verir.

Ancak devaml› envanter yönteminin gere¤ini yerine getirebilmek için her tür
mal›n maliyetini bilmek gerekir. Ayn› tür mal›n ayr› ayr› tarihlerde veya ayr› sat›-
c›lardan al›nmas› durumunda maliyetleri farkl› olabilecektir. Bunun için mallara
iliflkin bütün bilgilerin kolayl›kla görülebilecek ve izlenebilecek flekilde kay›tlan-
mas› zorunluluk olur. Bu ise sadece büyük defter kay›tlar› ile (ana hesaplar) ola-
nakl› de¤ildir. Bu nedenle Ticari Mallar Hesab›n›n yard›mc› defterleri olarak Stok
Kartlar› düzenlenir. Afla¤›da bir stok kart› örne¤i verilmifltir:
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KASA HS. KASA HS.
veya ilgili Hesap veya ilgili Hesap

153 T‹CAR‹ 621 SATILAN T‹CAR‹ 600 YURT‹Ç‹
MALLAR HS. MALLAR MAL‹YET‹ HS. SATIfiLAR HS.

Al›nan Sat›lan Sat›lan Sat›lan
Mal›n Mal›n Mal›n Mal›n

Maliyeti Maliyeti Maliyeti Sat›fl
(Al›fl Has›lat›

Maliyeti) (Geliri)

Hesab›n borç Hesab›n kalan› Hesab›n kalan›
kalan› mevcut sat›lan mallar›n sat›fllar›n toplam

mal›n maliyetini toplam maliyetini has›lat›n› (gelirini)
verir. verir. verir.

Devaml› envanter
yöntemine göre mal
al›m sat›m›n›n
izlenmesi



Stok kart› (yard›mc› defter) giren, ç›kan ve kalan mallar› miktar, birim fiyat ve
tutar itibariyle gösterdi¤inden mallar›n maliyetini izleme olana¤› sa¤lar.

Hangi iflletmelerde mal hareketleri devaml› envanter yöntemine göre izlenebilir?

Yukar›da iflleyifl biçimi ve koflullar› belirlenen devaml› envanter yönteminin
uygulanmas› her iflletme için olanakl› de¤ildir. Yöntemin uygulanmas› daha çok
büyük hacim ve birim de¤eri yüksek, az mal çeflidi üzerine çal›flan iflletmeler için
uygundur.

Devaml› envanter yönteminde hangi hesaplar kullan›l›r? Herbir hesab› k›saca tan›tarak,
hesaplar aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu belirtiniz.

Dönembafl› Mal Mevcudu 

Dönembafl›nda stokta bulunan ticari mallar, hangi hesapta ve hangi de¤erle yer al›r?

Dönembafl› bilançosunda yer alan mal mevcudu, yevmiye defterine yap›lan aç›l›fl
kayd› ile "153 T‹CAR‹ MALLAR HESABI"n›n borcuna kaydedilir. Dolay›s›yla dö-
nembafl› mal mevcudu Ticari Mallar Hesab›n›n borcuna ilk kay›t olarak geçer. He-
sapta görülen tutar, dönembafl› mal mevcudunun maliyet bedelini gösterir.

Al›fllar
Sat›n al›nan mal, iflletmenin mal mevcudunu artt›r›r. Aktif hesaplardaki art›fl borç
kayd› ile muhasebelefltirildi¤inden, mal al›fllar› "153 T‹CAR‹ MALLAR HESABI" n›n
borcuna kaydedilir. Buna karfl›l›k alacakl› hesap veya hesaplar al›fl koflullar›na gö-
re belirlenir.

Sat›lan mal›n maliyeti ile ilgili maliyet bilgisinin elde edilebilmesi için mal›n
maliyetini oluflturacak tüm maliyet unsurlar›n›n toplu olarak bir hesapta yer alma-
s› gerekti¤inden dönembafl› mal mevcudu, dönem içi al›fllar› ve al›fl giderleri tek
bir hesaba, Ticari Mallar Hesab›na kaydedilir.
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(B) ‹flletmesi, 8.1.200. tarihinde Ali Yaflar’dan 12 nolu fatura ile birim fiyat› 5.000.000
lira olan AB mal›ndan peflin olarak 80 adet alm›fl ve karfl›l›¤› olan 400.000.000 +
40.000.000 KDV liray› ödemifltir.

Bu kay›t büyük defter hesaplar› yan›nda ayr›ca devaml› envanter yönteminin
gere¤i olarak mevcudu ve birim maliyeti görmek ve izlemek için Ticari Mallar He-
sab›n›n yard›mc› defteri özelli¤indeki AB mal›n›n stok kart›na da geçirilir.

B ‹flletmesi 1.6.200. tarih 162 nolu fatura ile yar›s› peflin, yar›s› kredili olmak üzere ta-
nesi 10.000.000 + 1.000.000 KDV liradan 60 adet (Z) mal› sat›n alm›flt›r. ‹fllemin yevmi-
ye kayd›n› yap›n›z.

