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Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

1. G‹R‹ﬁ
Günümüz küresel rekabet ortam›nda sanayi iﬂletmelerinin
faaliyet göstermeleri ancak düﬂük maliyet ve tüketicilerin gereksinmelerini karﬂ›layacak kalite ve nitelikte mamul üretmelerine
ba¤l› bulunmaktad›r. Ancak ço¤u zaman bu üretim süreci içinde
iﬂletmelerde kaliteyi azaltan ayn› zamanda üretim maliyetlerini artt›ran bir faktör olarak k›r›lma dökülme, bozulma, buharlaﬂma vs.
ﬂeklinde ortaya ç›kan fire ve zayiatlar ile üretim sonunda ortaya ç›kan kalitesiz ve standart alt› mamuller üretim sürecindeki verimlili¤i azaltabilmektedir. Sanayi iﬂletmelerinde ortaya ç›kan bütün kay›plar olmasa bile fire ve zayiatlar farkl› nedenler ve farkl› ﬂekillerde sadece emtia al›m ve sat›m faaliyetinin gerçekleﬂtirildi¤i Ticaret iﬂletmelerinde de meydana gelebilmektedir. Bu durum iﬂletme
varl›klar›n›n azalmas›na yol açarak makro ekonomik anlamda toplumu meydana getiren bireylerin gereksinimlerini karﬂ›layacak nitelikteki ülke kaynaklar›n›n yok olmas›na sebep olmaktad›r. Dolay›s›yla böyle bir durum ülke refah›n›n azalmas›na neden olacakt›r.
Söz konusu kay›plar gerek faaliyetin nevine göre ve gerekse emtia ve üretim girdilerinin cinsine göre farkl›l›k arz etmektedir.
Ço¤u zaman ortaya ç›kan bu kay›plar› önlemek mümkün
olmasa da iﬂletmeler dahilinde herhangi bir denetim ve kontrol
sisteminin kurulmamas› özellikle anormal nitelikteki üretim ve
emtia kay›plar›n›n önemli boyutlara ulaﬂmas›na sebebiyet vererek makro ekonomik anlamda ülke kaynaklar›n›n verimsiz kullan›larak israf edilmesine yol açacakt›r. Bu durum hem üreticileri
hem de tüketicileri zor durumda b›rakacakt›r.
Özellikle ülkemiz gibi geliﬂmekte olan ülkelerde h›zl› bir
nüfus art›ﬂ› gözlenmektedir. Bu durum ise ülke kaynaklar›n›n artan bir h›zda tüketilmesi ve gelecekte ciddi kaynak s›k›nt›s› çekilmesi sorunlar›n› ortaya ç›karmaktad›r.
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Sürekli nüfus art›ﬂ›n›n yaﬂand›¤› böyle bir ortamda üretilen
çözümler aras›nda ekonomilerin varolan kapasitelerinin yükseltilerek üretim art›ﬂ›n›n sa¤lanmas› ve ekonomilerdeki mevcut kapasite ve kaynaklar›n k›t oldu¤unun kabulüyle üretim faktörlerini
daha etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas› ve verimlili¤in bu yolla artt›r›lmas› yer almaktad›r.
Dolay›s›yla böyle bir durum karﬂ›s›nda özellikle üretim iﬂletmelerinde karﬂ›laﬂ›lan kay›plar›n en aza indirilmesi, mümkünse tamamen ortadan kald›r›lmas› için gerekli kontrol ve denetim
mekanizmalar›n›n bir an önce oluﬂturularak üretim faaliyetlerine
kazand›r›lmas› büyük bir önem arz etmektedir.
Çal›ﬂmam›z›n amac› çeﬂitli sebeplerle ve farkl› ﬂekillerde ortaya ç›kan fire, zayiat, art›k, bozuk mamul ve kusurlu mamul ﬂeklindeki kay›plar ile ilgili teorik bilgi ve kaynaklar› araﬂt›rarak söz konusu kay›plar›n tan›mlar›, ortaya ç›k›ﬂ nedenleri, iﬂletmeler baz›nda nas›l maliyetlendirildi¤i ve muhasebeleﬂtirildi¤inin aç›klanmas›
ve bu kay›plar›n vergi mevzuat› karﬂ›s›ndaki durumunun incelenmesinden ibaret olup çal›ﬂmam›z›n kaynakça k›sm›nda fire ve zayiat oranlar›na ulaﬂ›labilecek web siteleri ayr›ca belirtilmiﬂtir.
2. F‹RE ve ZAY‹ATLAR ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL B‹LG‹
Fire, zayiat, bozuk mamul, kusurlu mamul ve art›k ﬂeklinde ortaya ç›kan kay›plar›n vergi mevzuat› karﬂ›s›ndaki durumuna geçmeden önce gerek sanayi iﬂletmeleri ve gerekse ticaret
iﬂletmeleri aç›s›ndan bu kay›plar›n neler olduklar› ve türleri hakk›nda genel bir bilginin verilmesinde yarar bulunmaktad›r.
Üretim kayb› genel olarak yat›r›m›n uygun ve karl› bir ﬂekilde geri dönüﬂümü sa¤lanmamaks›z›n maruz kal›nan ve ço¤u
zaman kesin olarak miktar› tespit edilemeyen zararlar olarak tarif
edilebilir. Di¤er bir ifade ile üretim kayb› belli standartlar dahilinde
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hedeflenen üretimi ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli olan›n
üzerinde miktar cinsinden harcanan fazla hammadde, iﬂgücü ve
1

makine süresi ve insan çabas› ﬂeklinde de aç›klanabilir.
Özellikle sanayi iﬂletmelerinde üretim sürecinin sonunda
bir tak›m nedenlerden ötürü arzulanan kalite ve miktarda mamul
üretimi her zaman olanakl› bulunmamaktad›r.
Sanayi iﬂletmelerinde bu duruma sebep olan üretim kay›plar›n› fire, bozuk mamul, kusurlu mamul ve art›k olarak bir ay›r›ma tabi tutabiliriz. Ço¤unlukla bu kay›plar üretim sürecinin bir gere¤i olarak ortaya ç›kan kay›plard›r. Bu tarz kay›plar hammadde
temininden mamule son halinin verildi¤i ana kadar geçen süreç
içinde meydana gelebilmektedir. Ortaya ç›kan bu üretim kay›plar›n› ayr›ca kendi içinde oluﬂum zamanlar›na göre ikili bir ay›r›ma
tabi tutmak mümkündür. Bunlar imalat›n baﬂ›nda ve imalat s›ras›nda ortaya ç›kan üretim kay›plar› ile imalat›n sonunda meydana gelen üretim kay›plar›d›r.
‹malat›n baﬂ›nda veya imalat esnas›nda ortaya ç›kan ve
üretim kayb› olarak genelledi¤imiz fire ve art›klar genellikle hammadde stoklar›n›n depolanmas› ve bekletilmesinden kaynaklanan miktar kay›plar› ile hammaddelerin iﬂlenmesi daha do¤rusu
fiziksel ve kimyasal anlamda de¤iﬂime u¤rat›lmas› s›ras›nda bir
k›s›m hammaddenin üretim sürecine sokulmadan önceki fiziksel
ve kimyasal niteli¤ini kaybetmesi ve bu suretle iﬂe yaramaz hale gelmesi ﬂeklinde ortaya ç›kan hammadde kay›plar›ndan oluﬂmaktad›r.

1

Reﬂat Karc›o¤lu Üretim ‹ﬂletmelerinde Fire, bozuk mamul …..üretim kay›plar› sf.4
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Bozuk mamul ve kusurlu mamuller ise genellikle imalat sonunda ve kalite kontrol iﬂlemleri esnas›nda meydana gelen üretim kay›plar›d›r. Bunlar kalitesi düﬂük hammaddelerin kullan›lmas›, iﬂçilerin yeterli özeni göstermemesi veya üretim araçlar›n›n
yetersizli¤i ya da düﬂük üretim teknolojisinin kullan›lmas› nedeniyle istenen kalite ve standartlara haiz olmayarak ortaya ç›kan
hatal› ürünlerdir.
Kay›plar sadece sanayi iﬂletmelerinde meydana gelmemektedir. Ticaret iﬂletmelerinde de çeﬂitli sebeplerle kay›plar
meydana gelmektedir. Ticaret iﬂletmelerinde ortaya ç›kan ve
emtia kay›plar› olarak genelledi¤imiz kay›plar ise fire ve zayiatlardan ibaret olup iﬂletme stoklar›nda yer alan nihai mallar›n bekletilmesi ve depolanmas› ile ticarete konu emtialar›n nakliyesi ve pazarlamas› s›ras›nda k›r›lma, s›zma, akma, kesilme, çürüme, kuruma, çekme, uçma gibi nedenlerle meydana
gelen miktar azalmalar› olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte iﬂletme stoklar› aras›nda yer alan emtialar›n iklimsel koﬂullar, deprem, sel, yang›n vesaire sebeplerle fiziksel olarak tamamen yok
olmas› ya da fiziksel olarak yok olma meydana gelmese bile emtialar›n ekonomik de¤erlerini ya da kullan›m de¤erlerini tamamen ya da k›smen kaybetmesini de emtia kayb› (zayiat) olarak
addetmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Görüldü¤ü üzere ticaret iﬂletmelerinde meydana gelen fire ve zayiatlar üreticilerden nihai (tamamlanm›ﬂ) mal olarak al›nan emtialarda ortaya ç›kan miktar eksilmeleri ile ekonomik de¤er kay›plar›ndan meydana gelmektedir.
Gerek sanayi iﬂletmelerinde ve gerekse ticaret iﬂletmelerinde meydana gelen kay›plar› niteliklerine göre normal ve anormal kay›plar olmak üzere iki k›sma ay›rmak mümkündür. Sanayi
iﬂletmelerinde meydana gelen normal kay›plar üretim sürecinin
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gere¤i olarak ço¤unlukla hammadde ve iﬂçilik süresi kay›plar›
olarak ortaya ç›kan önlenmesi mümkün olmayan kay›plard›r.
Örne¤in bir kereste fabrikas›nda veya mobilya fabrikas›nda yap›lan kesim ve do¤rama iﬂlemleri sonucunda ortaya ç›kan tomruk veya döﬂemelik tahtalar›n talaﬂlar› ve k›r›nt›lar› gibi hammadde kay›plar› veya bir ka¤›t fabrikas›nda kütüklerin iﬂlenmesi s›ras›nda ortaya ç›kan a¤aç kabuklar›, yine gömlek imalinde kesim
ve dikim esnas›nda ortaya ç›kan art›k kumaﬂlar, mozaik imali s›ras›nda mermer taﬂlar›n› k›rmak suretiyle malzeme haz›rlan›rken mermerin da¤›lma ve tozlanmas› neticesinde meydana gelen kay›plar, memba suyu iﬂletmelerinde dolumdan sonra bayi’e
teslime kadar ki devre içinde yükleme, taﬂ›ma ve indirme s›ras›nda ﬂiﬂe k›r›lmas› sebebiyle meydana gelen fireler üretim ve buna ba¤l› da¤›t›m sürecinin gere¤i olarak ortaya ç›kan ve önlenmesi mümkün olmayan normal kay›plard›r.
Anormal kay›plar ise miktar olarak daha önceden öngörülemeyen normal standartlar› aﬂan, kabul edilebilir s›n›rlar içerisinde bulunmayan iyi düzenlenmiﬂ bir denetim ve kontrol sistemi sayesinde önlenmesi mümkün olan kay›plard›r. Sanayi iﬂletmelerinde üretimde kullan›lan makine ve tesisatlar›n normal bak›m ve onar›mlar›n yeterince yap›lmamas›, üretim sürecinde gerekli dikkatin gösterilmemesi, hammadde ve iﬂgücünün yetersiz
olmas› sonucu beklenen miktar›n üzerinde bozuk ya da hatal›
ürünün ortaya ç›kmas› örnek olarak gösterilebilir.
Ticaret iﬂletmelerinde meydana gelen normal kay›plar ise
al›m-sat›m faaliyetinin bir gere¤i olarak ortaya ç›kan ve önlenmesi ço¤u zaman mümkün olmayan, ortaya ç›kmas› beklenen ve
kabul edilebilir s›n›rlar içinde kalan kay›plard›r. Depolama, bekletme ya da taﬂ›ma s›ras›nda ortaya ç›kan normal kay›plara porselen eﬂya ticaretinde toptanc›dan mal alan perakendecilerin
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porselen eﬂyay› tüketicilere sat›ﬂ›na kadar geçen müddet zarf›nda husule gelecek k›r›lmalar neticesinde ortaya ç›kan kay›plar,
so¤an al›m sat›m›nda kuruma ve dökülmeden dolay› meydana
gelen fireler ile, istihsal bölgelerinden kamyonlarla getirilen kavun ve karpuzlar›n al›c›lar›na tesliminde boﬂalt›lmas›, tasnif edilmesi, sat›l›rken parça parça tart›lmas› s›ras›nda düﬂürülmesi
ezilmesi veya bekletilmesi nedeniyle kavun ve karpuzlar›n çürümesi gibi hallerden dolay› ortaya ç›kan fire ve zayiatlar örnek olarak verilebilir.
Bununla beraber g›da ürünlerinin perakende sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren bir ticaret iﬂletmesine ait so¤uk hava deposunda so¤utucunun gerekli bak›m›n›n zaman›nda yap›lmamas› ve so¤utucunun bu sebeple bozulmas› nedeniyle depoda muhafaza edilen g›da ürünlerinin tamam›n›n çürümesi iﬂletme aç›s›ndan anormal kay›p niteli¤indedir. ﬁayet g›da al›m sat›m›n› gerçekleﬂtiren
iﬂletme so¤utucunun ola¤an bak›m›n› zaman›nda yapm›ﬂ olsayd› bu tarz bir kayba maruz kalmayacakt› ya da muhafaza edilen
ürünlerde her halükarda meydana gelecek bozulmalar bu kadar
yüksek bir düzeye ulaﬂmayacakt›r.
Normal üretim kay›plar› gerek sanayi iﬂletmeleri ve gerekse ticaret iﬂletmeleri için tabii bir durumdur. Söz konusu kay›plar› s›f›ra indirmek ço¤u zaman mümkün olmasa da baz› durumlarda bu yoldaki çabalar sonucu ortaya ç›kan maliyetler genellikle
kay›p maliyetlerini aﬂarak iﬂletme aç›s›ndan ekonomik anlamda
daha büyük iktisadi kay›plara sebep olmaktad›r.
Ancak her halükarda gerek normal kay›plar ve gerekse
anormal kay›plar›n ortaya ç›kmas› iﬂletme bünyesinde verimlili¤in azalmas›na ve birim maliyetlerinin yükselmesine yol açarak
kar marj›n›n düﬂmesine sebep olacakt›r.
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Söz konusu bu ay›r›m›n yap›lmas› Vergi Mevzuat› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Ço¤u durumda önlenmesi mümkün
olan ancak yinede ortaya ç›kan anormal nitelikteki kay›plar Vergi Mevzuat› aç›s›ndan maliyet art›r›c› ve kar düﬂürücü bir unsur
olarak kabul edilmemektedir. Konuya iliﬂkin aç›klamalar ilerleyen
bölümlerde yap›lacakt›r.
2.1. Fire ve Zayiatlar›n Tan›m› ve Ortaya Ç›k›ﬂ ﬁekilleri
2.1.1. Fire (Waste veya Shrinkage) ve Zayi Olma
2.1.1.1. Üretim iﬂletmelerinde fire
Yunanca phyra kelimesinden dilimize geçen fire Türk Dil
Kurumu sözlü¤ünde eksilme, azalma olarak ifade edilmektedir.
‹ﬂletme ve muhasebe literatüründe üretim sürecinde meydana
gelen fire terimi genel olarak hammadde ve iﬂçilik kaynaklar›n›n
belli bir faaliyette ekonomik fayda sa¤lamaks›z›n tüketilmesi ve2

ya harcanmas› anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bir baﬂka tan›mda
ise fire üretim sürecinde üretime kat›lan ilk madde ve malzemelerin üretilen mamulün içinde çeﬂitli nedenlerle yer almamas› bir
baﬂka anlat›m biçimiyle üretim süreci sonunda mamul bünyesine dahil olan miktar›n, üretime sevk edilen miktardan az olmas›
3

olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Sanayi iﬂletmeleri aç›s›ndan tüm üretim kay›plar›n› içine alan
bir kavram olarak kullan›lmas›na ra¤men fire terimi ile ifade edilmek istenen as›l anlam üretim sürecine giren hammaddenin çekmesi, buharlaﬂmas›, uçmas›, k›r›lmas›, bozulmas›, eksilmesi sonucu ortaya ç›kan ve ekonomik bir de¤er taﬂ›mayan miktar kayb›d›r.
2
3