Al›fl Giderleri
Sat›n al›nan belirli bir mal›n fatura bedelinden ayr› olarak yap›lan; tafl›ma ücreti,
sigorta bedeli, gümrük bedeli gibi harcamalar al›fl giderlerini oluflturur. Bu gider-
ler önce de belirtildi¤i gibi sat›n al›nan mal›n maliyet unsurlar›d›r. Bunun için
do¤rudan do¤ruya al›fllarla ilgili söz konusu giderler "153 T‹CAR‹ MALLAR HESA-
BI" n›n borcuna kaydedilir.

B ‹flletmesi, sat›n ald›¤› mal› iflletmeye tafl›yan Güney Tafl›ma fiirketine 48 nolu fa-
tura ile tafl›ma ücreti olarak 24.2.200. tarihinde 15.000.000 + 1.500.000 KDV lira
ödemifltir.

B ‹flletmesi 19.5.200. tarihinde San Ticaret ‹flletmesinden sat›n ald›¤› mal›n komisyon üc-
reti olarak 95 nolu fatura ile 80.000.000 + 8.000.000 KDV lira ödemifltir. ‹fllemin yevmi-
ye kayd›n› yap›n›z.

Al›fltan ‹adeler 
Al›nan mal›n istenilen nitelikte olmamas› ya da sat›c› taraf›ndan yanl›fl mal gön-
derilmifl olmas› gibi durumlarda mal›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n sat›c›ya ia-
de edilmesi söz konusu olabilir. Sat›c›ya mal›n iadesi, iflletmenin mal mevcudu-
nu azalt›r. Bu nedenle al›flta borçland›r›lm›fl bulunan Ticari Mallar Hesab› bu kez
alacakland›r›l›r.

Al›fltan iadeler sat›n al›nan malda azal›fl yarat›r.
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8.1.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 400.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 40.000.000

100 KASA HS. 440.000.000

24.2.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 15.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 1.500.000

100 KASA HS. 16.500.000
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B ‹flletmesi daha önce Can Tuna’dan kredili olarak sat›n ald›¤› 90.000.000 +
9.000.000 KDV lira tutar›ndaki mal› 15.4.200. tarihinde iade etmifltir.

‹ade edilen mal daha önce kredili olarak al›nm›fl oldu¤undan, bu iade ile ifllet-
menin borcu, mal tutar› ile KDV kadar azalm›flt›r. Bu nedenle Sat›c›lar Hesab›
borçland›r›lm›flt›r. Ticari Mallar Hesab› iadenin yaratt›¤› azalma için, ‹ndirilecek
KDV Hesab› da katma de¤er vergisinin iptali için alacakland›r›lm›flt›r. ‹ade edilen
mal daha önce kredili de¤il de peflin al›nm›flsa, kuflkusuz daha önce ödenen be-
del iadeden olay› tahsil edilece¤inden, tahsil edilen para Kasa Hesab›na kaydedi-
lir veya hemen tahsil edilemezse bu durumda iade eden iflletmenin mal› iade edi-
len iflletmeden alaca¤› do¤acakt›r.

B ‹flletmesi, Meriç ‹flletmesinden daha önce peflin ald›¤› 150.000.000 + 15.000.000 KDV
tutar›ndaki mal› iade etmifl ve bedelini tahsil etmifltir. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Al›fl ‹skontolar›
Al›nan mal›n kalitesinde düflüklük, ambalajda bozukluk veya çok miktarda mal
al›m› gibi nedenlerle sat›c›dan sonradan iskonto istenebilir. Sat›c› bu iste¤i kabul
ederse, yap›lan iskonto kadar mal›n al›fl tutar›, dolay›s›yla maliyeti düflecektir. Ör-
ne¤in, 200.000.000 liraya al›nm›fl bulunan mal için sonradan 25.000.000 lira iskon-
to sa¤lan›rsa, bu mal›n iflletmeye maliyeti art›k 200.000.000 lira de¤il, 175.000.000
lira olacakt›r. Bu nedenle al›fllarla ilgili sonradan sa¤lanan iskontolar, daha önce
Ticari Mallar Hesab›n›n borcuna yaz›lan mal›n maliyetinin düflmesi sonucunu ya-
ratt›¤› için, Ticari Mallar Hesab›n›n alaca¤›na kaydedilerek muhasebelefltirilir. Bu-
nun yan›nda sat›c›n›n yapt›¤› iskonto nedeniyle, iflletmenin sat›c›ya borcu varsa,
bu borcu azalacak; iflletmenin sat›c›ya borcu yoksa iflletme iskonto tutar›n› tahsil
edecektir.

Al›fl iskontosu sat›n al›nan mal›n maliyetini azalt›r.

B ‹flletmesi, daha önce Cantürk Limited fiirketi’nden kredili olarak sat›n alm›fl ol-
du¤u 400.000.000 liral›k mal için 2.5.200. tarihinde % 5 iskonto sa¤lam›flt›r.

Bu kay›t sonucunda önceden al›nm›fl olan mal›n maliyeti 400.000.000 liradan
380.000.000 liraya düflmüfl, iflletmenin sat›c›ya olan borcu da 20.000.000 lira azal-
m›fl olmaktad›r.
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15.4.200.
320 SATICILAR HS. 99.000.000

320..Can Tuna
153 TİCARİ MALLAR HS. 90.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 9.000.000

2.5.200.
320 SATICILAR HS. 20.000.000

320...Cantürk Ltd.Şti.
153 TİCARİ MALLAR HS. 20.000.000
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‹skonto fatura üzerinde yap›lm›fl olursa, bu iskonto nas›l kayda al›n›r?

‹skonto mal›n al›n›fl› s›ras›nda, fatura üzerinde mal bedelinden düflülerek gös-
terilmiflse, bu flekildeki iskontonun kayd›na gerek yoktur. Çünkü al›fl faturas›nda
gösterilen bu iskonto, bir fiyat belirlemesi niteli¤inde oldu¤undan ayr›ca kayda
al›nmaz.

Al›fl iskontosu nedir? Mal al›fl s›ras›nda fatura üzerinde yap›lan ile sonradan sa¤lanan is-
kontonun niteli¤i ayn› m›d›r? De¤ilse muhasebe kay›tlar› nas›l yap›l›r?

Sat›fllar
Devaml› envanter yönteminde sat›fl iflleminin iki yönü vard›r. Bunlardan birincisi;
sat›lan mal karfl›l›¤›nda elde edilen sat›fl has›lat› (geliri); ikincisi ise, sat›fl has›lat›-
n›n elde edilebilmesi için katlan›lan ve iflletmeden mal ç›k›fl›n› ifade eden sat›lan
mal›n maliyeti yönüdür. Buna göre, devaml› envanter yönteminde, yöntemin iflle-
yiflini gösteren flemada da görüldü¤ü gibi, sat›fllar; biri sat›fl has›lat›n›, biri de sat›-
fl›n maliyetini gösteren iki madde ile Ticari Mallar Hesab›, Sat›fllar Hesab› ve Sat›-
lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab› kullan›larak muhasebelefltirilir.

Sat›fl iflleminin, sat›fl has›lat› ve sat›lan mal›n maliyeti olmak üzere iki yönü vard›r.

B ‹flletmesi 13.8.200. tarihinde Arda Ticaret’e 207 nolu fatura ile yar›s› peflin, yar›-
s› kredili olmak üzere 3 adet AB mal›n› 300.000.000 + 30.000.000 KDV liraya sat-
m›flt›r. 3 adet AB mal›n›n maliyeti (80.000.000 x 3 adet) 240.000.000 lirad›r.

Yukar›da yap›lan yevmiye kay›tlar› ne ifade etmektedir?

Birinci madde, sat›fl iflleminden elde edilen sat›fl has›lat› ile ilgili kay›tt›r. ‹kin-
ci madde, yap›lan sat›fl›n gider yönünü gösteren sat›lan mal›n maliyeti ile ilgili
kay›tt›r. Bu maddede sat›fl›n gider yönünü ifade eden Sat›lan Ticari Mallar Maliye-
ti Hesab› maliyet de¤eri üzerinden borçland›r›l›rken, sat›lan mal›n ç›k›fl› nedeniy-
le Ticari Mallar Hesab› alacakland›r›lm›flt›r. Böylece Ticari Mallar Hesab›n›n borç
kalan› o andaki mevcut mal› gösterirken Sat›fllar Hesab› ile Sat›lan Ticari Mallar
Maliyeti Hesab›n›n karfl›laflt›r›lmas›, yap›lan sat›fl›n sonucunu yani kar›n› ya da za-
rar›n› verecektir.
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13.8.200.
100 KASA HS. 165.000.000
120 ALICILAR HS. 165.000.000

120...Arda Ticaret
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 30.000.000

13.8.200.
621 SATILAN TİCARİ MALLAR

MALİYETİ HS. 240.000.000
153 TİCARİ MALLAR HS. 240.000.000

Ö R N E K



Her sat›flta sat›lan mal›n maliyeti bulunabilir ve muhasebelefltirme yap›labilir mi? Yap›l›r-
sa nas›l yap›l›r?

Ticari mallar farkl› tarihlerde, çeflitli miktar ve maliyetlerle iflletmeye sat›n al›n›r.
Sat›n al›nan mallar toptan sat›lmay›p, k›s›m k›s›m sat›ld›¤›ndan sat›lan k›sm›n mali-
yetini sat›fl an›nda hesaplamak güçtür. Bunun için uygulamada sat›lan mallar›n ma-
liyetlerinin "Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›"na devri haftal›k, ayl›k veya üç ay-
l›k dönemler sonunda ve baz› maliyet saptama yöntemlerine göre yap›l›r.

Sat›lan mal›n maliyetinin "Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›"na devrinde uy-
gulanan ve bir tak›m varsay›mlara dayand›r›lan maliyet saptama yöntemlerinden
bafll›calar› flunlard›r:

1. Gerçek Maliyet Yöntemi: Sat›lan mal›n maliyetinin do¤rudan do¤ruya ger-
çek sat›n al›n›fl maliyeti üzerinden belirlenmesidir. Çok say›da ve küçük birimler
halinde mal al›p satan iflletmelerle birbirine kar›flan (s›v›, arpa, bu¤day gibi) mal-
lar› al›p satan iflletmeler her satt›klar› mal›n maliyetlerini saptamalar› olanaks›zd›r.
Buna karfl›l›k az say›da, büyük ve yüksek de¤erli birimler (tafl›tlar, makina, mobil-
ya gibi) mal al›p satan iflletmeler Gerçek Maliyet Yöntemini uygulayabilirler.