M. Ali Özyer De¤erleme aç›s›ndan fire ve zayi olma Vergi Dünyas› 07-1998 sf.23
Necmettin Erdo¤an Maliyet Muhasebesi 1999 sf.388
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Bir baﬂka anlat›mla üretim firesi madde ve malzemelerin buharlaﬂma, uçma, kuruma, akma, s›zma, kesilme, çürüme vb. sebeplerle a¤›rl›k ve hacimlerinde meydana gelen kay›p ve azalmalard›r.
‹malatç›lar›n imal ettikleri emtia ile ilgili olarak hammadde
ve malzemenin üretime verilme an›ndan son ürünün imalat›na,
nihai mamulün elde edildi¤i aﬂamaya kadar geçen evrelerde
meydana gelen firelerin temel kaynaklar› çeﬂitlilik arz etmektedir.
Mamulün üretiminde kullan›lan hammaddenin ya da yard›mc› malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri firenin niteli¤inin ve miktar›n›n farkl›laﬂmas›na yol açacakt›r. Örne¤in süt tozu
imalinde rand›man, iﬂlenen sütün içindeki kuru madde miktar›na
ba¤l›d›r. Kuru madde miktar› ise sütlerde her zaman ayn› seviyede olmay›p, sa¤›lan hayvan›n cins ve ›rk›na, yedirilen yemin
çeﬂidi gibi faktörlere ba¤l› oldu¤undan, sabit bir rakam vermek
ço¤u durumda mümkün olmamaktad›r. Ancak ya¤l› inek sütünden süt tozu yap›ld›¤› takdirde rand›man genellikle %5-12 aras›nda yukar›daki faktörlere ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Süt tozu
imalat› s›ras›nda oluﬂabilecek fire oran› ise % 0,5’dir.
Herhangi bir mamulün üretiminde kullan›lan üretim teknolojisi ya da üretim metodu da firenin ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Örne¤in alt›n ziynet eﬂyas› üretiminde alt›n›n eritilmesi s›ras›nda %0,2 ile %0,3 oran›nda fire meydana gelecektir. Bu
alt›n›n sahip oldu¤u kimyasal özellik nedeniyle ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca alt›n iﬂlenirken verdi¤i fire, iﬂleme ﬂekillerine göre de¤iﬂmektedir. 22 ayar bilezikler (bunlar el kalemi veya makine ile
iﬂlenir) e¤e ile tesviyeleri az oldu¤undan bu iﬂleme esnas›nda
%0,5 fire meydana gelir. Alyanslar›n yap›m›nda ise önce alt›n e¤e
ile tesviye edilir. Sonra z›mparalan›r ve cilalan›r bu iﬂlemler sonucu iﬂlemeye tabi tutulan 100 gram alt›nda 3-4 gram aras›nda fire
14
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meydana gelir. Alyanslarda 22 ayar bileziklere nazaran firenin
fazla olmas›n›n sebebi alt›n›n e¤e ile tesviyesinin yap›lmas› ve
sonraki aﬂamada z›mparalanmas›d›r. Yine çeﬂitli standart ve kalitedeki çi¤itli pamu¤un Rollergin iﬂletmelerinde iﬂlenmesi halinde meydana gelecek fire oran› %1-2’dir. Ancak ayn› kalitedeki
çi¤itli pamuk Sawg›n iﬂletmesinde iﬂlenmesi halinde fire oran› %
5-7 olacakt›r.
Firelerin ortaya ç›kmas›na neden olan kaynaklardan biriside iﬂletmenin makine park›n›n durumu yani makinelerin fabrika
binas›ndaki dizayn›d›r. Yerleﬂtirme düzeninin hatal› kurulmas›
her ﬂeyden önce sabit tesis maliyetlerini yükseltir. Fakat bundan
da önemlisi kötü yerleﬂtirme üretim sürecinde enerji kay›plar›na
4

ve ›skarta oran›n›n yükselmesine yol açmaktad›r. Çünkü imalat
s›ras›nda fabrika içinde bir bant sistemi oluﬂturulmaks›z›n makinelerin geliﬂigüzel yerleﬂtirilmesi iﬂ ak›ﬂ›n›n, iﬂçinin ve malzemenin kontrolünde etkisiz kal›nmas›na, malzemelerin fabrika binas›
içinde gereksiz yere dolaﬂt›r›lmas›na sebep olmaktad›r. Bu durum hammaddelerde k›r›lma, bozulma, dökülme, buharlaﬂma
vs. surette meydana gelen firelerin artmas›na yol açacakt›r. Bununla birlikte daha öncede belirtildi¤i üzere fire yaln›zca hammaddelerde meydana gelen miktar azalmalar›ndan ibaret de¤ildir ayn› zamanda iﬂçilik süresi kay›plar› da bir tür firedir. Dolay›s›yla fabrika içinde yerleﬂtirme düzeninin hatal› kurulmas› iﬂçilerin gereksiz taﬂ›ma iﬂlerine maruz kalmas›na, iﬂ ak›ﬂ›nda ortaya
ç›kan t›kanmalar ve gecikmeler ile parça beklemeler nedeniyle
iﬂçilerin bir süre boﬂ kalmas›na neden olmakta; bu suretle iﬂçilik
süresi kay›plar›n›n artmas›na neden olmaktad›r.
4

Bülent Kobu Üretim Yönetimi sf.83
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Üretimde çal›ﬂan iﬂçilerin kalifiye olup olmamalar› ve gerekli dikkati ve özeni gösterip göstermemeleri de firelerin ortaya
ç›k›ﬂ›nda önem arz etmektedir. ﬁayet üretim gerekli bilgi birikimi
ya da becerisi olmayan iﬂçiler taraf›ndan yap›lacak olursa fireler
artacakt›r. Örne¤in ziynet eﬂyas› üretiminde alt›n› e¤e ile tesviye
eden iﬂçinin iyi yetiﬂmemiﬂ olmas› alyans üretiminde normalde
%3-4 aras›nda de¤iﬂen fire oran›n› bu oran›n üzerine ç›karacakt›r.
Çevre ve iklim koﬂullar› da firelerin ortaya ç›kmas›na neden olan etmenlerden birisidir. Örne¤in rutubetten kaybetme ve
sevkiyat esnas›nda kaybolma nedeniyle çuvalda muhafaza edilen patatesler Mart, Nisan, May›s aylar›nda % 2,5, Haziran,
Temmuz, A¤ustos aylar›nda % 3-6 oran›nda fire verir. Patatesler sepetlerde muhafaza edilir ise fire oran› % 3-10 olacakt›r.
Görüldü¤ü üzere üretime konu mamulün bünyesinde yer
alan net hammadde miktar› ile üretim sürecine giren brüt hammadde miktar› aras›nda ki farka fire denilmektedir. Genellikle bu
tür fireler literatürde tam ve k›smi fire olmak üzere iki k›sma ayr›lmaktad›r. Harcanan hammadde miktar› ile mamulün bünyesinde yer alan hammadde miktar› aras›nda kalan fark tamamen
kaybolmakta ise tam fire söz konusudur. Bu tür fireye bilhassa
çeﬂitli hammaddelerin kar›ﬂt›r›l›p ›s› ile iﬂlem gördü¤ü üretim kollar›nda rastlan›r. Kimya sanayinde buharlaﬂma biçiminde ortaya
ç›kan kay›plar bunun tipik örnekleridir. K›smi fireler ise üretim s›ras›nda harcanan hammaddelerin tamam›n›n ürünlerin bünyesine girmemesi ve harcanan hammadde miktar› ile mamulün bünyesinde yer alan hammadde miktar› aras›nda kalan fark›n tamamen kaybolmamas›na ra¤men normal kullan›m olana¤›n› kaybetmesi halinde söz konusu olmaktad›r. Bu tür fireye daha ziyade belirli parçalar halinde hammadde kullan›lan sanayi kollar›nda
rastlan›r. Çeﬂitli metal levha, çubuk veya profil iﬂleyen madeni
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eﬂya sanayi bunun tipik örne¤idir. Burada firenin ana sebebi iﬂlenen hammadde birimi ile üretilen mamul birimi veya parças›
aras›nda fiziksel anlamda tam bir uyumun sa¤lanamamas›d›r.
Ço¤u zaman üretim süreci içerisinde meydana gelen bu fireler yan›nda henüz üretime sevk edilmemiﬂ hammaddelerin depo ve ambarlarda bekletilmesi sebebiyle de fireler meydana gelebilmektedir. Söz konusu bekletilme/depolama fireleri üretime
verilen hammaddelerin teknik rand›man›nda azalmaya yol açan
firelerden farkl›l›klar arz etmektedir. Bununla beraber üretilen
mamullerin ambarda muhafaza edilmesi sonucunda da a¤›rl›klar›nda belirli miktarda kay›p meydana gelebilmektedir. Ancak
hammadde ve mamullerin ambarda bekletilmesi nedeniyle ortaya ç›kan fireler stok farklar› olarak iﬂlem görür. Oysa imalat s›ras›nda ortaya ç›kan fireler üretimde kullan›lan hammaddenin
rand›man›n›n düﬂmesi ile ilgilidir. Dolay›s›yla bekleme sebebiyle
ortaya ç›kan firelerin di¤er üretime sevk edilen hammaddelerdeki fireler gibi üretilen mamulün maliyetine dahil edilmesi ço¤u durumda mümkün bulunmamaktad›r. Nitekim hammaddenin üretim
öncesindeki fiziki ve iktisadi y›pranmas›na iliﬂkin masraflardan
birisini oluﬂturan fireler stok bulundurma masraflar› aras›nda yer
almaktad›r. Di¤er taraftan hammadde ve malzemelerin ambarda
bulunmas› esnas›nda ortaya ç›kan farklar söz konusu malzemelerin bünyesel özelliklerinden ileri geliyorsa bu durumda bir nevi madde ve malzemenin teknik rand›man›n›n düﬂmesi anlam›na gelece¤inden dönem maliyetlerine intikal ettirilmesi gerekir.
Firelerin taﬂ›d›¤› maliyet kaybedilen hammaddenin girdi
maliyeti ile gereksiz yere sarfedilen iﬂçilik süresi maliyetinden
meydana gelmektedir. Ancak baz› durumlarda bu maliyete söz
konusu fireyi elden ç›karmak için katlan›lan maliyetlerin de eklenmesi gerekebilir. Sanayi art›klar›ndan özellikle nükleer at›klar›n
17
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yok edilmesi veya saklanmas› zorunlu olup para harcamay› ge5

rektiren bir husustur.
Baz› durumlarda ise bu durumun aksine üretim süreci sonunda çeﬂitli sebeplerle üretime sevk edilen hammaddelerin
miktar ve hacimlerinde bir art›ﬂ meydana gelebilmektedir. Örne¤in Likit petrol gaz›n›n depoda bekletilmesi s›ras›nda özellikle
yaz aylar›nda s›cakl›¤›n artmas›ndan kaynaklanan genleﬂme sebebiyle LPG hacminde art›ﬂ meydana gelebilmektedir. Bu ço¤almalar pozitif fire olarak isimlendirilebilir. Bu tür fireler hammaddenin üretim öncesinde depoda bekletilmesi veya çeﬂitli ﬂekillerde iﬂlenmesi s›ras›nda ço¤u zaman iklimsel koﬂullara ve hammaddenin maruz kald›¤› iﬂlemlere göre nemlenme genleﬂme vs.
ile a¤›rl›klar›n›n ve hacimlerinin artmas› ﬂeklinde ortaya ç›kabil6

mektedir. Pozitif fire sonucu di¤er firelerin aksine birim maliyetlerde azalma meydana gelecektir.
Firelerin varl›¤› iﬂletme bünyesinde birim maliyetlerin hesaplanmas›nda farkl›l›klara sebep olacakt›r. Birim maliyetlerin
hesaplanmas›nda harcanan hammaddelerin brüt miktarlar› temel al›nd›¤›ndan, mamul üretiminde fire oran› yükseldikçe birim
mamul üretimi için hammadde sarfiyat› yükselecek dolay›s›yla
üretim sürecinin gere¤i olarak ortaya ç›kan fireler birim maliyetlerin yükselmesine yol açacakt›r.

5

‹smail Hakk› Albayrak Bozuk ürün, Fire ve art›klarla ilgili maliyet ve kontrol sorunlar› ‹.Ü.Muhasebe enstitüsü dergisi sf.21
6

Süleyman Yükçü Üretim iﬂletmelerinde üretim kay›plar›n›n ..Vergilendirilmesi sf.192
7 Ali Haydar Y›ld›r›m Vergi ‹ncelemesinde fire ve zayiatlar sf.8
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2.1.1.2. Ticaret iﬂletmelerinde fire
Esas faaliyet konusu çeﬂitli üreticilerden temin ettikleri
mallar› herhangi bir kimyasal ya da fiziksel de¤iﬂime u¤ratmaks›z›n belirli sürelerde tüketicilere ulaﬂt›rmak olan ticaret iﬂletmeleri de gerek mallar›n taﬂ›nmas› ve gerekse sat›l›ncaya kadar depolarda veya iﬂletmede bekletilmesi s›ras›nda k›r›lma, dökülme,
bozulma, buharlaﬂma, akma, s›zma gibi sebeplerle fireler ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilmektedirler. Dolay›s›yla ticaret iﬂletmelerinde
meydana gelen fireler al›m sat›ma konu nihai mallar›n a¤›rl›¤›nda
ve hacminde meydana gelen azalmalar olarak ifade edilebilir.
Örne¤in toptanc›lardan al›nan porselen eﬂyalar da perakendeciler taraf›ndan bu nitelikteki eﬂyalar›n tüketicilere sat›ﬂ›na kadar geçen süre zarf›nda taﬂ›ma ve pazarlama s›ras›nda
%2-3 nispetinde k›r›lma firesi meydana gelebilir. Yine petrol istasyonlar›nda akaryak›t sat›ﬂ› s›ras›nda benzin motorin vs. petrol ürünlerinin tahmil, tahliye ve depolanmas› s›ras›nda akaryak›t ürünlerinde görülen uçma sebebiyle benzinde %0,75 motorinde %0,6 oran›nda fire meydana gelir.
Ticareti yap›lan emtiada fireye yol açan etmenler sanayi
iﬂletmelerindeki kadar geniﬂ bir yelpazeye sahip de¤ildir. Ticaret
iﬂletmelerinde firelere sebep olan en önemli etmen iklim ve hava
koﬂullar›d›r. Fireler daha çok mallar›n depolarda ya da iﬂletme
tezgahlar›nda bekletilmesi s›ras›nda havan›n s›cak, kuru, ya da
nemli olmas›na göre söz konusu mallar›n kuruma, uçma, bozulma ve benzeri sebeplerle meydana gelmektedir. Ticaret iﬂletmelerinde fire oranlar›n› etkileyen belli baﬂl› sebepler iklim ve sat›ﬂ
teknolojisidir. Ticaretin yap›ld›¤› yerin co¤rafi ﬂartlar› da fire oran›n› etkilemektedir.
Sanayi ve ticaret iﬂletmeleri için fire ay›r›m›n› yapt›ktan
sonra ayr›ca fire ve zayi olma terimlerine de¤inmek konunun anlaﬂ›lmas› ve iki terim aras›ndaki ay›r›m›n yap›lmas› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
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2.1.1.3. Zayiat ya da zayi olma
Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde zayi; yitmiﬂ kaybolmuﬂ, yitik,
kay›p olmuﬂ, elden ç›km›ﬂ, iﬂe yaramayan, zayi olmak ise; yitmek kaybolmak ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tan›mlarda bir cismin fiziksel olarak ilk hali itibariyle yok olmas›ndan ya da fiziksel
olarak iﬂe yararl› halden ç›kmas› ifade edilmektedir.
Dolay›s›yla muhasebe ve iﬂletmecilik literatürü aç›s›ndan
zayi olma herhangi bir mal›n sahibinin elinden iradesi d›ﬂ›nda
ç›km›ﬂ olmas›n› ifade etmektedir. Önceki bölümlerde belirtildi¤i
üzere gerek sanayi iﬂletmelerinde ve gerekse ticaret iﬂletmelerinde fireler emtian›n ya da hammaddenin cinsi ve iklim koﬂullar›na ba¤l› olarak önlenmesi ço¤u zaman mümkün olmayan kuruma, uçma, bozulma k›r›lma v.s. nedenlerle ortaya ç›kan kay›plard›r. Bununla beraber her ne kadar firelerin önüne geçmek mümkün olmasa bile çal›nma, kaybolma ve do¤al afetler nedeniyle fiziksel ve kimyasal özelliklerin kaybolmas› gibi ﬂekillerde ortaya
ç›kan zayiatlar› önlemek mümkündür.
‹ﬂletme varl›klar› aras›nda yer alan varl›klar›n zayi olmas›
aﬂa¤›daki hallerde gerçekleﬂir.
• Çal›nma, kaybolma ve benzeri nedenler,
• Yang›n, sel ve deprem gibi do¤al afetler sonucunda,
• Vergiden kaç›nmak için irade dahilinde,
• Kaza, dikkatsizlik ve benzeri nedenlerle zayiatlar meydana gelir.
Bununla beraber ço¤u yazar taraf›ndan zayi olman›n kapsam›na moda de¤iﬂikliklerine ba¤l› de¤er düﬂüklü¤ü ile piyasadaki arz talep durumuna ba¤l› olarak meydana gelen de¤er düﬂüklükleri al›nmamakta olup, gerçekte iktisadi varl›¤›n fiziksel
olarak tamamen veya k›smen ortadan yok olmas› halinde zayi olman›n gerçekleﬂti¤i savunulmaktad›rlar. Ancak akademik
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literatürde iktisadi varl›¤›n eski kullan›m imkân›n› kaybetmesi
halinde de zayi olmadan söz edilir. Hatta bu kapsamda çeﬂitli
nedenlere iktisadi varl›klarda meydana gelen ekonomik de¤er
7
kay›plar› da muhasebe aç›s›ndan zayiat olarak de¤erlendirilir.
Zayiat ya da zayi olmaya iliﬂkin olarak Vergi Mevzuat› içinde yap›lan de¤erlendirmeler ilerleyen bölümlerde yap›lacakt›r.
Nitekim fire ve zayiat ay›r›m›na Türk Ticaret kanununda da
yer verilmiﬂ ve bu kanunun 1082’nci maddesinde geminin zayi
olmas›, 1087’nci maddesinde de yükün zayi olmas› hallerine temas edilerek umulmayan bir hal yüzünden meydana gelen bu
durumlarda taraflar›n birbirine tazminat borcu olmaks›z›n sözleﬂmenin düﬂece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Di¤er taraftan ayn› kanunun 1063 üncü maddesinin 7 numaral› bendinde “hacim ve
tart› itibariye kendili¤inden eksilmeden” vergicilikte kullan›ld›¤›
ﬂekliyle fireden taﬂ›yan›n sorumlu olaca¤› belirlenmiﬂtir. Buna
göre zayi olma durumunda sözleﬂmenin düﬂece¤i belirtilirken fire meydana gelmesi durumunda taﬂ›yan›n bir sorumlulu¤u olmaks›z›n sözleﬂmenin devam edece¤i hüküm alt›na al›nmaktad›r. Bir baﬂka ifade ile Türk Ticaret Kanunu fire ve zayi olmay›
8
ayr› ayr› de¤erlendirmektedir.
2.1.2. Art›k (Scrap)
Sadece sanayi iﬂletmelerinde üretim sürecinin bir gere¤i
olarak ortaya ç›kan üretim kayb›d›r. Kumaﬂ, deri, kereste, maden ve benzeri hammaddelerin üretim süreci içerisinde iﬂlenmesi sonucu arta kalan küçük parçalar genellikle art›k olarak ifade
edilmektedir. Art›k terimi için çeﬂitli tan›mlar yap›lm›ﬂt›r.
7
8