2. ‹lk Giren ‹lk Ç›kar Yöntemi: Bu yöntemde ilk sat›n al›nan (giren) mal›n
önce sat›laca¤› varsay›l›r. Bunun için sat›lan (ç›kan) mallar›n maliyeti, ilk sat›n al›-
nan mal›n maliyetinden bafllamak üzere bir s›ra içinde belirlenir.

3. Son Giren ‹lk Ç›kar Yöntemi: Bu yöntemde sat›fllar›n en son al›nan mal-
dan yap›laca¤› varsay›l›r. Bu nedenle sat›lan mallar›n maliyeti, son sat›n al›nan
mal›n maliyetinden bafllamak üzere geriye do¤ru bir s›ra içinde belirlenir.

4. Ortalama Maliyet Yöntemi: Bu yöntem kendi içinde "A¤›rl›kl› Ortalama
Yöntemi" ve "Hareketli Ortalama Yöntemi" olarak ikiye ayr›l›r.

A¤›rl›kl› ortalama maliyet yönteminde maliyet, de¤iflik tarihlerde farkl› fiyatlar-
la yap›lan tüm al›fllar›n toplam maliyetlerinin, toplam miktara bölünerek buluna-
cak bir ortalamaya göre saptan›r.

Hareketli ortalama yöntemi, a¤›rl›kl› ortalama maliyet yönteminin devaml› en-
vanter yönteminde uygulanabilir duruma getirilmifl fleklidir. Bu yöntemde ortala-
ma maliyet her al›flta tekrar hesaplan›r. Bunun için her mal al›flta yeni al›nan ma-
l›n miktar› mevcut mal›n miktar›na, maliyeti de mevcutlar›n maliyetine eklenip,
toplam maliyeti toplam miktara bölerek bir dahaki mal al›fl›na kadar kullan›lacak
ortalama maliyet hesaplan›r.

B ‹flletmesi 4.6.200. tarihinde 189 nolu fatura ile Fevzi Y›lmaz’a 125.000.000 lira maliyet-
li AC mal›n› peflin olarak 150.000.000 + 15.000.000 KDV liraya satm›flt›r.
1. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.
2. Sat›fl›n kar›n› ya da zarar›n› ilgili hesaplara bakarak bulunuz.
3. Maliyetin ne flekilde hesaplanabilece¤ini aç›klay›n›z.

Sat›fl Giderleri
Sat›fl giderleri aral›kl› envanter yönteminde de aç›kland›¤› gibi, sat›fllarla do¤rudan
do¤ruya ilgili olan, sat›lan mal›n müflteriye teslimine kadar yap›lan ve iflletme ta-
raf›ndan karfl›lanan tafl›ma giderleri gibi giderlerdir. Bu giderler, Tekdüzen Hesap
Plan›na göre "760 PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ HESABI"n›n bor-
cuna kaydedilerek muhasebelefltirilir.
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B ‹flletmesi satt›¤› mal›n müflteriye nakli için 20.4.200. tarihinde 120 nolu fatura ile
Ekspres Kargo’ya 25.000.000 + 2.500.000 KDV lira ödemifltir.

Sat›fl giderleri hangi hesaba ve hesab›n hangi taraf›na kaydedilir?

Sat›fltan ‹adeler
Daha önce iflletmeden mal sat›n alan müflteri çeflitli nedenlerle ald›¤› mal›n tama-
m›n› veya bir k›sm›n› iade edebilir. Bu ifllem daha önce yap›lm›fl olan sat›fl›n ip-
talidir. Dolay›s›yla sat›fl için yap›lm›fl bulunan kay›t iflleminin de iptali gerekir.
Ancak sat›lan mallar›n ne kadar›n›n iade edildi¤ini ayr›ca ve toplu olarak göre-
bilmek için sat›fltan iadeler Sat›fllar Hesab›n›n borcuna kaydetme yerine ifllemin
niteli¤ini yans›tan ve gelir tablosu hesab› olan "610 SATIfiTAN ‹ADELER HESA-
BI"na kaydedilir.

B ‹flletmesi, müflteri Deniz Koçak’›n daha önce kredili olarak sat›n alm›fl oldu¤u
(M) mal›ndan iade etti¤i 120.000.000 + 12.000.000 KDV liral›k k›sm› 10.5.200. ta-
rihinde geri alm›flt›r. Bu mal›n maliyet de¤eri 90.000.000 lirad›r.

Yap›lan iade kayd›ndaki birinci madde ile ikinci madde ne anlam ifade etmektedir?

Yukar›daki birinci madde, mal›n al›c› taraf›ndan iadesi nedeni ile al›c›dan olan
alaca¤›n›n iade edilen mal bedeli ve KDV kadar silinmesini göstermektedir.

‹kinci madde ise, al›c› taraf›ndan iade edilen mal›n geri al›nmas›n›n (girifli-
nin) kayd›n› gösterir. Daha önce sat›lan mal, has›lat elde etmek amac› ile aktif
tükenmesi fleklinde düflünülerek, yani gider olarak Sat›lan Ticari Mallar Maliye-
ti Hesab›nda kayda al›nm›flt›. fiimdi ise, 90.000.000 lira maliyetli mal, al›c›n›n
(müflterinin) iadesi nedeniyle tekrar aktifler aras›na girdi¤inden Ticari Mallar
Hesab›nda bir art›fl, bunun karfl›l›¤›nda Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›nda
bir azal›fl yap›lm›flt›r.
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20.4.200.
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ HS. 25.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 2.500.000

100 KASA HS. 27.500.000

10.5.200.
610 SATIŞTAN İADELER HS. 120.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 12.000.000

120 ALICILAR HS. 132.000.000
120..Deniz Koçak

10.5.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 90.000.000

621 SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ HS. 90.000.000
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Al›c›n›n (müflterinin) daha önce kredili veya peflin sat›n alm›fl oldu¤u mal, al›c› taraf›ndan
tamamen veya k›smen iade edildi¤inde nas›l muhasebelefltirilir?

Sat›fl ‹skontolar›
Mal›n istenilen nitelikleri tafl›mamas› veya çeflitli nedenlerle al›c›-müflteri sonradan
iskonto talebinde bulunabilir ya da sat›c›n›n kendisi al›c›n›n sat›n ald›¤› mal›n be-
lirli bir büyüklü¤e ulaflmas› nedeniyle müflteriye sonradan iskonto yapabilir.

Müflteriye yap›lan iskonto, sat›fllardan elde edilen sat›fl has›lat›n› azalt›r. ‹skon-
to tutar› do¤rudan Sat›fllar Hesab›ndan düflmek yerine, müflterilere ne kadar is-
konto yap›ld›¤›n› ayr›ca ve topluca görebilmek amac›yla "611 SATIfi ‹SKONTOLA-
RI HESABI"na kaydedilir.

Sat›fl has›lat›n› azaltan sat›fl iskontolar› Sat›fllar Hesab›n›n borcuna kaydedilmez.

B ‹flletmesi, 15.8.200. tarihinde al›c› Ahmet Güler’in daha önce kredi ile ald›¤›
200.000.000 lira fatura bedelli mal için istedi¤i %4 iskontoyu (200.000.000 x %4 =
8.000.000) kabul etmifl ve al›c›ya bildirmifltir.

Sat›fl iskontosu do¤rudan do¤ruya sat›fl s›ras›nda fatura üzerinde gösterilerek
yap›lm›flsa, bu iskonto bir fiyat ayarlamas› say›laca¤›ndan ayr›ca kayda al›nmaz;
sat›fl bedeli de iskonto tutar›ndan sonraki tutar kabul edilece¤inden, sat›fl has›lat›
bu tutar üzerinden Sat›fllar Hesab›na kaydedilir.

1. Sat›fl iskontosu ne demektir? 
2. C ‹flletmesi, müflterisinin daha önce kredili alm›fl oldu¤u mal için talep etti¤i 50.000.000

liral›k iskonto talebini kabul etmifltir. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Devaml› Envanter Yönteminde Dönemsonu ‹fllemleri

Mal hareketlerini devaml› envanter yöntemine göre kayda alarak izleyen bir iflletmede,
dönemsonundaki mal hareketlerinin sonucu, hangi hesaplarda ve toplu olarak hangi he-
sapta görülebilir?

‹fllemlerin aç›klanmas›nda görüldü¤ü gibi devaml› envanter yönteminin esas›, üç
temel hesap üzerine kurulmufltur. Bu hesaplardan Ticari Mallar Hesab› bir bilan-
ço hesab› olup borç kalan›, o anda mevcut olmas› gereken mallar›n maliyet bede-
li üzerinden de¤erini verir. Di¤er iki hesap, Sat›fllar Hesab› ve Sat›lan Ticari Mal-
lar Maliyeti Hesab› gelir tablosu (sonuç) hesaplar›d›r. Yurtiçi Sat›fllar (ve Yurtd›fl›
Sat›fllar) Hesab› bir gelir hesab›, Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab› ise, bir gider
hesab›d›r.
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15.8.200.
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 8.000.000

120 ALICILAR HS. 8.000.000
120...Ahmet Güler
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E¤er dönem sonunda yap›lan envanterde (say›m ve de¤erlemede) mevcut
mallar›n de¤eri Ticari Mallar Hesab›n›n borç kalan› kadar bulunursa (fire, çal›nma
vb. nedenlerle eksiklik ç›kmazsa) mal sat›fl kar› ya da zarar› sat›fllarla, sat›lan mal-
lar›n maliyetinin karfl›laflt›r›lmas› suretiyle bulunur. Bu amaçla sonuç hesaplar›
olan Yurtiçi (ve varsa Yurtd›fl›) Sat›fllar Hesab› ile Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti He-
sab› ve varsa Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›, Sat›fltan ‹adeler Hesa-
b›, Sat›fl ‹skontolar› Hesab› da "690 Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›" na devredi-
lerek kapat›l›r. Bu flekilde mal ile ilgili has›lat ve giderler bir yerde toplanm›fl olur.
Bu konu 16. Ünitede "Dönen Varl›klara Ait Dönemsonu ‹fllemleri" kapsam› içinde
tekrar ele al›nacakt›r.

1. Sat›fllar Hesab› ve Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab› dönemsonunda hangi hesaba
devredilerek kapat›l›r?