M. Ali Özyer age. Sf.24
Ayhan Öney ‹ktisadi ve Ticari deyimler sözlü¤ü sf.23
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Art›k üretime sevk edilen hammaddede meydana gelen,
üretim iﬂlemleri sonucunda artan ve sat›lmas› veyahut kullan›l9

mas› ço¤u zaman mümkün olabilen kal›nt› ve parçalard›r.
Di¤er bir tan›ma göre üretim iﬂlemi sonucu imal edilen mamulün bünyesine girmemiﬂ döküm, kesim, delme, presleme, oyma, tornalama, parlatma v.b. iﬂlemler sonucu ortaya ç›kan ham10

madde ve yard›mc› madde kal›nt›lar›na art›k denilir.
Bir di¤er tarif ise, belirli imalat safhalar›na giren hammaddeden döküntü olarak kalan ve ölçülebilir bir sat›ﬂ de¤erine sahip olan hammadde parçalar› art›k olarak isimlendirilir.
Üretime sevk edilen hammaddeden döküntü olarak kalan
ve ölçülebilir bir sat›ﬂ de¤erine sahip olan hammadde parçalar›na
örnek olarak konfeksiyon sanayinde çeﬂitli modellere yap›lan kesimlerden arta kalan kumaﬂ parçalar›n›, döküm sanayinde oluﬂabilecek cüruf ve döküntüden arta kalan çapaklar›, teneke ya da
saç levhalarda belirli parçalar›n kesiminden arta kalan parçalar›
gösterebiliriz. Bu tür hammadde art›klar› düﬂük bir de¤erle sat›labilece¤i gibi belirli koﬂullarda imalatta yeniden kullan›labilir.
K›saca, malzemelerin üretimde kullan›lmas› esnas›nda
döküntü, k›rp›nt› ve ›skarta ﬂeklinde ortaya ç›kan ve çok düﬂük
11

bir sat›ﬂ de¤eri olan maddelere art›k denilmektedir.
Daha önceki bölümde belirtildi¤i üzere üretim sürecinde
harcanan hammaddelerin tamam›yla mamul bünyesine girmedi¤i ve arta kalan k›s›mlar›n›n genellikle normal kullan›m olana¤›n› kaybetti¤ini, ayr›ca herhangi bir sat›ﬂ de¤erine sahip olmayan
9
10
11

Süleyman Yükçü age. Sf.186
M. Celalettin Atamanalp Yönetim aç›s›ndan maliyet Muhasebesi sf.426
Celalettin Atamanalp age. Sf.182
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bu art›klar›n k›smi fire olarak isimlendirildi¤i belirtilmiﬂti. ‹ﬂletmecilik ve muhasebe literatüründe fire ve art›k kavramlar› iç içe
geçmiﬂ durumdad›r. Her ne kadar farkl› durumlar› ifade ediyor olsa da genellikle k›smi fire ve art›k terimleri birbiri yerine kullan›lmaktad›r. Bu yüzden iki kavram aras›nda bir ay›r›m›n yap›lmas›
gerekmektedir.
Art›k tali mamulden biraz daha düﬂük kaliteye sahip, nihai
mamulün üretildi¤i anda ortaya ç›kmakta ve ço¤u zaman tekrar
üretimde kullanmak için yap›lan ek iﬂleme maliyetlerinin yüksek
olmas› sebebiyle düﬂük de olsa belli bir bedel üzerinden sat›ﬂa
sunulan üretim kay›plar›d›r. K›smi fire ise imalat iﬂleminin bir gere¤i olarak eksilme buharlaﬂma v.b. sebeplerle ortaya ç›kan ancak herhangi bir suretle yeniden üretime kazand›r›lmas› mümkün olmad›¤› gibi herhangi bir ekonomik de¤ere de sahip olmayan kay›plard›r. Bu ay›r›m yap›ld›¤›nda k›smi fire teriminin bozuk
ve kusurlu hammaddeleri de¤il hiçbir sat›ﬂ de¤eri olmayan hammadde kal›nt›lar›n› ifade etti¤i aç›kça görülecektir.
Genellikle art›klar›n düﬂük bir bedel ile sat›lmas› ya da ek
iﬂlemler sonucu tekrar hammadde girdisi olarak kullan›lmas›
mümkün olabilmektedir. Ancak ço¤u durumda ek iﬂleme maliyetlerinin yüksek olmas› sebebiyle üretim sonucu oluﬂan art›klar›n
yeniden iﬂlenmesi iﬂletmeler aç›s›ndan ekonomik olmamaktad›r.
Bu sebeple iﬂletmeler söz konusu art›klar› düﬂük bedellerle elden ç›karma yoluna gidebilmektedirler. Hatta baz› durumlarda
üretim art›¤› olarak ortaya ç›kan kay›plar (k›smi fireler) ekonomik
anlamda herhangi bir iktisadi de¤ere sahip olmamakla birlikte iﬂletmeden uzaklaﬂt›r›lmas› içinde belli tutarlarda giderlere katlanmak zorunda kal›nabilmektedir.
Özetlenirse, fire ve art›klar›n müﬂterek olduklar› nokta her ikisinin de imalat iﬂlemi esnas›nda ortaya ç›kmalar› ve tamamlanan
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mamullerin bünyesine girmemeleridir. Bu iki terim aras›ndaki temel fark ise firelerin ekonomik bir de¤er taﬂ›mazken, art›klar›n
çok düﬂükte olsa belli bir sat›ﬂ veya kullan›m de¤erine sahip olmas›d›r.
2.1.3. Tali Mamul (By-Product)
‹ﬂletmeciler ve muhasebeciler taraf›ndan tali yan mamul
terimi, de¤erce yüksek olan bir mamulle ayn› anda üretilen kü12

çük de¤erli bir veya daha çok ürünü belirtmek için kullan›l›r.
Tali mamullerde art›klarda oldu¤u gibi sadece sanayi iﬂletmelerinde üretim faaliyeti sonunda ortaya ç›kan ancak art›klara
nazaran daha yüksek sat›ﬂ ya da kullan›m de¤erine sahip, mamullerle ayn› anda üretilen, nihai mamule nazaran daha düﬂük
sat›ﬂ de¤erine sahip ürünü ifade etmektedir. Di¤er bir anlat›mla
birleﬂik imalat sürecinde ortaya ç›kan ikinci derecedeki mamulleri ifade etmektedir. Bununla beraber baz› yazarlar taraf›ndan
herhangi bir iﬂleme gerek olmaks›z›n sat›ﬂ› mümkün olan kalemler için art›k, sat›ﬂa haz›r hale getirmek için ek iﬂleme ihtiyaç duyulan kalemler içinde tali mamul terimleri kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca tali mamuller ile art›klar aras›nda teknik bak›mdan da
farkl›l›klar vard›r. Art›klar hammaddenin bütün özelliklerini taﬂ›yan
herhangi bir de¤iﬂikli¤e u¤ramam›ﬂ fakat ço¤u zaman tekrar üretim sürecinde kullan›lma imkân› bulunmayan parçalard›r. Çelik eﬂya üretiminde ortaya ç›kan çelik art›klar› buna örnek olarak göste13

rilebilir. Bunun yan›nda tali mamuller fiziksel ve kimyasal nitelik
12

13

Alparslan Peker Modern Yönetim Muhasebesi sf. 624
Nurettin Toköz Sanayi Muhasebesi ve Sanayide Maliyet ilkeleri sf.96-97
Reﬂat Karc›o¤lu Üretim ‹ﬂletmelerinde fire, bozuk mamul, art›klar sf.19
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itibariyle hammaddenin ve mamulün taﬂ›d›¤› özelliklerden fakl›l›k arzeden, hammadde ile birlikte di¤er iﬂletme malzemelerinin
üretim sürecine girmesi sonucu zorunlu olarak ortaya ç›kan ikinci derecedeki mamullerdir. Kok üretiminde ortaya ç›kan havagaz›, petrol üretiminde ortaya ç›kan katran tali mamullere örnek
olarak verilebilir.
Özetlersek birbirinden farkl› olan bu iki kavram› ay›rtetmek
için literatürde iki genel k›stas göz önünde tutulmaktad›r. Birincisi; birleﬂik imalat esnas›nda elde edilen tali mamuller art›klara
nazaran daha yüksek bir sat›ﬂ de¤erine sahiptirler. ‹kinci olarak,
tali mamuller genellikle ek imalat iﬂlemine tabi tutulduktan sonra sat›l›rken art›klar ço¤u kez oldu¤u gibi sat›l›rlar. Bu k›staslardan sat›ﬂ de¤eri ölçüsünün daha gerçekçi ve isabetli oldu¤u söy14

lenebilir.

2.1.4. Bozuk Mamul (Spoiled Goods)
Sanayi iﬂletmelerinde imalat sürecinin belirli aﬂamalar›nda
ortaya ç›kabilen ya da imalat süreci tamamlanm›ﬂ olmas›na ra¤men çeﬂitli nedenlerden dolay› istenen kalite ve standartlara haiz olmayarak ortaya ç›kan bozuk ya da hatal› durumdaki mallar15

d›r. Nihai mamullere nazaran kalite itibariyle daha düﬂük nitelikteki mamuller genellikle kalitesiz hammaddelerin üretime sürülmesi, üretimi yapan iﬂçilerin iyi e¤itilmemesi ya da kalifiye olmamas›, üretimde kullan›lan makinelerin gerekli bak›m›n›n yap›lmamas› ya da yetersiz olmas› gibi nedenlerle ortaya ç›kmaktad›rlar. Di¤er bir ifade ile bozuk mamuller hammaddelerin makine
14
15

R›fat Üstün Maliyet Muhasebesi sf.392
‹smail Hakk› Albayrak age. Sf.21
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veya elle iﬂlenmesi esnas›nda meydana gelen hatalardan dolay›
istenilen kalite standartlar›na haiz olmayarak ortaya ç›kan mamullerdir.
‹malat iﬂleminin belli bir noktas›nda da ortaya ç›kabilen
bozuk mamuller endüstriyel faaliyetlerin tabii sonuçlar›ndan birisidir. Söz konusu bozuk mamuller ço¤unlukla at›l›rlar ya da taﬂ›d›klar› maliyetin çok alt›nda, hurda de¤erleri ile sat›l›rlar.
Düﬂük kaliteye haiz ve standart alt› mamullerin nihai mamul haline getirilmesi ço¤unlukla mümkün olmamakla birlikte bu
yoldaki çabalar yeniden iﬂleme maliyetlerinin yüksek olmas› se16

bebiyle iﬂletmeler taraf›ndan tercih edilmemektedir.
Bozuk mamuller üretim aﬂamas›ndan geçmiﬂ birimler olduklar›ndan taﬂ›d›klar› maliyet içinde üretim maliyet unsurlar›
olan direkt hammadde, direkt iﬂçilik ve genel üretim giderleri yer
almaktad›r. Di¤er taraftan bozuk mamullerin sat›lmas› durumunda taﬂ›yaca¤› net maliyet, üretim maliyetlerinden ›skarta sat›ﬂ
de¤erinin ç›kar›lmas›yla ulaﬂ›lan de¤er olmaktad›r. Bazen bozuk
mamullerin hiçbir sat›ﬂ de¤erine sahip olmamalar› da mümkündür. Metal dökümünde kullan›lan tahta model kal›plar› imalinden
17

elde edilen bozuk modeller örnek olarak gösterilebilir.
Bununla beraber bozuk mamul üretiminin engellenmesi
üretim süreci içinde iyi bir denetim ve kalite kontrol sisteminin kurulmas› ile sa¤lanabilecektir. Ancak ço¤u zaman bozuk mamullerin tamamen ortadan kald›r›lmas› mümkün olmasa bile üretim
sürecinde ortaya ç›kan fire ve art›klara nazaran kontrolünün sa¤lanmas› daha kolayd›r.
16
17

‹smail Hakk› Albayrak age. Sf.21-22
Süleyman Yükçü age. Sf.187

26

Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

Özetleyecek olursak bozuk mamuller imalat iﬂleminin herhangi bir aﬂamas›nda ortaya ç›kan, üretimi arzulanan mallara
nazaran daha düﬂük kaliteye sahip birimler olup sa¤lam mamullere dönüﬂmesi için yeniden ek iﬂleme tabi tutulmas› ekonomik
18

olmayan mamullerdir.

2.1.5. Kusurlu Mamuller (Defective Goods)
Sanayi iﬂletmelerinde hedeflenen kalite ve standartlara
uygun olmayan, hatal› birimlerden biriside kusurlu mamullerdir.
Kusurlu mamuller bozuk mamullerde oldu¤u gibi üretimde
kullan›lan hammaddelerin yeterli kaliteye sahip olmamas›, kalifiye olmayan iﬂgücünün kullan›lmas›, makinelerin yetersiz olmas› ayr›ca makinelerin gerekli bak›m ve onar›mlar›n›n yap›lmamas› nedenleriyle üretim sürecinin sonunda ortaya ç›kan, gerekli
teknik standartlara ve kalite ﬂartlar›na uymayan mamullerdir.
Kusurlu mamullerin engellenmesi iyi bir denetim ve kalite
kontrol sisteminin kurulmas› ile mümkün olabilmektedir. Ancak
ço¤u zaman üretim sürecinin sonunda ortaya ç›kan standartlara
uymayan mamullerin belli bir miktar hammadde ve iﬂçilik sarfiyat› sayesinde standartlara ve kalite ﬂartlar›na uygun mamuller haline getirilmesi mümkündür. Söz konusu kusurlu mamullerin ek
iﬂleme tabi tutulmas› genellikle iﬂletmeler için karl› olmaktad›r.
Literatürde kusurlu mamuller için çeﬂitli tarifler yap›lm›ﬂt›r.
Bunlardan birkaç› ﬂöyledir.
Kusurlu mamul üretimin çeﬂitli aﬂamalar›nda ortaya ç›ka19

bilen ve gerekli teknik standartlara uymayan mamullerdir.
18

Rüstem Hac›rüstemo¤lu ‹ﬂletmelerde kalite –kantite konular›na maliyet ve Vergi
yaklaﬂ›m› M.Ü. Muh. Araﬂ. Ve Uyg. Merk. Muhasebe Dergisi 1986/06 Sf.40

19

‹smai Hakk› Albayrak age. Sf.21
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‹malat faaliyetlerinin belli bir noktas›nda ortaya ç›kan veya
imalat faaliyetini tamamlamakla beraber beklenen kaliteyi sa¤layamayan bozuk yahut ›skarta durumundaki mamuller, kusurlu
20

mamul olarak adland›r›l›r.
Di¤er bir tan›ma göre “kusurlu mamul” üretimin sonunda
ortaya ç›kan ve normal mamule nazaran baz› aksakl›klar› veya
eksiklikleri bulunan mamullerdir. Mesela buzdolab› imalat›nda
üretimden ç›kan bir buzdolab›n›n gaz kaç›rmas› halinde söz ko21

nusu mamul kusurlu mamul olarak nitelendirilir.
Görülece¤i üzere söz konusu mamuller bozuk mamullerle
benzerlikler arz etmektedir. bAncak önceki k›s›mlarda da belirtildi¤i üzere bozuk mamullerin ek iﬂçilik ve hammadde sarfiyat› ile
kalite ﬂartlar›na uygun mamul haline getirilmesi ekonomik aç›dan verimsiz harcamalara yol açmaktad›r. Bunlar as›l mamullere nazaran daha düﬂük bir de¤erle sat›labilirler. Bu sebeple iﬂletmeler genelde bu nitelikteki mamullerin maliyet bedelinin çok alt›nda sat›ﬂ› yoluna gitmektedirler. Bununla beraber bozuk mamullerden farkl› olarak kusurlu mamullerinin nihai mamul haline
getirilmesi için yap›lacak ek iﬂçilik ve hammadde harcamalar›
ekonomik say›labilecek harcamalard›r.
Özetlemek gerekirse kusurlu mamul bozuk mamule benzemekle birlikte üretilmesi istenen mamulün özelliklerini kazanmam›ﬂ ve sa¤lam mamule dönüﬂmesi için ek iﬂleme tabi tutul22

mas› ekonomik olan birimlerdir.

20
21
22

Selçuk Uslu Maliyet Muhasebesi Sf.297
Süleyman Yükçü age. Sf.187
Süleyman Yükçü age. Sf.187-188
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2.2. Kay›plar›n Sebepleri
Üretilen ve sat›ﬂa konu edilen emtiada kay›plara yol açan
birçok neden bulunmaktad›r. Bu sebeplerden belli baﬂl›calar›
23

ﬂöyle s›ralanabilir.