2. ‹flletmenin Ticari Mallar Hesab›n›n borç kalan› 10 Milyar, Yurtiçi Sat›fllar Hesab›n›n ka-
lan› 25 milyar, Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›n›n kalan› 23 milyard›r. Buna göre
iflletmenin brüt sat›fl kar› veya zarar› nedir?

FATURA

Vergi Usul Kanununda faturan›n flekli, düzeni ve kullan›lma zo-
runlulu¤u konusunda konulan hükümler nelerdir?

Mal al›m sat›m ifllemlerinin belgelere dayand›r›lmas› gerekir. Mal al›m sat›m›nda
en temel belge faturad›r.

Vergi Usul Kanunundaki fatura ile ilgili maddeler afla¤›da verilmifltir.

Faturan›n Tarifi
Madde 229-Fatura, sat›lan emtia veya yap›lan ifl karfl›l›¤›nda müflterinin borçland›-
¤› mebla¤› göstermek üzere emtiay› satan veya ifl yapan tüccar taraf›ndan müflte-
riye verilen ticari vesikad›r.

Faturan›n fiekli
Madde 230-Faturada en az afla¤›daki bilgiler bulunur:

1. Faturan›n düzenlenme tarihi, seri ve s›ra numaras›,
2. Faturay› düzenleyenin ad›, varsa ticaret ünvan›, ifl adresi, ba¤l› oldu¤u ver-

gi dairesi ve hesap numaras›,
3. Müflterinin ad›, ticaret ünvan›, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numaras›,
4. Mal›n veya iflin nevi, miktar›, fiyat› ve tutar›,
5. Sat›lan mallar›n teslim tarihi ve irsaliye numaras› (mal›n al›c›ya teslim edil-

mek üzere sat›c› taraf›ndan tafl›nd›¤› veya tafl›tt›r›ld›¤› hallerde sat›c›n›n, tes-
lim edilen mal›n al›c› taraf›ndan tafl›nmas› veya tafl›tt›r›lmas› halinde al›c›-
n›n, tafl›nan veya tafl›tt›r›lan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve ta-
fl›tta bulundurulmas› flartt›r).

Mal›n, bir mükellefin birden çok iflyerleri ile flubeleri aras›nda tafl›nd›¤› veya
sat›lmak üzere bir komisyoncu veya di¤er bir arac›ya gönderildi¤i hallerde de,
mal›n gönderen taraf›ndan sevk irsaliyesine ba¤lanmas› gereklidir. Bu bentte
yaz›l› irsaliyeler hakk›nda fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu
madde hükmü uygulan›r. ‹rsaliyede mal›n nereye ve kime gönderildi¤i ayr›ca
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belirtilir. fiu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amac›yla perakende olarak sat›n
ald›klar› mallar› kendilerinin tafl›mas› veya tafl›tt›r›lmas› halinde bu mallara ait fatu-
ra veya perakende sat›fl fiflinin bulunmas› flart›yla sevk irsaliyesi aranmaz.

Fatura Nizam›
Madde 231-Faturan›n düzenlenmesinde afla¤›daki kaidelere uyulur:

1. Faturalar s›ra numaras› dahilinde teselsül ettirilir. Ayn› müessesenin muhtelif
flube ve k›s›mlar›nda her biri ayn› numara ile bafllamak üzere ayr› ayr› fatu-
ra kullan›ld›¤› takdirde bu faturalara flube ve k›s›mlar›na göre flube ve k›s-
m›n isimlerinin yaz›lmas› veya özel iflaretle seri tefriki yap›lmas› mecburidir.

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurflun kalem ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir as›l bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek

düzenlendi¤i takdirde her birine kaç›nc› örnek oldu¤u iflaret edilir.
4. Faturalar›n bafl taraf›nda ifl sahibinin veya nam›na imzaya mezun olanlar›n

imzas› bulunur.
5. Fatura, mal›n teslimi veya hizmetin yap›ld›¤› tarihten itibaren azami 10 gün

içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlen-
memifl say›l›r.

6. Bu kanunun 232. Maddesinin birinci f›kras›na göre fatura düzenlemek
zorunda olanlar, müflterinin ad› ve soyad› ile ba¤l› oldu¤u vergi dairesi ve
hesap numaras›n›n do¤rulu¤undan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, ay-
n› maddenin 2.f›kras›n›n uyguland›¤› halleri kapsamaz.) Fatura düzen-
leyenin istemesi halinde müflteri kimli¤ini ve vergi dairesi hesap numaras›n›
gösterir belgeyi ibraz etmek zorundad›r.

Faturan›n mal›n tesliminden en geç ne kadar süre içinde düzenlenmesi gerekir?

Faturan›n Kullanma Mecburiyeti
Madde 232-Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlara, 
2. Serbest meslek erbab›na,
3. Kazançlar› götürü usulde tesbit olunan tüccarlara,
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,
5. Vergiden muaf esnafa.
Satt›klar› emtia veya yapt›klar› ifller için fatura vermek ve bunlarda fatura is-

temek ve almak mecburiyetindedirler.
Yukar›dakiler d›fl›nda kalanlar›n, birinci ve ikinci s›n›f tüccarlardan ve defter

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden sat›n ald›klar› emtia veya onlara yapt›r-
d›klar› ifl bedelinin yüz elli milyon liray› geçmesi veya bedeli yüz elli milyon
liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiay› satan›n veya ifli yapan›n fatura ver-
mesi mecburidir.

Birinci ve ikinci s›n›f tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler kimlere fatu-
ra vermek ve bunlardan fatura almak mecburiyetindedirler?
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Özet 153

Özet

Stok kavram› neleri içerir? Tekdüzen hesap pla-
n›nda stoklar›n izlenildi¤i hesaplar hangileridir?

• ‹flletmelerde  önemli bir varl›k unsuru olan stok-
lar; iflletmenin satmak, üretimde  kullanmak veya
tüketmek amac›yla edindi¤i, ilk madde ve malze-
me, yar› mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, ar-
t›k ve hurda gibi bir y›ldan  az bir sürede kullan›-
lacak olan veya bir y›l içinde nakde  çevrilebile-
ce¤i düflünülen varl›klardan oluflur. Bu kapsama
giren varl›klar›n en önemlileri tekdüzen  hesap
plan›na göre flu hesaplarda izlenir:
150 ‹lk Madde ve Malzeme
151 Yar› Mamuller – Üretim
152 Mamuller
153 Ticari Mallar

Katma de¤er vergisinin mal al›m›, sat›m› ile iliflkisi
nedir? Bu ifllemlerle ilgili olarak ortaya ç›kan katma
de¤er  vergisi hangi hesaplarda izlenir?

• Katma de¤er vergisi harcamalar› vergilendiren bir
vergi türüdür. Çok özet olarak ifade etmek gere-
kirse, mal ve hizmet al›m›nda bedelin belirli bir
yüzdesi kadar ayr›ca KDV ödenir. ‹flletmeler mal
ve hizmet al›mlar›nda  ödedikleri KDV yi 191 ‹n-
dirilecek KDV Hesab›na kaydederler; sat›fllarda
ald›klar› KDV yi 391 Hesaplanan KDV Hesab›na
kaydederler.

Aral›kl› envanter yönteminin temel özelli¤i nedir? Bu
yöntemde ilgili hesaplar nas›l ifllem görür? Dönem-
sonunda sat›lan mallar›n maliyeti nas›l hesaplan›r?

• Aral›kl› envanter yöntemi; iflletmedeki mal mev-
cudunun ancak, belirli aral›klarla yap›lacak say›m
ve de¤erleme ile bilinebilece¤i, ondan sonrada
yap›lacak baz› hesaplamalarla bulunaca¤› esas›na
dayal› bir yöntemdir. Bu yöntemde dönembafl›
mal mevcudu, al›fllar, al›fl giderleri, al›fl iskontola-
r› ve al›fl iadeleri "153 Ticari Mallar Hesab›"nda
sat›fllar ise "600 Yurtiçi Sat›fllar" ve varsa "601 Yurt-
d›fl› Sat›fllar Hesab›"nda sat›fl giderleri, sat›fl iade-
leri ve sat›fl iskontolar› kendi adlar›n› tafl›yan he-
saplarda  izlenir. Dönemsonunda da say›m yap›-
larak, dönemsonu mal mevcudu, dönembafl› mal 

mevcudu ile dönem al›fllar›ndan  oluflan mal top-
lam›ndan düflülerek sat›lan mallar›n  maliyeti bu-
lunur ve bulunan bu maliyet  tutar› Ticari Mallar
Hesab›ndan ç›kar›larak Sat›lan Ticari Mallar Mali-
yeti Hesab›na devredilir.

Devaml› envanter yönteminin temel özelli¤i ne-
dir? Bu yöntemde ilgili hesaplar nas›l ifllem gö-
rür? Bu yöntemde yap›lacak dönemsonu ifllemle-
ri nelerdir?

• Devaml› envanter yöntemi, dönem içinde her an
mevcut mallar›n miktar›n› ve maliyetini, bunun ya-
n›nda sat›fllar›n tutar›n› ve maliyetini gösterecek fle-
kilde ve Ticari Mallar Hesab›, Sat›lan Ticari Mallar
Maliyeti Hesab› ve Yurtiçi ve Yurtd›fl› Sat›fllar Hesa-
b› kullan›lmas› esas›na dayal› bir yöntemdir. Mev-
cut mal›n miktar›n›n ve maliyetinin bilinmesi dö-
nemsonu  say›m›na ba¤l› de¤ildir. Bu yöntemde
dönembafl› mal mevcudu, al›fllar, al›fl giderleri, al›fl
iskontolar› ve al›fl iadeleri Ticari Mallar Hesab›na;
sat›fllar Yurtiçi Sat›fllar ve Yurtd›fl› Sat›fllar Hesab›na,
sat›lan mallar›n maliyeti de  Ticari Mallar Hesab›n-
dan düflülerek Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›-
na devredilerek kaydedilir. Sat›fl giderleri, sat›fl is-
kontolar› ve sat›fltan iadeler, aral›kl› envanter yön-
teminde oldu¤u gibi kendi adlar›n› tafl›yan ayr› he-
saplarda izlenir. Bir bilanço hesab› olan Ticari Mal-
lar Hesab› d›fl›ndaki di¤er  hesaplar gelir tablosu
hesab› niteli¤inde olup, dönemsonunda "690 Dö-
nem Kar› veya Zarar› Hesab›"na devredilirler.