2.2.1. ‹klimsel koﬂullar
A¤›rl›kl› olarak ticaret iﬂletmelerinde al›m sat›ma konu mamullerin ticaretinde faaliyetin ifa edildi¤i yerin co¤rafi ﬂartlar› fire
oran›n› etkilemektedir. ‹klimin kuru oldu¤u bölgelerde ürünlerin
depoda bekletilmesi s›ras›nda yaﬂ olarak sat›lan emtialar›n miktar›nda kurumalar ve çekmeler nedeniyle azalmalar meydana
gelebilmektedir. Bazen ise bu durumun aksine rutubetin yüksek
oldu¤u bir bölgede örne¤in sabun, ﬂeker, tah›l gibi kuru olarak ticareti yap›lan ürünlerin miktar›nda artmalar meydana gelebilmektedir. ‹klimsel koﬂullar›n yol açt›¤› fireler sanayi iﬂletmelerinde özellikle hammaddelerin ve mamullerin depolanmas› s›ras›nda da meydana gelebilmektedir.
2.2.2. Üretimde kullan›lan hammaddelerin
kusurlu olmas›
Sanayi iﬂletmelerinde üretim süreci içinde do¤rudan mamulün bünyesine giren hammaddenin ve iﬂletme malzemesinin
istenen kalite ve standartlara uygun olmamas› üretilen mamullerin bozuk ve kusurlu olarak ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r.
2.2.3. ‹ﬂgücünün yetersizli¤i
Üretim iﬂletmelerinde iﬂçi maliyetlerini düﬂürmek amac›yla
hareket eden firmalar kalifiye olmayan iﬂgücünü istihdam etmesi
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ve iﬂçilerin gerekli mesleki e¤itime tabi tutulmaks›z›n iﬂi yaparak
ö¤renmesi üretimin içinde kay›plar›n artmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca iﬂçilerin dalg›n, dikkatsiz ve yeterince dinlenmemiﬂ olmalar› üretimde aksamalara ve üretim kay›plar›n›n artmas›na yol
açmaktad›r.
2.2.4. Makine ve teçhizatlardaki hatalar
Belli dönemler içinde gerekli bak›m ve onar›m› yap›lmayan
makine ve teçhizatlar›n bozulmas› ve eskimesi makinelerin rand›man›n› düﬂürerek fire veya bozuk ve kusurlu mamul üretiminin
artmas›na yol açacakt›r. Ayr›ca s›k s›k bozulan makineler üretim
sürecini sekteye u¤ratacakt›r.
2.2.5. Kapasite üstü üretim
Üretim iﬂletmeleri bazen piyasadan gelen mal taleplerini
sahip olduklar› üretim kapasitelerini zorlayarak karﬂ›lamak zorunda kalabilmektedirler. Aﬂ›r› kapasite kullan›m› makine ve teçhizat›n aﬂ›r› kullan›m›na, y›pranmalar›na ve bozulmalar›n artmas›na, iﬂçilerin aﬂ›r› çal›ﬂmas› ise iﬂçilerin yorulmas›na dikkatlerinin kaybolmas›na sebep olarak üretimde k›r›lma dökülme v.s.
ﬂeklinde ortaya ç›kan firelerin artmas›na ayr›ca üretim sonunda
ortaya ç›kan bozuk ve kusurlu mamul üretiminin artmas›na yol
açacakt›r.
2.2.6. Teknoloji
Bir emtian›n üretim sürecinde iﬂletmenin sahip oldu¤u teknoloji düzeyi de ortaya ç›kan firelerin farkl›laﬂmas›na yol açmaktad›r. Örne¤in ayçiçe¤i ya¤› imalat›nda iﬂletmede kullan›lan ileri
teknoloji ya¤›n hammaddesi olan ayçiçe¤i çekirde¤inden daha
fazla ya¤ ç›kar›lmas›na dolay›s›yla imalatta söz konusu olan fire
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oran›n›n azalmas›na yol açmaktad›r. Yine üretilen mamullerin
sermaye yo¤un ya da emek yo¤un olarak üretilmesi sürecin bir
gere¤i olarak ortaya ç›kan fire ve kay›plar›n farkl›laﬂmas›na neden olacakt›r. Özellikle düﬂük emek maliyetinden yararlanarak
üretilen mamullerin imalat›nda kalifiye olmayan iﬂçilik nedeniyle
fire oranlar› artabilmektedir.
2.2.7. Ola¤anüstü olaylar
‹ﬂletme bünyesinde meydan gelen yang›n su basmas› ve
h›rs›zl›k gibi insan iradesi d›ﬂ›nda vuku bulan hadiseler ile deprem sel gibi do¤al afetlerde hammadde ve mamullerde meydana gelen kay›plar›n bir nedeni olarak ifade edilebilir.
3. T‹CAR‹ ‹ﬁLETMELER AÇISINDAN F‹RE ve ZAY‹AT
M‹KTARININ TESP‹T‹ ve DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Esas faaliyet konusu çeﬂitli üreticilerden temin ettikleri
mallar› herhangi bir de¤iﬂime u¤ratmaks›z›n belirli sürelerde tüketicilere ulaﬂt›rmak olan ticaret iﬂletmeleri gerek mallar›n taﬂ›nmas› ve gerekse sat›l›ncaya kadar depolarda veya ma¤azada
bekletilmesi s›ras›nda k›r›lma dökülme bozulma buharlaﬂma gibi
nedenler ile fire ve zayiatlar ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilmektedirler.
‹ﬂletmeler belgelere dayanarak Türk Liras› tutar üzerinden
kay›tlara geçirdikleri stoklar›n› dönem sonlar›nda yapacaklar›
envanter çal›ﬂmalar› sayesinde 213 say›l› Vergi Usul Kanununda yer alan de¤erleme hükümlerine göre de¤erleyerek stoklar›n›
dönem sonunda haiz olduklar› de¤ere indirgeyeceklerdir.
Dolay›s›yla ticari iﬂletmeler al›ﬂ ve sat›ﬂlar›n› kay›t ve belgelere dayanarak takip ettikleri emtialara iliﬂkin olarak dönem
sonlar›nda aﬂa¤›da belirtilen miktar baz›nda basit matematiksel
emtia dengesini sa¤lamalar› gerekmektedir
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Dönem
Dönem
Dönem
Dönem

Baﬂ› emtia stok miktar›
içi emtia al›ﬂlar›
içi emtia sat›ﬂ miktar›
sonu Emtia stok miktar›

(+)
(+)
(-)
(=)

Ancak firma bünyesinde ticarete konu edilen mallar›n gerek al›m›nda ve pazarlamas›n da gerekse sat›lma an›na kadar
depoda veyahut ma¤azada bekletilme süresine ba¤l› olarak ortaya ç›kan k›r›lma, dökülme, s›zma, akma, çürüme, kuruma, çekme ve uçma fireleri fiili say›m sonucu bulunan dönem sonu emtia stok miktar› ile defter kay›tlar› üzerinden yukar›da yer alan
emtia dengesi arac›l›¤›yla bulunan mal miktar› aras›nda farkl›l›klar›n ortaya ç›kmas›na sebep olacakt›r. Genel olarak fireler mallar›n depolanmas› veyahut nakliyesi esnas›nda normal ﬂartlar alt›nda mallar›n›n a¤›rl›¤›nda meydana gelen eksilmelerdir. Daha
önceki k›s›mlarda belirtti¤imiz üzere bu aﬂamalarda ortaya ç›kan
ve normal teamüller içersinde kalan fireleri önlemek ço¤u zaman
mümkün olmamaktad›r.
Söz konusu ticari mallarda meydana gelecek fireler mallar›n cinsine, nakliye ve depolama koﬂullar›na, iklimsel koﬂullara
ba¤l› olarak farkl›l›k arz edecektir. Dolay›s›yla her emtia için fire
miktar› hesaplan›rken farkl› bir yöntem uygulanacakt›r. Çünkü
baz› mallarda sadece depolama ve bekletme sebebiyle çürüme,
kuruma, çekme, uçma nedeniyle fire meydana gelirken baz›lar›nda ise sadece nakliye aﬂamas›nda k›r›lma, dökülme, akma gibi nedenlerle fireler ortaya ç›kabilmektedir. Ya da her iki aﬂamada ortaya ç›kan fireler ayn› mal için söz konusu olabilmektedir. Bu
sebeple fire hesaplamas› yap›l›rken hangi aﬂamalarda firelerin
meydana geldi¤i tespit edilmeli, duruma göre e¤er fire sadece
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bekleme ve depolamadan kaynaklan›yorsa dönem baﬂ› emtia
stok miktar› ile dönem içi emtia al›ﬂ miktar› toplam›n›n üzerinden
ya da ﬂayet önceki dönem envanter çal›ﬂmalar› s›ras›nda iﬂletme
stoklar› aras›nda bulunan emtia için fireler dikkate al›nm›ﬂsa, ayr›ca dönem baﬂ› stoklarda baﬂka herhangi bir fire meydana gelmiyorsa sadece dönem içi emtia al›ﬂ miktar› üzerinden Ticaret ve Sanayi odalar› ile mesleki teﬂekküllerden al›nacak fire oranlar› uygulanarak hesaplanabilir. ﬁayet fire ayn› zamanda pazarlama aﬂamas›nda nakliye sebebiyle meydana geliyorsa dönem içi sat›ﬂa sunulan emtia miktar›na (Dönem baﬂ› mal stok miktar› + Dönem içi mal
al›ﬂ miktar›- Dönem sonu mal miktar›) k›r›lma, dökülme veya uçma
firesi uygulanarak hesaplama yoluna gidilecektir. Görülece¤i üzere
firelerin hesaplanmas› aç›s›ndan bir genelleme yapmak yanl›ﬂ sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na yol açacakt›r. Bu sebeple duruma uygun
ﬂekilde hesaplama yap›larak gereksiz yere fazla ya da az miktarda
fire hesaplanmas›ndan kaç›n›lm›ﬂ olacakt›r.
Bu durumda yukarda gösterilen emtia dengesi fire ve zayiatlar dikkate al›nd›¤›nda aﬂa¤›daki gibi yeniden oluﬂturulacak
bu suretle stoklarda yer alan veyahut fiilen sat›lan emtia stoklar›n›n gerçek miktarlar›na ulaﬂmak mümkün olacakt›r.
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem

baﬂ› emtia stok miktar›
içi emtia al›ﬂ miktar›
içi emtia sat›ﬂ miktar›
fire miktar› toplam›
sonu emtia stok miktar›

(+)
(+)
(-)
(-)
(=)

Yukar›daki emtia dengesinde yer alan dönem fire toplam›
gerek depolama ve gerekse pazarlama aﬂamalar›ndaki fire toplamlar›n› göstermektedir.
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Bununla beraber Ticari iﬂletmelerde bazen yang›n, sel
basmas›, deprem gibi do¤al afetler ile çal›nma, kaybolma gibi
gayri iradi meydana gelen olaylar iﬂletme stoklar› aras›nda bulunan mallar›n yok olmas›na veya de¤erlerini tamamen ya da k›smen kaybetmelerine yol açmaktad›r. Literatürde zayiat terimi ile
ifade edilen bu kay›plar›n nedeni ve tespiti firelere nazaran farkl›l›k arz etmektedir.
Fireler mallar›n niteliklerine ve pazarlama süreçlerine ba¤l›
olarak belli nispetlerde ortaya ç›karken zayiatlar yang›n deprem
su basmas› ve benzeri do¤al afetler, çal›nma kaybolma gibi d›ﬂ
faktörler sonucu meydana gelir. Bu ﬂekilde ortaya ç›kan kay›plar›n tespiti ço¤unlukla takdir komisyonlar› ya da bilirkiﬂiler taraf›ndan yap›lan fiili tespit ve incelemeler sonucu belirlenebilmektedir.
Örne¤in iﬂletme deposunda ç›kan yang›n sonucu bir miktar mal›n›n yand›¤›n› belirten iﬂletme sahibi yanan bu mallardaki de¤er
kayb›n› ancak takdir komisyonuna baﬂvurarak tespitini isteyecek
ve bu suretle meydana gelen kay›plar›n› defter ve kay›tlar›na intikal ettirerek gerekli zarar kayd›n› düﬂecektir. Konunun vergisel
aç›dan de¤erlendirilmesi ilerleyen bölümlerde yap›lacakt›r.
4. SANAY‹ ‹ﬁLETMELER‹NDE F‹RE ve D‹⁄ER
ÜRET‹M KAYIPLARI M‹KTARININ TESP‹T‹ ve
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Sanayi iﬂletmeleri bilindi¤i üzere faktör sahiplerinden temin ettikleri hammadde ve iﬂletme malzemelerini çeﬂitli üretim
teknikleri kullanarak fiziksel ve kimyasal de¤iﬂime u¤ratarak nihai mamuller ortaya ç›karmaktad›rlar. Üretilen bu mamuller ise
çeﬂitli pazarlama kanallar› kullan›larak bazen do¤rudan bazen
de toptanc›lar ve perakendeciler vas›tas›yla tüketicilerin tüketimine sunulmaktad›r.
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Bu üretim organizasyonu içinde üretime sevk edilen hammadde ve iﬂletme malzemelerinin tümünün mamul bünyesine
girmesi sa¤lanarak verimlili¤in yükseltilmesi amaçlan›r. Ancak
ço¤u zaman bu mümkün olmamaktad›r. Önceki bölümlerde belirtildi¤i üzere ço¤u zaman meydana gelen fire, art›k, bozuk ve
kusurlu mamullerin ortaya ç›kmas› verimlili¤in ve faktör bileﬂimi
optimalitesinin sa¤lanmas›n› sekteye u¤ratmaktad›r. Üretim sürecinin bir gere¤i olarak ortaya ç›kan bu kay›plar› iyi bir üretim organizasyonu ve kalite kontrol sisteminin kurulmas› sayesinde en
aza indirmek mümkün olabilmektedir. Daha önceki bölümlerde
aç›kland›¤› üzere üretim sürecinin gere¤i olarak ortaya ç›kan kay›plar›n bir k›sm› fire olarak isimlendirilmektedir. Bu kay›plar gerek hammadde ve malzemenin ve gerekse üretilen mamullerin
depolanmas› ve nakliyesinden kaynaklanabilmektedir. Bilindi¤i
gibi söz konusu kay›plar stok farklar› olarak de¤erlendirilmekte
olup ortaya ç›kan bu farklar gerek dönem sonu envanter çal›ﬂmalar› neticesinde stoklar›n fiili ölçümü ile ya da kay›tlarda yer
alan stok tutarlar›na genel kabul görmüﬂ fire oranlar›n›n uygulanmas› sonucu tespit edilebilmektedir. Fire hesaplamas›nda baz
al›nacak stok kalemleri hammadde ve emtian›n niteli¤ine göre
farkl›l›k arz etmektedir. Duruma göre fire sadece bekleme ve depolamadan kaynaklan›yorsa dönem baﬂ› emtia stok miktar› ile
dönem içinde üretilen emtia miktar› toplam›n›n üzerinden ya da
ﬂayet önceki dönem envanter çal›ﬂmalar› s›ras›nda iﬂletmede
varolan emtia için fire oranlar› dikkate al›nm›ﬂsa ayr›ca dönem
baﬂ› stoklarda baﬂka herhangi bir fire meydana gelmiyorsa sadece dönem içi üretilen emtia miktar› üzerinden fire oranlar› uygulanarak kay›plar›n tespiti yoluna gidilir. ﬁayet fire ayn› zamanda pazarlama aﬂamas›nda nakliye sebebiyle meydana geliyorsa
35

Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

dönem içi sat›ﬂa sunulan emtia miktar›na k›r›lma, dökülme veya
uçma firesi uygulanarak hesaplama yoluna gidilecektir. Görülece¤i üzere depolama ve nakliye sebebiyle ortaya ç›kan firelerin
hesaplanmas› aç›s›ndan bir genelleme yapmak yanl›ﬂ sonuçlar›n ortaya ç›kmas›na yol açacakt›r. Bu sebeple duruma uygun
ﬂekilde hesaplama yap›larak gereksiz yere fazla ya da az miktarda fire hesaplanmas›ndan kaç›n›lm›ﬂ olacakt›r.
Sanayi iﬂletmelerinde üretim kay›plar› sadece depolama
ve nakliye firelerinden ibaret de¤ildir. Üretime sevk edilen hammadde ve iﬂletme malzemelerinin üretim süreci içinde fiziksel ve
kimyasal de¤iﬂime u¤rat›lmas› üretime verilen hammadde ve
malzeme miktar› ile mamulün bünyesinde yer alan hammadde
ve malzeme miktarlar› aras›nda farklar›n ortaya ç›kmas›na yol
açmaktad›r. Baz› durumlarda bu farklar k›smi ve tam fire olarak
ortaya ç›kabildi¤i gibi baz› durumlarda belirli bir sat›ﬂ de¤erine
sahip art›klar olarak ortaya ç›kmas› muhtemeldir. Hatta üretim
sürecindeki hatalar ve aksamalar nedeniyle bozuk ve kusurlu
mamullerle de karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Önceki bölümlerde de belirtildi¤i üzere üretimin bir gere¤i olarak meydana gelen fire ve art›klar›n tespiti üretime sevk edilen hammaddelerin özelliklerine,
rand›man oranlar›na ve üretim tekni¤ine göre farkl›laﬂmaktad›r.
Bilindi¤i üzere sanayi iﬂletmelerinde faaliyetler üç aﬂamada gerçekleﬂmektedir. Aralar›nda girdi-ç›kt› iliﬂkisi bulunan bu
aﬂamalar sat›n alma, üretme ve satma aﬂamalar›d›r. Ticaret iﬂletmelerinde oldu¤u gibi sanayi iﬂletmelerinde de hammadde ve
mamul miktar dengesinin sa¤lanmas› gerekmektedir. ‹ﬂletmelerde varolan bu dengeyi bozacak unsur üretim kay›plar›d›r.
Üretimde kullan›lan her tür hammadde için ayr› ayr› kurulmak ﬂart› ile miktar dengesi aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂmaktad›r.
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Dönem Baﬂ› Hammadde Stok Miktar›
Dönem içinde al›nan hammadde miktar›
Geçen dönem al›nm›ﬂ fakat bu dönem
‹malattan iade edilen hammadde miktar›
Dönem sonu hammadde stok miktar›
Dönem içinde imalatta kullan›lan h.madde m.

(+)
(+)
(+)
(-)
(=)

Üretim kay›plar›ndan fire ve art›klar dikkate al›nd›¤›nda
hammadde miktar dengesi aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
Dönem Baﬂ› Hammadde Stok Miktar›
Dönem içinde al›nan hammadde miktar›
Geçen dönem al›nm›ﬂ fakat bu dönem
‹malattan iade edilen hammadde miktar›
Dönem sonu hammadde stok miktar›
Dönemdeki üret. Kayb› (Fire ve art›k) miktar›
Dönem içinde imalatta kullan›lan h.madde m.