Vergi Usul Kanununda faturan›n flekli, düzeni ve
kullan›lma zorunlulu¤u konusunda konulan hü-
kümler nelerdir?

• Mal al›m-sat›m ifllemlerinin belgelere dayand›r›l-
mas› gerekir. Bu konu ile ilgili belgeler Vergi Usul
Kanununda; fatura, perakende  sat›fl vesikalar›,
gider pusulas› ve müstahsil makbuzu fleklinde s›-
ralanm›flt›r. Mal al›m-sat›m›nda en temel belge fa-
turad›r. V.U.K.’nun 230, 231, 232. Maddelerinde;
faturan›n flekli, düzeni ve kullan›lma zorunlulu¤u
aç›klanmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m154

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. Mal al›m ifllemiyle ilgili olarak yap›lan afla¤›daki
yevmiye kayd›nda hangi hesap yanl›fl kullan›lm›flt›r?

a. 151 Ticari Mallar Hesab›
b. 190 Devreden KDV Hesab›
c. 100 Kasa Hesab›
d. 320 Sat›c›lar Hesab›
e. 321 Boç Senetleri Hesab›

2. Sat›n al›nan mal ile ilgili olarak yap›lan al›fl giderleri
hangi hesab›n borcuna kaydedilir?

a. Al›fl ‹adeleri Hesab›n›n
b. Al›fl ‹skontolar› Hesab›n›n
c. Ticari Mallar Hesab›n›n
d. Genel Yönetim Giderleri Hesab›n›n
e. Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›n›n

3.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Kredili Mal Sat›fl›na
b. Sat›fl Giderlerine
c. Sat›fltan ‹adelere
d. Al›fltan ‹adelere
e. Sat›fl ‹skontolar›na

4. ‹flletme kredili olarak sat›n ald›¤› mal için sonradan
50.000.000.- TL iskonto sa¤lam›flt›r. Bu iflleme ait yevmiye
kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

5. Aral›kl› envanter yönteminde bir sat›fl ifllemiyle ilgili
olarak yap›lan afla¤›daki kay›tta hangi hesap yanl›fl yer
alm›flt›r?

a. 100 Kasa H.
b. 120 Al›c›lar H.
c. 121 Alacak Senetleri H.
d. 153 Ticari Mallar H.
e. 391 Hesaplanan KDV H.

6. ‹flletmenin dönemsonunda "Ticari Mallar Hesab›"n›n
borç toplam› 5.000.000.000.-TL, alacak toplam›
500.000.000.-TL ve dönemsonu mal mevcudu
1.500.000.000.-TL ise, sat›lan ticari mallar›n maliyeti kaç
lirad›r?

a. 4.500.000.000
b. 3.500.000.000
c. 2.000.000.000
d. 1.500.000.000
e. 3.000.000.000

151 TİCARİ MALLAR HS. XXX
190 DEVREDEN KDV HS. XXX

100 KASA HS. XXX
320 SATICILAR HS. XXX
321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
153 TİCARİ MALLAR HS. XXX
191 İNDİRİLECEK KDV HS. XXX

320 SATICILAR HS. 50.000.000
153 TİCARİ MALLAR HS. 50.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS. 50.000.000
320 SATICILAR HS. 50.000.000

320 SATICILAR HS. 50.000.000
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 50.000.000

611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 50.000.000
320 SATICILAR HS. 50.000.000

100 KASA HS. 50.000.000
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 50.000.000

100 KASA HS. XXX
120 ALICILAR HS. XXX
121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX

153 TİCARİ MALLAR HS. XXX
391 HESAPLANAN KDV HS. XXX
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7. Aral›kl› envanter yönteminde afla¤›daki hesaplardan
hangisi dönem içinde ifllem görmez?

a. 153 Ticari Mallar H.
b. 600 Yurtiçi Sat›fllar H.
c. 610 Sat›fltan ‹adeler H.
d. 611 Sat›fl ‹skontolar› H.
e. 621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti H.

8. Afla¤›daki kay›tlar devaml› envanter yönteminde bir
sat›fl ifllemi için yap›lm›flt›r:

Bu kay›tlarda hangi hesap yanl›fl olarak yer alm›flt›r?
a. 100 Kasa Hesab›
b. 621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›
c. 121 Alacak Senetleri Hesab›
d. 600 Yurtiçi Sat›fllar Hesab›
e. 391 Hesaplanan KDV Hesab›

9. Afla¤›dakilerden hangisi stoklar›n maliyetini saptama
yöntemlerinden biri de¤ildir?

a. Gerçek Maliyet Yöntemi
b. Piyasa De¤eri Yöntemi
c. ‹lk Giren ‹lk Ç›kar Yöntemi
d. Son Giren ‹lk Ç›kar Yöntemi
e. Ortalama Maliyet Yöntemi

10. Afla¤›daki hesaplardan hangisi dönemsonunda 690
Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na devredilmez?

a. 600 Yurtiçi Sat›fllar Hesab›
b. 621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›
c. 153 Ticari Mallar Hesab›
d. 610 Sat›fltan ‹adeler Hesab›
e. 611 Sat›fl ‹skontolar› Hesab›

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX
391 HESAPLANAN KDV HS. XXX

621 SATILAN T.MALLAR MALİYETİ HS. XXX
100 KASA HS. XXX