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(=)

Bu miktar dengesine göre dönem içinde üretilen mamullerdeki hammadde miktar›, üretilen mamullerin bünyesine fiilen
girmiﬂ bulunan hammadde miktar›n› göstermektedir. Ayr›ca üretim esnas›nda dönem baﬂ› ve dönem sonu yar› mamul stoklar›
bulunursa bu durumda yukar›da oluﬂturulan hammadde miktar
dengesinde dönem baﬂ› yar› mamul stoku eklenir ve dönem sonu yar› mamul stoku da ç›kar›l›r.
Üretim sonucu imal edilen ve mamul ambar›na gönderilen
mamuller için miktar dengesi aﬂa¤›daki gibi oluﬂturulacakt›r.
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Dönem
Donem
Dönem
Dönem

içine net mamul sat›ﬂ miktar›
sonu mamul stok miktar›
baﬂ› mamul stok miktar›
içinde üretilen mamul miktar›

(+)
(+)
(-)
(=)

Yukar›daki mamul miktar dengesi üretim kay›plar›ndan bozuk mamul ve kusurlu mamullerde dikkate al›narak düzenlenebilir.
Dönem içine net mamul sat›ﬂ miktar›
Donem sonu mamul stok miktar›
Dönem baﬂ› mamul stok miktar›
Dönemdeki üretim kayb› miktar›
Dönem içinde üretilen sa¤lam mamul miktar›

(+)
(+)
(-)
(-)
(=)

Sanayi iﬂletmeleri için oluﬂturulan mamul miktar dengesindeki dönem içinde üretilen sa¤lam mamul miktar›, üretim sonucu
istenen kaliteye sahih sa¤lam mamul miktar›n› göstermektedir.
Üretimde fiilen kullan›lan hammaddelere iliﬂkin miktar dengesinde söz konusu olan fire ve art›k tutarlar› üretime sevk edilen hammadde miktar›na genel kabul görmüﬂ fire ve rand›man
oranlar›n›n uygulanmas› sonucu bulunmaktad›r.
Fire ve art›klar›n tespiti iki ﬂekilde yap›labilir. Birinci yol fire ve art›klar›n meydana geldi¤i üretim safhas›n›n belirlenmesi
ard›ndan bu aﬂamada meydana gelen fire ve art›klar›n fiziki olarak tespit edilmesidir. Di¤er bir yol ise üretim safhalar› itibariyle
de¤il de belli bir dönem zarf›nda ortaya ç›kan fire ve art›klar›n
miktar olarak tespit edilmesidir.
‹malat›n aﬂamalar› itibariyle meydana gelen fire ve art›klarla ilgili olarak ayçiçek ya¤› imalat› örnek olarak verilebilir.
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Bilindi¤i üzere ayçicek ya¤› ayçiçe¤i tohumunun presler
vas›tas›yla ezilmesi suretiyle elde edilmektedir. ‹malat›n her aﬂamas›na üretimde kullan›lan hammadde ve malzeme rand›man
oranlar› ve her aﬂmada meydana gelen fire tutarlar› ﬂöyledir.
Ayçice¤i tohumunda ambar firesi, nakliye firesi tart› fark›
ve rutubet firesi olarak ortalama %1-1,5 nispetinde fire meydana
gelir.
Preslerle yap›lan imalatlarda %36-38 natürel ya¤, %45
küspe, %10-12 kabuk ve %2,5-3 nispetlerinde iﬂe yaramaz ç›k›nt› elde edilir. Ayr›ca üretime sevk edilen ayçicek tohumunda
çeﬂitli makine ar›zalar› veya makine yetersizli¤i nedeniyle %3-5
oran›nda ayçiçek tohumunun iﬂlenmeksizin do¤rudan küspe ya
da kabuk art›klar› aras›na kar›ﬂmas› ﬂeklinde bir kayb›n ortaya
ç›kmas› muhtemeldir. Bu durumda üreticilerden temin edilen 100
Kg ayçicek tohumunun üretime sevk edilmesi halinde üretim
miktarlar› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
Öncelikle üreticilerden sat›n al›nan ayçiçek tohumunun gerek nakliye ve tart› firesi ile bir süre ambarda bekleme nedeniyle
ortaya ç›kan rutubet firesinin dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Tart›, nakliye ve rutubet firesi
100 Kg*%1,5=1,5 Kg d›r.
Bu durumda imalat sonucu ortaya ç›kan ya¤, küspe kabuk
ve iﬂe yaramaz art›k miktarlar› imalat, nakliye ve bekleme fireleri ç›kar›ld›¤›nda arta kalan ayçiçek tohumu miktar› üzerinden
ﬂöyle hesaplanacakt›r.
98,5 Kg*%38=37,43 Kg natürel ya¤
98,5 Kg*%45=44,325 Kg Küspe
98,5 Kg*%12=11,82 Kg kabuk
98,5 Kg*%3 =2,95 Kg iﬂe yaramaz art›k ortaya ç›kar.
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Ayr›ca yukar›da belirtildi¤i üzere iﬂlenmeksizin kabuk ya
da küspe aras›na kar›ﬂan ayçiçek ya¤› tohumu tutar›
98,5 Kg*%3=2,95 Kg d›r.
Presleme iﬂlemi ard›ndan ortaya ç›kan Natürel ayçiçek ya¤› rafine edildi¤inde ise natürel ya¤›n %96’s› nispetinde rafine
ayçiçek ya¤› elde edilir. Bu durumda elde edilen 35,55 Kg natürel ya¤ rafine edildi¤inde
35,55 Kg*%96=34,128 Kg rafine ayçiçek ya¤› elde edilir.
Dolay›s›yla rafine iﬂlemi sonucu (35,55-34,128)=1,4 Kg asit ya¤›
ve stearin ortaya ç›kar. Asit oran› 0,5 ila 2,5 aras›nda olan ya¤larda ise rafine iﬂlemi sonucu %5-8 oranlar›nda fire meydana gelir. Bu firenin %2-4 nispetindeki k›sm› asit ya¤› kalan k›sm› ise
stearin olacakt›r.
Bununla beraber rafine iﬂlemi sonras› elde edilen ayçiçek
ya¤›n›n ambalajlanmas›, depolanmas› ve pazarlanmas› s›ras›nda ayr›ca %0,5 oran›nda fire meydana gelebilmektedir.
Bu durumda elde edilen rafine ayçiçek ya¤›nda ambalajlama ve pazarlama firesi olarak
34,128 Kg*%0,5=1,7 Kg ayçiçek ya¤› kayb› ortaya ç›kar.
Görüldü¤ü gibi imalat›n çeﬂitli aﬂamalar›nda fire meydana
gelebilmektedir. Bu fireler üretim sürecinin bir gere¤i olarak ortaya ç›kmakta olup ço¤u zaman önleme imkân› yoktur. Ancak baz› durumlarda üretim tekni¤inin de¤iﬂtirilmesi imalattaki rand›man ve fire oranlar›n› de¤iﬂtirebilmektedir. Örne¤in ayçiçek ya¤›
imalat›n ekstrasyon sistemi ile yap›lmas› halinde yukar›da verdi¤imiz rand›man ve fire oranlar› de¤iﬂecektir. ﬁöyle ki;
Bu teknikle imalat yap›lmas› halinde %39-41 ya¤, %50 küspe, %8-9 Kabuk elde edilecektir. ‹ﬂlenmeksizin küspe ve kabuk
aras›na kar›ﬂacak tohum firesi ise %3-5 nispetinde olacakt›r.
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Üretim kay›plar›ndan özellikle bozuk mamul ve kusurlu
mamuller imalat iﬂleminden geçmiﬂ birimler olduklar›ndan taﬂ›d›klar› maliyet içinde, imalat maliyeti unsurlar› olan direkt hammaddenin yan› s›ra direkt iﬂçilik ve genel üretim giderleri de yer
alacakt›r. Bu yüzden fire, art›k, bozuk mamul, kusurlu mamul
ﬂeklinde ortaya ç›kan üretim kay›plar›ndan dolay› yaln›zca miktar kayb› olmay›p, ayn› zamanda de¤er kayb› da meydana gelmektedir. Di¤er bir deyiﬂle üretim kay›plar›ndan kaynaklanan
toplam de¤er kayb› sadece imalata verilen direkt hammadde ve
malzeme ile yard›mc› maddelerin miktar eksilmelerinden kaynaklanan kay›plar de¤ildir. Söz konusu direkt hammadde ve
malzemelerin mamul haline dönüﬂtürülebilmesi için direkt iﬂçilik
ve genel üretim gideri kayb› da olmaktad›r.
Bu sebeple üretim kayb› denilince yaln›zca fiziki miktar
kayb› de¤il söz konusu miktar kayb›ndan kaynaklanan toplam
imalat maliyetleri kayb› da anlaﬂ›lmal›d›r.
5. VERG‹ MEVZUATINDA F‹RE ve ZAY‹ATLAR ‹LE
‹LG‹L‹ HÜKÜMLER, ÖZELL‹K GÖSTEREN DURUMLAR
5.1. Genel Aç›klama
De¤erleme alan›nda fire, bir mal›n üretim ve tüketim aﬂamalar›nda kendili¤inden oluﬂan ve baﬂlang›çta miktar› kesin olarak tespit edilemeyen ancak envanter s›ras›nda kay›tlardan ortaya ç›kar›labilen bir azalmay› ifade etmektedir.24

24

M. Ali Özyer De¤erleme aç›s›ndan fire ve zayi olma Vergi Dünyas› Temmuz 1998
sf.23
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Fire, sözlükte as›l fire ve ar›zi fire olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Bir ürünün kendi do¤as›ndan kaynaklanan fireye as›l
fire (normal fire), rastlant› sonucu ortaya ç›kan fireye de ar›zi fire (anormal fire) denilmektedir.25 Üretilen sabunun depoda kurumas› veya peynirin beklemesi sonucu miktar›nda meydana gelen azalma as›l fire, kaynak sular›n›n taﬂmas› s›ras›nda yoldan
kaynaklanan sebeplerle su miktar›nda meydana gelen azalma
ise ar›zi fire niteli¤indedir. Vergi idaresi ar›zi fire yerine normal ölçülerde zayiat kavram›n› kullanmaktad›r.
Fireyle ilgili vergisel iﬂlemler genellikle tereddüt do¤urmaktad›r. Her ürün için makul say›labilecek bir fire oran›n›n bilinmemesi mükelleflerin dönem sonunda matematiksel olarak kurmak
zorunda olduklar› miktar dengesinin dengesizlik halini almas›na
neden olmakta ve mükellefler bu dengesizli¤i izah etmekte güçlük çekmektedirler. Daha önceki k›s›mlarda da belirtildi¤i üzere
her dönem sonunda miktar baz›nda emtia dengesi ad› verilen ﬂu
matematiksel dengenin kurulmas› gerekmektedir.26
(Dönem Baﬂ› Stok + Dönem içi al›ﬂlar ) – Dönem Sonu Stok = Sat›ﬂlar

Birinci taraf›n daha büyük olmas› nedeniyle dengenin kurulamamas› hali bir baﬂka ifade ile pozitif envanter fark› ﬂu anlama
gelmektedir. Mükellef satabilece¤i bir tutar›n sat›ﬂlar›n› kay›tlar›na intikal ettirmemiﬂtir. Tabi bu varsay›m stoklar›n V.U.K’nun 186.
maddesine uygun olarak tespit edildi¤i ve kay›tlara intikal ettirildi¤i durumda do¤rudur. Bu durumda mükellefin dengesizli¤i,

25
26

M. Ali Özyer age. Sf.23
M. Bellek Envanter Farklar› Mükellefin dergisi 1998 Haziran say›.66 sf.54
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i. V.U.K.’nun 278. maddesinde say›lan olaylar nedeniyle
mal›n iktisadi k›ymetinde bir azalma oldu¤u,
ii.Mal›n çal›nma veya kaybolma gibi sebeplerle elden ç›kt›¤› (zayi oldu¤u),
iii.
Fire,
gibi sebeplerle aç›klanmas› mümkündür.27
V.U.K.’nun 278. maddesinde say›lan bir durumun iddia
olunmas› halinde bu durumun belgelenece¤i ve ayn› kanunun
267. maddesi uyar›nca takdir komisyonu karar› al›naca¤› tabidir.
Zayi olma durumunun iddia olunmas› halinde ise yukar›da belirtildi¤i üzere çal›nma veya kaybolmaya dayan›larak gider kaydetmek mümkün de¤ildir. Dengesizli¤in fire ile izah edilmesi halinde ise V.U.K’nun 3. maddesi çerçevesinde, iktisadi, teknik ve ticari icaplara uygun bir aç›klama yap›lmas› gerekir. Mükellefler
kay›tl› sat›ﬂ miktar› aleyhine ortaya ç›kan dengesizli¤i fire ile izah
etme e¤ilimindedirler. Ancak genellikle fire oranlar› resmi niteli¤i
olan s›nai ve ticari kuruluﬂlarca belirlendi¤i için mükelleflerce ileri sürülen fire oranlar›n›n bu orana göre çok fark (yukar› do¤ru)
göstermemesi beklenir. Aksi takdirde V.U.K.’nun 3. maddesinde
belirtildi¤i gibi iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan bir iddiada bulunulmuﬂ olur.
Veri Usul Kanunumuz fire ve zayi olma durumlar›na iliﬂkin
aç›k hükümler ihtiva etmemektedir. Emtiada meydana gelen de¤er azal›ﬂlar›yla ilgili olarak bu kanunun 278 inci maddesi tabi
afetler veya bozulma, çürüme, k›rl›ma, çatlama veya paslanma
gibi hallerle iktisadi k›ymetlerde önemli bir azal›ﬂ vaki olan emtia
27

Tc. Maliye Bakanl›¤› Tebli¤ler Dergisi APK Kurul Baﬂkanl›¤› 1998 Ocak-ﬂubat
S.F.53
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ile maliyetlerin hesaplanmas› mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deﬂe ve ›skartalar›n emsal bedeli ile de¤erlenece¤ini hükme ba¤lamaktad›r.
Söz konusu madde fiziken mevcut ancak normal de¤erinin
alt›nda bir de¤ere sahip mallar›n de¤erlemesini düzenlemektedir. Oysa gerek fire gerek zayi olma durumunda fiziken mevcut
olan bir mal bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla de¤erlenebilecek bir
emtiadan söz edilemez.
Yukar›da belirtildi¤i üzere fire durumu kendili¤inden meydana gelen bir azalmay› ifade etti¤i için envanter iﬂlemlerinde
de¤erleme imkân› bulunmamaktad›r. Zira fireye u¤rayan miktara
isabet eden k›sm›n has›lat› da olmayaca¤›ndan bu k›sma isabet
eden tutar sat›lan mal maliyeti içinde yer almaktad›r. Nitekim gelir idaresi müstakar hale gelmiﬂ olan görüﬂlerinde bu durumu
aﬂa¤›daki ﬂekilde ifade etmektedir.
“…Bu itibarla, fireye u¤rayan mallarla ilgili olarak iﬂletme
sahibi taraf›ndan Vergi Usul Kanununa göre bir belge düzenleme
zorunlulu¤u bulunmamakla birlikte, mükelleflerin fireye u¤rayan
mallar› ödeme kaydedici cihazlardan alacaklar› mali de¤eri olmayan bir fiﬂe dayanarak cihaz haf›zas›nda otomatik kaydedilen
stok bilgilerinden otomatik düﬂmelerine imkân bulunmamaktad›r.
Öte yandan mal dengesi bak›m›ndan, emtia hesab›na,
kaydi dönem sonu stokunun de¤eri yerine fiili dönem sonu stokunun de¤eri kaydedilece¤inden, fire miktarlar› da otomatik olarak gider kaydedilmiﬂ olacakt›r. Dolay›s›yla fire ad› alt›nda defterlerde mükerrer bir gider kayd›n›n yap›lmas› imkân dahilinde
de¤ildir.”28
28

V.A. ﬁimﬂek Çal›nma kaybolma ve do¤al afet durumlar›nda emsal bedeli uygulamas› Vergi Dünyas› Nisan 1986 say› 56 sf.60
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Bu görüﬂ fire için herhangi bir belgenin düzenlenmesi gerekmedi¤ini de ortaya koymaktad›r.
Zayi olma durumu ise fireye göre farkl›l›k göstermektedir.
Mallar›n zayi olmas›, vergiden kaç›nmak amac›yla irade dahilinde meydana getirilebilece¤i gibi firenin de kapsam›na giren kaza, dikkatsizlik ve benzeri nedenlerden dolay›, emtialar›n miktar›nda önemli ölçüde meydana gelecek de¤er azal›ﬂlar› sonucu
de¤eri düﬂen mal niteli¤ine sokan yang›n, su basmas› gibi nedenlerle ve uygulamada en çok rastlanan iﬂletmeye dahil emtialar›n çal›nmas› ve kaybolmas› gibi nedenlerle de meydana gelebilir. Genellikle çal›nma ve kaybolma ﬂeklinde ortaya ç›kan zayi olma durumunda da fiziken bir mal mevcut olmad›¤› için hesap dönemi sonunda V.U.K’nun 186’›nc› maddesinde belirtilen
ﬂekilde tespit edilip de¤erlenecek bir mal mevcut olmayacakt›r.
Bir baﬂka ifade ile burada da V.U.K’nun 278. maddesine istinaden bir de¤erleme yap›lamayacakt›r.29
Vergi idaresinin görüﬂü ve uygulama çal›nma ve kaybolma halinde söz konusu emtian›n herhangi bir biçimde gider kaydedilmemesi ﬂeklindedir.30 Çünkü Vergi Kanunlar›m›z zayi olma
durumunu kazanc›n elde edilmesiyle ilgili bir gider olarak kabul
etmemektedir.31 Mallar› zayi olan mükellefler durumu tevsik
eden bir belgeye istinaden hesap dönemi sonunda zayi olan
29

TC. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün 19.09.1995 tarih ve 52336 say›l› yaz›s› ile 10.08.1994 tarih ve 53991 say›l› yaz›s›
30

Ancak Dan›ﬂtay›n olay›na münhas›r olmakla birlikte aksine karar› da bulunmaktad›r. Dan›ﬂtay 4 üncü Dairesi E:1987/5929, K:1988/3647 say› ve 27.10.1988 tarihli karar› ile kayboldu¤u güvenlik birimlerince yap›lan araﬂt›rmalarla belirlenen mal bedeli
için VUK’nun 288 inci maddesine istinaden karﬂ›l›k ayr›labilece¤ini dolay›s›yla gider
kaydedilebilece¤ini oybirli¤i ,le kabul etmiﬂtir.

31

Y›lmaz Özbalc› Vergi Usul Kanunu Yorum ve Aç›klamalar› sf.620
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mal miktar›n› bilançoda stoklar aras›nda göstermeleri, di¤er taraftan müteakip dönem baﬂ›nda stoklar aras›ndan ç›karmalar›
uygun düﬂecektir. Böylelikle zayi olan mala iliﬂkin tutar gider kaydedilmemiﬂ olacakt›r.
5.2. K›ymeti Düﬂen Mallarda De¤erleme (V.U.K. 278 )
5.2.1. Emtialarda Durum
Yang›n, deprem ve su basmas› afetler yüzünden veyahut
bozulmak, çürümek, k›r›lmak, çatlamak, paslanmak gibi haller
neticesinde iktisadi k›ymetlerinde önemli bir azal›ﬂ vaki olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanmas› mutat olmayan hurdalar ve
döküntüler, deﬂe ve ›skartalar emsal bedel ile de¤erlenir.
Emtia normal ﬂartlar alt›nda V.U.K.’nun 274. maddesinde
belirtildi¤i üzere maliyet bedeli ile de¤erlenecek olmas›na ra¤men, k›ymeti düﬂen emtian›n de¤erlemesi yine V.U.K.’nun 278.
maddesinde özel olarak düzenlenmiﬂtir.
Yukar›ya aktar›lan madde hükmünü inceledi¤imizde, bu
maddede üç de¤iﬂik halin düzenlendi¤ini görmekteyiz. Bunlar:
Mallar›n,
a) Yang›n, deprem ve su basmas› gibi do¤al afetler yüzünden,
b) Bozulmak, çürümek, k›r›lmak, paslanmak gibi haller neticesinde,
‹ktisadi k›ymetlerinde önemli bir azal›ﬂ vaki olmas› hali ile
c) Maliyetlerinin hesaplanmas› mutat olmayan hurdalar ve
döküntüler, deﬂe ve ›skartalar›n de¤erlemesi halidir.
Bu madde hükmüne göre; emtian›n k›ymeti düﬂen mal olarak emsal bedeli ile de¤erlenebilmesi için, iktisadi k›ymetteki
kayb›n,
- Yang›n, deprem, su basmas› gibi tabi afetler yüzünden,
- veya, ticari faaliyetin normal icaplar› dahilinde bozulma,
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çürüme, k›r›lma, paslanma gibi haller sonucunda meydana gelmiﬂ olmas› gerekir.
Bu haller d›ﬂ›nda emtiada meydana gelecek de¤er kay›plar› sonuç hesaplar›na intikal ettirilemez.
Uygulamada bazen çal›nan veya doland›r›lma suretiyle
zarara u¤rama halinde de , k›ymeti düﬂen mallarla ilgili de¤erleme hükmünün uygulanmak istendi¤i görülmektedir. Bu hallerde
düﬂük bedelle de¤erleme suretiyle zarar yaz›lmas› 278 inci maddenin lafz› ifadesine uymad›¤› gibi; sözü edilen kay›plar›n düﬂük
bedelle de¤erleme veya baﬂka bir yolla sonuç hesaplar› ile ilgilendirilmesine vergi hukukumuzun yap›s› ve ilkeleri yönünden de
imkân yoktur.
Vergi sistemimizde sermayede meydana gelen kay›plar ticari ve zirai faaliyetler d›ﬂ›nda esas itibariyle zarar olarak kabul
edilmemiﬂtir. Ticari ve zirai faaliyetlerde sermaye kayb›n›n zarar
olarak kabul edilmesi de sermayeye dayanan bir organizasyonda gerçek sonucun vergilendirme dönemini teﬂkil eden takvim
y›l›ndan daha uzun bir sürede al›naca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle daha uzun zamanda ortaya ç›kacak gerçek ve kesin sonuç al›nmadan sermayenin kayba u¤ramas› ticari faaliyetin normal bir icab› say›lm›ﬂt›r. Bu nedenle baﬂlang›çtaki vergilendirme dönemlerinde meydana gelen sermaye kayb›
beﬂ y›ll›k bir zaman içinde de¤erlemeye tabi tutulmuﬂ kayb›n bu
süre içinde karla telafisi mümkün olmad›¤› takdirde kesin bir nitelik kazand›¤› kabul edilerek mahsup imkân› kald›r›lm›ﬂt›r. Zarar mahsup süresinin beﬂ y›l olmas› gerçek ve kesin sonucun
beﬂ y›l içinde al›naca¤›n›n kabul edilmiﬂ oldu¤unu ifade eder.
Yoksa bunun zaman aﬂ›m› süresi ile bir ilgisi yoktur. Beﬂ y›ll›k bir
süre içinde ticari veya zirai faaliyetten do¤an zarar›n Gelir vergisi
mükelleflerinde di¤er kaynaklardan sa¤lanan gelirlerle mahsubu
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s›n›rl› ölçüde bir sapmay› ifade etmekle beraber esas itibariyle
gene as›l prensip icaplar› çerçevesinde kalan bir uygulamad›r.
K›saca sermaye unsuru aktif kalemlerdeki kayb›n zarar
olarak kabulü için temel ﬂart bu kayb›n ticari faaliyetin normal
icaplar› dahilinde meydana gelmiﬂ olmas›d›r.
Bunun tek istisnas› sermayenin tabi bir afet yüzünden kayba u¤ramas› halidir. Vergi sistemimizde tabi afetlerin yaratt›¤›
zararlarda belli bir sistem ve anlay›ﬂ içinde düzenlenmiﬂtir. Bu
hallerde emtian›n düﬂük bedelle de¤erlenece¤i, sabit k›ymet bedellerinin fevkalade amortisman yolu ile zarar kaydedilece¤i, duruma göre tahakkuk etmiﬂ vergilerin terkini ve vergileme ile ilgili
sürelerin uzayaca¤› öngörülmüﬂtür.
Kanunda belirtilen haller d›ﬂ›nda sermayede, bu arada
sermaye unsurlar›ndan biri olan emtiadaki kay›plar› düﬂük bedelle de¤erleme veya sair suretle sonuç hesaplar›na intikal ettirilmesi mümkün de¤ildir.32
Di¤er taraftan madde hükmünde geçen “önemli” bir azal›ﬂ deyiminden ise, emtian›n ihtiyaçlar› karﬂ›lama vasf›nda veya
piyasa de¤erinde objektif esaslara göre normalden fazla olan
de¤er kay›plar›n› anlamak gerekir.33
Söz konusu 278’nci madde hükmüne göre ticari faaliyet
koﬂullar› sonucu do¤an bahis konusu kay›plar›n ﬂirket gider hesaplar›na intikal ettirilmesi mümkündür. Ancak emtiadaki de¤er
düﬂüklü¤ünün tespiti gerekmekte olup ilgili mallar emsal bedeli
ile de¤erlenecektir.

32

Dr. Baki Meriç Ticari ve Mali Bilançolarda, ‹ﬂletmeye Dahil ‹ktisadi K›ymetlerde De¤erleme sf.95

33

Kaz›m Y›lmaz De¤erleme 2000 Kas›m bask›s› sf.33
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5.2.1.1. Emsal Bedel
Vergi Usul Kanununda iktisadi iﬂletmeye dahil k›ymetlerle,
özel servete dahil olan varl›klar›n hangi de¤erleme ölçüleri ile
de¤erlenece¤i Vergi Usul kanununun 261 ve müteakip maddelerinde belirtilmiﬂtir. Emsal bedeli bunlar d›ﬂ›nda kalan ve bütün
k›ymetlere uygulanabilecek de¤erleme ölçüsüdür.
Emsal bedel ile de¤erleme yapman›n geniﬂ bir uygulama
sahas› vard›r. Özellikle baﬂka de¤erleme ölçüleri ile de¤erleme
yapma imkân›n›n bulunmad›¤› hallerde, emsal bedeli ile de¤erleme ölçüsünden yararlan›l›r.
Baz› hallerde, iktisadi varl›klar›n gerçek bedelleri bulunmaz veya bilinemez veya do¤ru olarak tespit edilemez. Bu gibi
durumlarda de¤erleme, o iktisadi k›ymetin benzerlerinin de¤erlerine k›yas edilerek yap›l›r. Yani emsal bedel, emsal sat›ﬂ bedelidir. Dolay›s›yla iktisadi k›ymetin, de¤erleme gününde sat›lmas›
durumunda haiz olaca¤› de¤erin esas al›nmas›d›r. (V.U.K. Gn.
Tb. 87)
Bu usulde, hesap ve araﬂt›rmaya dayanan ve belli gayeleri olan bir k›yaslama hali mevcuttur. Bu k›yaslaman›n baﬂl›ca
amac› vergi ziya›n› önlemek ve keyfi uygulamaya engel olmak
sureti ile eﬂitli¤i sa¤lamak, baz› imkâns›zl›klar› da önlemek sureti ile uygulama kolayl›¤› sa¤lamakt›r.
Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesinde emsal bedeli
ﬂu ﬂekilde tarif edilmiﬂtir.
“Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut do¤ru olarak tespit edilemeyen bir mal›n, de¤erleme gününde sat›lmas› halinde emsaline nazaran haiz olaca¤› de¤erdir....”
Bu tan›ma göre emsal bedeli ölçüsünün uygulanabilmesi
için, aﬂa¤›da belirtilen üç halin mevcut olmas› gereklidir.
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- De¤erleme yap›lacak iktisadi k›ymetin gerçek de¤erinin
olmamas›,
- De¤erleme yap›lacak iktisadi k›ymetin gerçek de¤erinin
bilinmemesi,
- De¤erlenecek k›ymetin gerçek de¤erinin do¤ru olarak
tespit edilememiﬂ olmas›d›r.
Emsal bedel ölçüsünün uygulanmas›nda V.U.K.’nun
289’uncu maddesi hükmünün de göz önünde bulundurulmas› gerekir. Ayr›ca, emsal bedeli esas›n›n uygulanmas›nda, di¤er vergi
kanunlar›ndaki de¤erler ve hallerin bulundu¤u unutulmamal›d›r.
5.2.1.2. Emsal Bedelin Tespit Ediliﬂ ﬁekilleri
Vergi Usul Kanunu’nun 267’inci maddesine göre emsal
bedeli; ortalama sat›ﬂ fiyat›, maliyet bedeli ve takdir esas› olmak
üzere, üç esasa göre tespit edilir. Emsal bedelinin tespitinde bu
s›ran›n izlenmesi zorunludur. Baﬂka bir deyiﬂle ortalama fiyat
esas›na göre tespit imkân› varken, maliyet bedeli esas› veya takdir suretiyle emsal bedeli tespiti yap›lamaz.
Birinci S›ra (Ortalama Fiyat Esas› ): Ortalama fiyatlara
dayan›larak emsal bedelinin tespiti, mükellef taraf›ndan yap›l›r.
Bu usule göre de¤erlemesi istenilen mallar›n emsal bedeli; ayn›
cins ve neviden oluﬂan mallar›n, mükellefler taraf›ndan ç›kar›lacak olan ortalama sat›ﬂ fiyatlar›na dayan›larak bulunur. Bunun
için de¤erlemenin yap›ld›¤› ayda (veya bir evvelki ayda ya da bir
daha evvel ki ayda) emsal al›nan mal›n sat›ﬂ tutar›, sat›ﬂ miktar›na bölünerek yani oranlanarak, ortalama sat›ﬂ fiyat› bulunur.
Bulunan bu fiyat emsal fiyat olup de¤erlemede esas al›n›r. Emsal bedeli bulunacak mal›n miktar›, emsal fiyat›yla çarp›larak,
emsal ile de¤erleme yap›lm›ﬂ olur.
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Bu usulün uygulanabilmesi için, de¤erleme yap›lacak, mal›n ticareti ile devaml› u¤raﬂ›yor olmas› gerekmektedir. Çünkü
mükellef ayn› cins ve neviden mal›n ticareti ile u¤raﬂm›yorsa,
emsal olarak ortalama sat›ﬂ fiyat› tespit etmesi ve emsal bedelini bu usule göre tespit etmesi mümkün olamaz.
Ayr›ca ortalama fiyat esas›n›n uygulanabilmesi için, emsal
al›nan mal›n ayl›k sat›ﬂ miktar›n›n, emsal bedeli belli edilecek
mal miktar›n›n %25’inden az olmamas› ﬂartt›r. Yani emsal olarak
al›nacak mal›n son üç aydaki sat›ﬂ miktar›n›n, emsal bedeli tespit edilecek mal›n %25’inden fazla olmas› gereklidir.
Di¤er bir ifadeyle; emsal al›nan mal›n sat›lan miktar›yla,
emsal bedeli belli edilecek mal›n miktar› aras›nda bir nispet mevcuttur. Bu nispet her mal›n cins ve nevileri için ayr› ayr› uygulanacakt›r. Emsal olarak al›nacak mal›n miktar›, emsal bedeli belli
edilecek mal miktar›n›n % 25’inden az olamayacakt›r. Bunun nedeni ise, emsal bedeli belli edilecek önemli miktardaki bir mal bedelinin, küçük bir parti halindeki sat›ﬂ miktar› ve bedeline istinat
ettirilmemesidir. Dolay›s›yla da, böyle bir durumda do¤acak olan
yanl›ﬂl›klar› önlemek, vergi matrah›n›n daha gerçek ve do¤ru
olarak belli edilmesini sa¤lamakt›r. Bunun içinde; kanun koyucu,
emsal bedeli belirlenecek olan mal miktar› ile emsal olacak yani
sat›lm›ﬂ olan mal miktar› aras›nda belli bir nispetin bulunmas›n›
istemiﬂtir.
Konuya bir örnekle aç›kl›k getirelim. Tekstil ürünleri imalat›yla u¤raﬂan mükellefin fabrika deposunda dönem sonunda
20.000 kg ›skarta mevcuttur. ‹ﬂletmenin Aral›k ay› içinde ›skarta
sat›ﬂlar› olmay›p önceki aylara ait ›skarta mal sat›ﬂ›na iliﬂkin sat›ﬂ miktarlar› ve fiyatlar› aﬂa¤›daki gibidir.
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Aylar

Sat›ﬂ miktar›

Kas›m
Ekim

3.000 kg
3.500 kg

Sat›ﬂ Fiyat›
(KDV hariç)
2,25
1,90

Eylül

6.500 kg

17,5

De¤erlemenin yap›laca¤› Aral›k ay›nda ›skarta sat›ﬂ› olmad›¤› için Kas›m ay›na iliﬂkin sat›ﬂlara bak›lmas› gerekir. Kas›m ay› sat›ﬂ miktar› (3.000 kg) de¤erlenecek ›skartalar›n miktar›n›n %25’inden (5.000) az oldu¤u için Ekim ay›na ait sat›ﬂlara
bak›lacakt›r. Ekim ay›ndaki sat›ﬂ miktar› da de¤erlenecek miktar›n %25’nden az oldu¤u için bu aydaki ortalama sat›ﬂ fiyat› da
emsal bedeli olarak al›namaz. Eylül ay›ndaki sat›ﬂ miktar› (6.500
kg) de¤erlenecek miktar›n %25’nden (5000kg) fazla olmas›na
ra¤men ortalama sat›ﬂ fiyat› esas›nda de¤erleme yap›lacak aydan üç ay öncesine gidilemeyece¤inden, emsal bedeli tespiti için
ikinci s›raya gidilir. ﬁayet Ekim ay› sat›ﬂ miktar› 6.500 kg ve sat›ﬂ fiyat› tutar› da 1,90 TL olsayd› bu durumda iﬂletmenin dönem
sonu envanterinde yer alan ›skarta 1,90 TL birim fiyat›ndan
(20.000 kg x 1,90 TL/birim)= 38.000,00 TL tutar›nda emsal bedelle kay›tlara intikal edecekti.
‹kinci S›ra (Maliyet Bedeli Esas›): Bir iktisadi k›ymetin
emsal bedeli birinci s›radaki “Ortalama Fiyat Esas›”na göre tespit edilemedi¤i takdirde, ikinci s›ra olan maliyet bedeli esas›na
baﬂvurularak emsal bedeli tespit edilecektir.
Gerçekten de bir mal›n k›ymeti bilinmemekle birlikte, maliyet
bedeli bilinir veya maliyet bedelinin hesaplanmas› mümkün olursa, o
iktisadi k›ymetin emsal bedeli esas›na dayan›larak tespit olunabilir.
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Bu esas›n uygulanabilmesi için aﬂa¤›da belirtilen unsurlar›n birlikte bulunmas› gerekir.
- Mal›n, emsal bedelinin V.U.K’nun 267’nci maddesinin
1’inci s›ras›ndaki esasa göre tespit edilememiﬂ olmas›,
- Mal›n maliyet bedelinin bilinmesi veya ç›kar›lmas›n›n
mümkün olmas›,
- De¤erlenmenin bizzat mükellef taraf›ndan yap›lmas›,
- Mükellefin taraf›ndan mal›n toptanc› veya perakendeci
s›fat› ile elden ç›kar›ld›¤›n›n belli olmas› gerekir. Bir mal›n perakende sat›lm›ﬂ say›lmas› için; sat›lan mal›n tekrar sat›ﬂa tahsis
edilmemesi, sat›ﬂa konu mal›n özel ﬂah›slar taraf›ndan normal
olarak kullan›labilecek nitelikte olmas› ve sat›lan mal›n miktar itibariyle ortalama olarak bir tüketicinin normal ihtiyac›n› karﬂ›layacak miktardan fazla olmamas› gerekmektedir.
Yukar›da aç›klanan ﬂartlar mevcut olursa mal›n maliyet
bedeline toptan sat›ﬂlar için %5 perakende sat›ﬂlar için %10 eklemek suretiyle emsal bedeli bulunur.
Emsal bedelin ortalama sat›ﬂ fiyat› esas›na göre tespitine iliﬂkin bölümde verilen örne¤i kullanarak konuyu bir örnekle pekiﬂtirelim.
Önceki örnekte Tekstil imalat›yla u¤raﬂan mükellefin deposunda 20.000 kg ›skartan›n bulundu¤unu, söz konusu ›skartalar›n de¤erlemenin yap›laca¤› ayda herhangi bir sat›ﬂ›n›n olmamas›, önceki ve daha önceki aylarda yap›lan ›skarta sat›ﬂ tutarlar›n›n emsal bedeli tespit edilecek ›skarta miktar›n›n %25’inden
daha az olmas› sebebiyle ›skartalar›n emsal bedeli ortalama sat›ﬂ fiyat› esas›na göre tespit edilememiﬂtir. ﬁimdi söz konusu ›skartalar›n maliyet bedelinin defter kay›tlar›ndan tespit edilebildi¤ini, ›skartalar›n birim maliyetinin 0,60 TL oldu¤unu kabul edelim
Toptan sat›ﬂa konu ›skartalar›n emsal bedeli bu durumda [(0,60
TL x 20.000 kg ) x % 105]= 12.600,00 TL olacakt›r.
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Emsal bedelini, birinci ve ikinci s›ralardaki esaslara göre
tespiti mükellef taraf›ndan yap›l›r. Bu nedenle emsal bedelinin bu
esaslara göre tespitine iliﬂkin kay›t, hesap ve belgelerin ispat edici vesikalar olarak saklanmal› ve gerekti¤inde ibraz edilmelidir.
Üçüncü S›ra (Takdir Esas›): Mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun 267’inci maddesinin ikinci s›ras›nda belirtilen usullere
dayan›larak emsal bedelini tespit edemedikleri takdirde veya
idarenin talebi üzerine, emsal bedelinin takdir edilmesi için takdir
komisyonuna baﬂvurulabilir. ‹lgilinin müracaat› üzerine de emsal
bedeli Takdir komisyonunca takdir edilerek belirlenir.
Takdir s›ras›nda; emsal bedeli belirlenecek olan mal›n,
maliyet bedeli ve piyasa de¤eri araﬂt›r›l›r. Ayr›ca kullan›lm›ﬂ eﬂya için y›pranma, eskime ve benzer durumlar nazara al›n›r ve bu
suretle mal›n emsal bedeli takdir edilir. Takdir komisyonu emsal
bedelini belirlerken özerk de¤ildir. Takdir yap›l›rken mükelleften,
benzer iﬂletmelerden, piyasadan, mesleki teﬂekküllerden bilgi
al›nabilir.
Takdir iﬂlemi; ister mükellefin isterse idarenin talebi üzerine yap›ls›n takdir edilen miktar için mükelleflerin dava açma hakk› vard›r. Ancak mükelleflerin talebi üzerine takdir edilen emsal
bedeline dava açmalar› durumu verginin tahakkuk etmesini ve
tahsilini durdurmaz. Dava sonucunda mükellef hakl› görülürse
baﬂlang›çta tahsil edilmiﬂ olan vergide gerekli düzeltme yap›l›r.
Bilindi¤i üzere; mükellefin normal olarak takdir komisyonu
kararlar›na karﬂ› dava açmalar› söz konusu de¤ildir. Çünkü takdir komisyonu kararlar› direkt olarak mükelleflere tebli¤ edilmez.
Re’sen tarh edilen vergilerde de, vergi davas› do¤rudan do¤ruya
takdir komisyonu karar›na karﬂ› de¤il, fakat bu karara dayan›larak
idare taraf›ndan yap›lm›ﬂ bulunan tarhiyata karﬂ› dava aç›labilir.
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Ancak Vergi Dairesi tarhiyata muhatap olmay›p, aksine tarhiyat› yapan taraf olmas› nedeniyle, takdir komisyonuna baﬂvuruyu ister mükellef yaps›n ister kendisi yaps›n komisyonun tespit etti¤i bedeli dava konusu yapabilir. Vergi Usul Kanununun 377/2 inci f›kras›nda Vergi Dairelerine takdir komisyonu kararlar›na karﬂ›
hiçbir s›n›rlama olmaks›z›n dava açma yetkisi verilmiﬂtir.34
‹ﬂletmelerde de¤erleme hesap dönemi sonunda yap›l›r.
K›ymeti düﬂen emtialarla ilgili de¤erleme de bu tarihte söz konusu olur. Dolay›s› ile k›ymeti düﬂen mallarla ilgili emsal bedeli tespitinin takdir komisyonundan normal olarak hesap dönemi sonunda istenmesi gerekir.
Özellikle ticari faaliyetin normal icaplar› dahilinde k›r›lma,
paslanma vs. nedenlerle do¤an k›ymet kay›plar› da emtian›n dönem içinde sat›lmas› halinde 278 inci maddeye göre de¤erleme
yapma durumu do¤maz. Ancak ucuz sat›ﬂ›n emtian›n hasarl› olmas›ndan ileri geldi¤i, gerekti¤inde karﬂ› taraf›n kay›t ve beyan›
ile tevsik edilebilmelidir. Bu bak›mdan özellikle perakendecilerden bu ﬂekilde sat›ﬂ yapt›klar› müﬂterilerinin isim ve adreslerinin
tespitine dikkat etmeleri uygun olur.35
Buna karﬂ›l›k emtian›n tabi afet yüzünden de¤er kaybetti¤i hallerde, hesap dönemi sonu beklenmeden, takdir komisyonundan emsal bedeli tespitinin talep edilmesi gerekir. Zira bu
hallerde Vergi ‹daresinin durumu tespit ve kontrol etmesine ihtiyaç vard›r.
Bununla beraber Takdir Komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli dolay›s›yla hesaplanan zarar›n ilgili dönemin sonuç hesaplar›na yans›t›labilmesi için takdir komisyonunun beyanname
34
35

Y›lmaz Özbalc› age. Sf.623
Kaz›m Y›lmaz age. Sf.141
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verme süresinin sonuna kadar emsal bedel takdirini yapmas› gerekmektedir. Bunun içinde firmalar›n mümkün oldu¤unca erken
ve en geç de dönemin son günü akﬂam›na kadar takdir komisyonuna baﬂvurmalar› gerekir. Beyanname verme süresi sonuna
kadar takdir komisyonu karar›n›n al›nmamas› durumunda de¤eri düﬂen mallar›n emsal bedeli ile de¤erlenmelerinin mümkün
olup olmad›¤› tart›ﬂmaya aç›k bir konudur. Ancak hesap dönemi
sonuna kadar takdir komisyonuna emsal bedeli takdiri için baﬂvuran, fakat beyanname verme dönemi sonuna kadar takdir karar›n› alamayan firmalar›n ihtirazi kay›tla beyanname verip, takdir komisyonu karar›na göre mallar›n de¤erinde meydana gelen
düﬂmeye isabet eden vergiyi geri almalar› mümkündür.36
5.2.1.3. Emsal Bedel Yerine Geçen De¤erler
Emsal bedelinin, üç s›ra dahilinde ne ﬂekilde tespit edilece¤i önceki bölümlerde aç›klanm›ﬂt›r. Bunlar d›ﬂ›nda V.U.K’nun
267’inci maddesinde emsal bedeli için genel bir esas konulmuﬂtur. Bu esas, kaza mercilerinin re’sen biçtikleri de¤er ile zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurlar
“emsal bedeli” yerine geçer ve bu de¤erler; ortalama sat›ﬂ fiyat›,
maliyet bedeli esas› ve takdir esas›na göre öncelik taﬂ›r.
Konu ile ilgili bir Dan›ﬂtay 4. Dairesi;
“213 say›l› Vergi Usul kanununun emsal bedelinin tayininde uyulmas› gereken s›ray› belirleyen 267. maddesinin 5. f›kras›nda bu esaslara ba¤l› olmaks›z›n kazai mercilerin re’sen biçtikleri de¤erlerin, emsal bedeli yerine geçece¤i belirlenmiﬂtir.
36

Dan›ﬂtay 4, Dairesi 23.12.1986 tarih E. 19986/4379, K:1986/4138
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Türk Ticaret Kanununun 303. maddesinde bir anonim ﬂirkete ay›n nevinden sermeye konmas› halinde bunlar›n de¤erlerini biçecek bilirkiﬂinin mahkemece tayin olunaca¤› belirtilmiﬂtir.
Nitekim olayda da otel ve di¤er demirbaﬂlar›n de¤erleri Asliye
Hukuk Mahkemesince tayin edilen bedel üzerinden anonim ﬂirkete sermeye pay› olarak konmuﬂtur.
Kazai mercilerin bir talep olmadan harekete geçmeleri
mümkün olmad›¤›na ve bilirkiﬂi kullanmadan bedel tayin etmeleri mümkün bulunmad›¤›na göre taraflar›n iradesi d›ﬂ›nda mahkemenin tayin etti¤i bilirkiﬂilerce tespit edilen de¤erlerin 267.
maddede sözü edilen kazai mercinin re’sen biçti¤i de¤er olarak
kabulü gerekir.”37 ﬂeklinde karar vermiﬂtir.
5.2.1.4. Takdir Komisyonu ve Kazai Merciler D›ﬂ›nda
De¤er Düﬂüklü¤ü Tespiti Yapt›r›lmas›
Uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir di¤er konu da k›ymeti
düﬂen emtialar›n hasar tespitinin sigorta eksperleri, itfaiye yetkilileri, kaymakaml›kça görevlendirilen bilirkiﬂiler, jandarma gibi kiﬂi ve kurumlarca yap›lmas› ertesinde, bu kararlara göre de¤er
düﬂüklü¤ünün sonuç hesaplar›na gider kaydedilmesidir.
Söz konusu kiﬂi ve kurumlar›n verdikleri de¤er tespit kararlar› yaln›zca takdir komisyonunun verece¤i karara veri teﬂkil
etmek bak›m›ndan bir anlam ifade etmekte olup, say›lan kiﬂi ve
kurumlardan al›nan karar neticesine göre hareket etmek mükellefleri zor durumda b›rakabilmektedir. Unutulmamas› gereken
husus kanunda emsal bedeli takdir görevinin Takdir Komisyonuna verilmiﬂ olmas›d›r.
37

Y›lmaz Özbalc› Vergi Usul Kanunu Yorum Ve Aç›klamalar sf.621
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Maliye Bakanl›¤›’nca verilen 13.12.1985 tarih ve 1-2126-41128 say›l› özelgesinde aﬂa¤›daki aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
“iﬂverenin sel basmas› sonucu meydana gelen emtia kayb›na iliﬂkin zarar›n kabul edilebilmesi, ya takdir komisyonunca bu
konuda bir takdir yap›lm›ﬂ olmas› ya da kaza mercilerince bu konuda re’sen biçilmiﬂ bir de¤erin bulunmas›na ba¤l›d›r.
Ad› geçenin iﬂyerini sel basmas› sonucu meydana gelen
emtia kayb› ile ilgili zarar›n kabul edilmesi hususu, emtia kayb›n›n emsal bedelin tespiti için Takdir Komisyonuna baﬂvurularak
bu konuda bir takdir yap›lm›ﬂ olmas› veya kaza mercilerince bu
konuda re’sen biçilmiﬂ bir de¤erin bulunmas› durumunda mümkündür.
Ad› geçen yükümlü taraf›ndan sel basmas› sonucu meydana gelen emtia kayb›n›n emsal bedelinin tespiti için takdir komisyonuna baﬂvurulmad›¤› ve bilirkiﬂilerce raporla tespit edilen
de¤erin kaza mercilerince biçilmiﬂ bir de¤er olarak kabulü mümkün olmad›¤›na göre söz konusu zarar›n gelir vergisi uygulamas›nda indirilebilecek gider olarak kabulü mümkün de¤ildir.”
5.2.1.5. K›ymeti Düﬂen Emtialarda Emsal Bedeli
Tespiti ve K›ymet Kayb›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi
Emtian›n k›ymetindeki düﬂme tam veya k›smi olur. Her iki
halde de k›ymet kayb›na u¤rayan emtiay›, emtia hesab›ndan ç›kar›p, k›ymeti düﬂen mallar hesab›na almak gerekir.
De¤erleme bilanço gününde yap›lacakt›r. K›ymette k›smi
bir kay›p olmas› halinde, hesap dönemi sonuna kadar baz› sat›ﬂlar›n yap›lm›ﬂ olmas› mümkündür. Ancak bu sat›ﬂlar›n 267 inci maddenin birinci s›ras›na göre emsal bedeli tespitine yeterli
olacak miktara ulaﬂm›ﬂ olmas› halinde dahi, ortalama sat›ﬂ fiyat› esas› uygulanmaz. Zira k›ymet kayb› emtia birimlerinde ayn›
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ölçüde meydana gelmez. Sat›lan ve hesap dönemi sonunda
mevcut olan emtiadaki hasar derecesi farkl› olunca da, ortalama
sat›ﬂ fiyat› esas› al›namaz.
267 inci maddenin ikinci s›ras›na göre emsal bedeli tespiti de söz konusu de¤ildir. Bu nedenle emtiadaki, k›ymet kayb›
dolay›s› ile takdir komisyonuna baﬂvurulup, emsal bedeli tayininin istenmesi gerekir. Emtian›n tamamen zayi olmas› bu sonucu
de¤iﬂtirmez. Bu durumda takdir komisyonu de¤erin tamamen
kayboldu¤unu (baﬂka bir ifade ile emsal bedelinin s›f›r oldu¤unu)
kabul eder, ona göre iﬂlem yap›l›r. K›ymetin tamamen kayboldu¤u ve sigortadan tazminat al›nmayacak olan hallerde , takdir komisyonu karar›na dayan›larak, daha önce aç›lm›ﬂ olan k›ymeti
düﬂen mallar hesab› kapat›lmak suretiyle, k›ymet kayb› zarar yaz›l›r.38
Herhangi bir iﬂletme varl›klar› aras›nda yer alan emtialarda meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ünün nas›l muhasebeleﬂtirilece¤ini bir örnek yard›m›yla gösterelim
Örnek 1- X iﬂletmesinde yap›lan dönem sonu envanterde
de¤eri 50.000,00 TL olan mallarda bozulmalar›n ortaya ç›kt›¤›
tespit edilmiﬂ olup, iﬂletme de¤eri düﬂen bu mallar›n de¤er düﬂüklü¤ünün tespiti için takdir komisyonuna baﬂvurmuﬂtur. Takdir
komisyonunun belirledi¤i de¤er ise 10.000,00 TL’dir. De¤eri düﬂen bu mallar ertesi y›l 9.000,00 TL bedelle sat›lm›ﬂt›r. Bu iﬂlemler iliﬂkin muhasebe kay›tlar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. (KDV ihmal
edilmiﬂtir.)

38

Hasan Yalç›n De¤eri Düﬂen , Zayi Olan Ve Çal›nan Mallar Yaklaﬂ›m Aral›k 2001
Say› 96 Sf.109
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157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar H
153 Ticari Mallar H.

50.000,00

654 Karﬂ›l›k Gideri
De¤eri Düﬂen Mallar

40.000,00

50.000,00

158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H. 40.000,00

Mallar ertesi y›l sat›laca¤› için aﬂa¤›daki gibi bir yevmiye
kayd› yap›l›r.

100 Kasa H.
9.000,00
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.
40.000,00
600 Yurt ‹çi Sat›ﬂlar H.
9.000,00
644 Konusu Kalmayan Karﬂ. 40.000,00

620 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti H.
157 Di¤er Stoklar
De¤eri Düﬂen Mallar

50.000,00
50.000,00

Örnek 2- De¤eri 1.600,00 TL olan bilgisayar parçalar›nda
ar›za meydana gelmiﬂ olup bu mallar› iade imkân› da olmam›ﬂt›r.Takdir Komisyonu bu mallara 70,00 TL emsal bedeli ile takdir
etmiﬂtir. Ertesi y›l de¤eri düﬂen mallar›n tamam› 60,00 TL’ye peﬂin sat›lm›ﬂt›r. (KDV ihmal edilmiﬂtir.)
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Takdir komisyonu karar› al›nmas› üzerine yap›lacak kay›t
ﬂu ﬂekilde olacakt›r.

157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar H
153 Ticari Mallar H.

1.600,00
1.600,00

654 Karﬂ›l›k Gideri
1.530,00
De¤eri Düﬂen Mallar
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.
1.530,00

Karﬂ›l›k Giderleri hesab› dönem sonunda kar zarar hesab›na devredilmesi ile kapanacak ancak Di¤er stoklar ve stok de¤er düﬂüklü¤ü hesaplar› bilançoda görünecektir. Gelecek dönem içinde bu mallar›n sat›lmas› halinde ﬂu ﬂekilde kay›t yap›l›r.
100 Kasa H.
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.

60,00
1.530,00

600 Yurt ‹çi Sat›ﬂlar H.
644 Konusu Kalmayan Karﬂ.

620 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti H.
157 Di¤er Stoklar
De¤eri Düﬂen Mallar
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Bu kayda göre 1.600,00 TL maliyet bedeli mal›n sat›ﬂ› karﬂ›l›¤›nda 60,00 TL sat›ﬂ has›lat› ile 1.530,00 TL konusu kalmayan karﬂ›l›k gelir olarak kaydedilmiﬂtir. Yani 10,00 TL sat›ﬂ zarar› do¤muﬂtur. Mal›n de¤erinde meydana gelen düﬂmenin emsal
bedele göre hesaplanan 1.530,00 TL zarar do¤du¤u y›lda giderlere intikal ettirilmiﬂtir. Karﬂ›l›k ayr›l›rken mal›n maliyeti düﬂürülmedi¤i, karﬂ›l›k pasif hesap olarak gösterildi¤i için yukar›daki kay›tta da sat›ﬂlar›n maliyeti 1.600,00 TL olarak gösterilmiﬂ ve ayr›lm›ﬂ karﬂ›l›k gelir yaz›lm›ﬂt›r. Bu suretle sonuç hesaplar›na net
olarak 70,00 TL sat›ﬂ maliyeti ve 60,00 TL sat›ﬂ has›lat› yans›m›ﬂt›r.
5.2.2. V.U.K.’nun 278 inci Maddesinin De¤erlendirilmesi
Yukar›da yap›lan aç›klamalar do¤rultusunda madde metnini ayr›nt›l› olarak inceleyecek olursak;
5.2.2.1. Mallar›n K›ymetinin Tabii Bir Afet Sonucu
Düﬂmesi
‹ﬂletmede meydana gelen yang›n, deprem ve su basmas› gibi afetler yüzünden mallar›n k›ymetinin önemli ölçüde düﬂmesi halinde bu mallar›n de¤erlemesi emsal bedeli ölçüsüne göre yap›l›r.
Emsal bedelinin nas›l hesaplanaca¤› ise yukar›da ayr›nt›l›
olarak aç›kland›¤› üzere V.U.K’nun 267’inci maddesinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre k›ymeti düﬂen mallar›n 1 ve 2. s›raya göre
de¤erlenmesi mümkün de¤ildir. Çünkü birinci s›raya göre de¤erleme yapmak için de¤erlenecek mallar ile sat›lan mallar›n misli
mal olmas› gerekir. K›smi de¤er kayb› olmas› nedeniyle sat›ﬂ yap›lm›ﬂ olmas› halinde dahi birinci s›rada yer alan “Ortalama fiyat
esas›” uygulanamaz. Zira hasar derecesi tüm mallarda farkl› olacakt›r.
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267’inci maddenin ikinci s›ras›nda yer alan “maliyet bedeli esas›” da uygulanamaz. Zira hasar gören mal›n de¤erleme günü olan bilanço günündeki de¤eri ile maliyetleri aras›ndaki iliﬂki,
hasar nedeniyle kopmuﬂ olaca¤›ndan maliyet bedeli esas›na göre de¤erlemek maddenin mant›¤›na ayk›r›d›r.
Bu nedenle emtiadaki k›ymet kayb› dolay›s›yla Takdir Komisyonu’na baﬂvurulup emsal bedeli tayininin istenmesi gerekir.
‹ﬂletmeler emsal bedelini do¤rudan do¤ruya kendileri takdir edemezler. Emsal bedelini Takdir Komisyonundan karar almadan
di¤er kiﬂi ve müesseselerce düzenlenen belge ve zab›tlara (örne¤in itfaiye amirli¤ince düzenlenen hasar tespit zapt›na) dayanarak da olsa belirleyemezler. Emtian›n tamamen zayi olmas›
sonucu de¤iﬂtirmez. Bu durumda, Takdir Komisyonu de¤erin tamamen kayboldu¤unu kabul eder ve ona göre iﬂlem yap›l›r.
Yang›n, deprem ve su basmas› gibi olaylar tespit edilmeden
Takdir Komisyonu taraf›ndan takdir edilen emsal bedelinin esas
al›nmas› mümkün de¤ildir. Takdir Komisyonu hasar tespit zapt›n›n
olup olmad›¤›na bakmadan takdir iﬂlemini yapmas› ancak
V.U.K.’nun 74.md. hükmüne göre hatal› gördü¤ü hususlar› (örne¤in hasar tespit belgesinin bulunmad›¤›n›) Vergi Dairesi’ne bildirmesi gerekir. Vergi Dairesinin de iﬂletmenin olay›n tespitine iliﬂkin
belgeyi ibraz etmemesi halinde takdir edilen emsal bedelinin matrah›n saptanmas›nda esas al›nmas›n› kabul etmemesi gerekir.
Buna göre iﬂletmenin tabii afet vukuunda;
- Öncelikle makul bir süre içinde (olay›n emareleri ve kan›tlar› ortadan kalkmadan ) ilgili makamlara (mahkeme itfaiye
vb.) olay› “tespit” ettirmeleri,
- Tespit belgesi ile birlikte hesap dönemi içinde ba¤l› bulunduklar› Vergi Dairesine müracaat ederek afet dolay›s›yla k›ymeti düﬂen mallar›n emsal bedelinin “takdir” edilmesini istemeleri gerekir.
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Örnek: Ankara’da mobilya imalathanesi iﬂleten X Limited
ﬂirketinin ‹skitlerdeki imalathanesinde meydana gelen yang›n sonucu imalathanede bulunan ve mobilya imalat›nda kullan›lan iﬂlenmemiﬂ tomruklar ile sat›lmay› bekleyen imalat› tamamlanm›ﬂ
sandalyelerin ço¤u yanm›ﬂ ve kullan›lamaz bir hale gelmiﬂtir. ‹ﬂletme sahipleri imalathanede meydana gelen yang›n dolay›s›yla
itfaiye yetkililerinden yang›n tespit tutana¤› alarak hammadde ve
mamullerde meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ünün tespiti için
Takdir Komisyonuna baﬂvurmuﬂtur. Takdir Komisyonu yapt›¤›
incelemeler sonucunda yang›n sebebiyle kay›tl› de¤eri
10.000,00 TL olan tomruklar için 2.000,00 TL, kay›tl› de¤eri
7.000,00 TL olan sandalyeler için s›f›r (0) de¤er takdir etmiﬂtir.
‹malathane yang›n sebebiyle kullan›lamaz bir hale geldi¤i için iﬂletme sahipleri bir ay sonra ellerindeki tomruklar› 2.500,00 TL’ye,
kullan›labilir sandalyeleri ise baﬂka bir mobilyac›ya 500,00 TL’ye
peﬂin olarak satm›ﬂlard›r. Bu durumda yap›lmas› gereken yevmiye kay›tlar› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r. (KDV ihmal edilmiﬂtir.)

157 Di¤er Stoklar H.
17.000,00
De¤eri Düﬂen Mallar H
150 ‹lk Madde Malzeme H.
10.000,00
152 Mamuller H.
7.000,00

654 Karﬂ›l›k Gideri
15.000,00
De¤eri Düﬂen Tomruklar
De¤eri Düﬂen Sandalyeler
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.
15.000,00
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100 Kasa H.
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.

3.000,00
15.000,00

600 Yurt ‹çi Sat›ﬂlar H.
157-Di¤er Stoklar
De¤eri Düﬂen Tomruklar
644 Konusu Kalmayan Karﬂ.

620 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti H.

500,00
10.000,00
7.500,00

7.000,00

157 Di¤er Stoklar
De¤eri Düﬂen Sandalye

7.000,00

Do¤al afetler sonucunda bir iﬂletmenin mallar›nda de¤er
kayb› ortaya ç›kabilece¤i gibi, an›lan firman›n nakitleri yani paralar› da zayi olabilir. Ancak Vergi kanunlar› aç›s›ndan an›lan paralar›n gider yaz›lmas› söz konusu de¤ildir. Baﬂka bir deyiﬂle bir
yang›n s›ras›nda iﬂletmenin kasas›nda bulunan paralar›n yanmas› nedeniyle u¤ran›lan de¤er kay›plar› kanunen kabul edilebilir gider niteli¤ine sahip de¤ildir.
5.2.2.2. Mallar›n K›ymetinin Bozulmak, Çürümek,
K›r›lmak, Paslanmak Gibi Haller Sonucunda Düﬂmesi
Vergi Usul Kanununun 278. maddesinde bir mal›n de¤eri
düﬂen mal olarak de¤erlendirilebilmesi için de¤er düﬂüklü¤ünün
bozulmak, k›r›lmak, çürümek, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerden kaynaklan›yor olmas› ve bu de¤er düﬂüklü¤ünün önemli
bir tutarda olmas› gerekir. Kanun maddesinde yer alan önemli bir
65

Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

azal›ﬂtan kastedilen husus net olmay›p subjektif de¤erlendirmelere tabidir. Ancak uygulamada maliyet bedeline nazaran %10
ve daha fazla bir düﬂüklük önemli olarak kabul edilmektedir.39
Üretim ve emtia kay›plar›na iliﬂkin olarak önceki bölümlerde de belirtildi¤i üzere gerek üretilen mamuller ile sat›ﬂa konu
mallarda gerek sahip olduklar› fiziksel ve kimyasal özellikler ve
gerekse ikilim ve hava koﬂullar› ile taﬂ›ma ve depolama ﬂartlar›na ba¤l› olarak bozulma, çürüme, k›r›lma ve paslanma meydana
gelebilmektedir. Bu tarz kay›plar daha çok fire ve zayiat olarak
ifade edilmektedir.
Fire, zayi olan mal niteli¤inde olmad›¤› için zayi olan mallardan farkl›l›k arz eder. Bakanl›k örnek bir olayda “...naylon poﬂetler halinde olan bir litrelik kaynak sular›n›n taﬂ›nmas› s›ras›nda meydana gelen normal zayiat için özel bir iﬂleme ve kayda
gerek bulunmamaktad›r. Al›ﬂ bedelleri tam olarak giriﬂ kaydedilmek, buna mukabil sat›ﬂ bedelleri de zayi olan miktar kadar eksik yaz›lmak suretiyle meydana gelen zarar kendili¤inden kay›tlara intikal etmiﬂ olaca¤›ndan bu ﬂekilde ortaya ç›kan normal ölçülerdeki zayiat için Vergi Usul Kanunundaki “zayi olan emtia” ile
ilgili prosedürün uygulanmas›na gerek bulunmamaktad›r. Bu
aç›klamalar çerçevesinde “normal ölçülerde” zayiata u¤rayan
poﬂet su ve meﬂrubat ﬂiﬂelerinin iktisab›nda ödenen katma de¤er vergilerinin indirim konusu yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.” biçiminde verdi¤i görüﬂle ar›zi fire ile zayi olma aras›ndaki
fark› “normal ölçülerde” zayiat ﬂeklinde biraz sübjektif bir ifadeye
ba¤lam›ﬂt›r. Bununla birlikte vergi idaresinin bu yaz›s›nda fire ile
ilgili ilkeleri göz önünde tuttu¤u görülmektedir. Vergi idaresinin
normal ölçüde zayiat kavram› ile konunun giriﬂinde sözü edilen
39

Ömer Duman K›ymeti düﬂen mallarda de¤erleme Vergi Dünyas› Say›:168 sf.88
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ar›zi fire kavram›n› kastetti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak ar›zi fire
(anormal fire) oran›n› as›l fire (normal fire) de oldu¤u gibi iﬂletmenin üretim tekni¤ine veya ticari teamüllere dayanarak önceden kestirebilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü ar›zi fire geçici olarak ortaya ç›kan bir baﬂka ifade ile süreklilik göstermeyen bir eksilmedir. Yukar›daki örnekten de anlaﬂ›ld›¤› gibi yolun her zamankine göre daha fazla bozuk olmas› taﬂ›nan poﬂet sularda
daha fazla bir eksilmeye yol açabilir. Bununla birlikte ar›zi fire ile
zayi olma aras›na kesin bir çizgi ancak mal›n tamamen yok oldu¤u durumlarda konabilir.
Di¤er taraftan madde hükmünde geçen “önemli” bir azal›ﬂ deyiminden de, emtian›n ihtiyaçlar› karﬂ›lama vasf›nda veya
piyasa de¤erinde objektif esaslara göre normalden fazla olan
de¤er kay›plar›n› anlamak gerekir.
Normal ölçülerdeki zayiat (arizi veya normal fire) d›ﬂ›nda
yukar›da belirtilen haller neticesinde k›ymeti düﬂen mallar›n emsal bedelinin ortalama sat›ﬂ fiyat› esas›na göre tespit edilememesi halinde, takdir esas›na göre belirlenmesi gerekir.
Uygulamada iﬂletmelerin say›lan haller neticesinde k›ymeti düﬂen emtialar için emsal bedelini bizzat kendilerinin (firma
içinden görevlendirilen kiﬂi veya komisyonlar vas›tas› ile) takdir
ettikleri ve bunun sonucunda u¤ran›lan zarar ve ziyan› gider kaydettikleri görülmektedir.
Bu ﬂekilde uygulama kesinlikle yanl›ﬂt›r. Takdir iﬂleminin
mutlaka Takdir Komisyonu taraf›ndan yap›lmas› gerekir. Bu husus Dan›ﬂtay ‹çtihatlar›nda da bu ﬂekilde yerleﬂmiﬂtir.
Emsal bedelinin bizzat mükellef taraf›ndan seçilen bilirkiﬂi
vas›tas› ile tespiti de mümkün de¤ildir.
Bu bölümde say›lan olaylar›n ortaya ç›kmas› halinde zarar›n gider kayd› için takdir komisyonunun takdir karar› yeterli olup,
ayr›ca olay› resmi makamlara tespit ettirme zorunlulu¤u yoktur.
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Emtian›n k›ymetindeki düﬂme tam veya k›smi olur. Her iki
halde de k›ymet kayb›na u¤rayan emtiay› emtia hesab›ndan ç›kar›p “De¤eri düﬂen mallar “ hesab›na almak uygun olur.
K›ymetin tamamen kayboldu¤u ve sigortadan tazminat
al›nmayacak olan hallerde, Takdir komisyonu karar›na dayan›larak, daha önce aç›lm›ﬂ olan “De¤eri düﬂen mallar” hesab› kapat›larak, k›ymet kayb› zarar yaz›l›r. Konuyu bir örnek yard›m›yla
aç›klayal›m.
Örnek -X besicilik Ltd. ﬁti. bünyesinde yetiﬂtirilip büyüttü¤ü ve envanter de¤eri 5,00 TL olan 1000 adet etlik piliç salg›n
hastal›k sebebiyle tamamen telef olmuﬂtur. ‹ﬂletme yetkilileri
Takdir Komisyonuna de¤er takdiri için baﬂvurmuﬂ olup Takdir
Komisyonu telef olan etlik piliçler için (0) s›f›r TL de¤er biçmiﬂtir.
ﬁirket etlik piliçleri salg›n hastal›klara karﬂ› sigortalatmam›ﬂt›r.
Yap›lacak yevmiye kay›tlar› ﬂöyledir. (KDV ihmal edilmiﬂtir.)
157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar H
152 Mamuller
Etlik Piliç

5.000,00
5.000,00

654 Karﬂ›l›k Gideri
5.000,00
De¤eri Düﬂen Mallar
158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.
5.000,00

158 Stok De¤er Düﬂ Karﬂ. H.
157 Di¤er Stoklar
De¤eri Düﬂen Mallar
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Vergi Usul Kanunu’nun 278. inci maddesinde yap›lan düzenlemeler incelendi¤inde gibi afetler ve gibi haller ifadeleri ile
de¤er düﬂüklü¤üne neden olabilecek afet ve di¤er hususlar›n
kapsam› geniﬂletilmek istendi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak uygulamada moda de¤iﬂikliklerinin gibi haller kapsam›na girip girmedi¤i konusunda farkl› görüﬂler bulunmaktad›r. Bu görüﬂler aﬂa¤›daki gibidir.
“Bu madde kapsam›na lekelenmek, modas› geçmek vb.
olaylar neticesinde k›ymetleri azalan emtialar›n de¤erlenmesi de
girmelidir. Çünkü maddede gibi haller ifadesi kullan›larak k›ymet
azalmas›n›n nedenleri ve kaynaklar› s›n›rlanmam›ﬂt›r. Burada
önemli olan unsur; emtian›n iktisadi k›ymetlerindeki azal›ﬂ›n
önemli miktarda olmas›d›r. Bu miktarda ekonomik ve teknik ﬂartlara ve olay›n mahiyetine göre tayin edilir.40
“Moda de¤iﬂikliklerinin k›ymet de¤iﬂiklikleri olarak kabul
edilmesi mümkün bulunmamaktad›r. ﬁöyle ki; 5432 say›l› Vergi
Usul Kanunu tasar›s›nda k›ymeti düﬂen mallarla ilgili 262. madde de mallar›n k›ymet düﬂüklü¤ü sebepleri aras›nda modas›
geçmek hali de zikredilmiﬂse de TBMM Geçici Komisyon Raporu ile … bu mefhum zaman ve mekana göre baﬂka görüﬂ ve anlay›ﬂlara yer verilebilece¤i düﬂüncesiyle kald›r›lm›ﬂt›r.
Bu tespitimiz VUK’nun 3/A maddesi uyar›nca moda de¤iﬂikliklerinin k›ymet düﬂüklü¤ü nedeni say›lmad›¤›n› göstermektedir. Di¤er bir deyiﬂle modas› geçmiﬂ mallar k›ymeti düﬂen mallar olarak
say›lmamakta bu mallardaki de¤er düﬂmeleri nedeniyle karﬂ›l›k ayr›lmas›na imkân bulunmamaktad›r. Bu nedenle iﬂletmeler modas›
geçen mallar için mevsim sonu indirimli sat›ﬂlar düzenlemektedirler.
40

Hasan Yalç›n De¤eri Düﬂen, Zayi olan, çal›nan mallar Yaklaﬂ›m Aral›k 2000 say›
96 sf.114
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Tek düzen hesap plan› ise moda de¤iﬂikliklerini k›ymet düﬂüklü¤ü nedeni olarak saym›ﬂ bulunmaktad›r.”
Kan›m›zca moda de¤iﬂikli¤i de¤er düﬂüklüklerinin bir nedeni olarak say›labilir. Ancak VUK’nun 278 inci maddesinde belirtilen de¤er düﬂüklü¤ü sebepleri aras›na girmemesi gerekmektedir. Çünkü bu madde kapsam›na mallar›n fiziki yap›lar›ndan
kaynaklanan di¤er bir ifade ile fiziki miktar kay›plar› nedeniyle
meydana gelen de¤er kay›plar› girmektedir. Dolay›s›yla de¤eri
düﬂen mal›n fiziki yap›s›nda ve miktar›nda bir de¤iﬂiklik olmaks›z›n s›rf modas›n›n geçmiﬂ olmas› ya da sezon sonu sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂ olmas› sebebiyle de¤erinin düﬂmesi halinde VUK’nun 278.
maddesi kapsam›nda de¤er düﬂüklü¤ü için karﬂ›l›k ayr›larak zarar yaz›lmas› mümkün de¤ildir.
Sonuç olarak modas›n›n geçmesi, lekelenmesi vb. sebepler dolay›s›yla de¤eri düﬂen mallar› zayi olan mallar kapsam›nda
de¤erlendirmemek gerekmektedir.
5.2.2.3. Normal Firelerde Durum
Bir mal›n fiziksel veya kimyasal özellikler gere¤i buharlaﬂma, kuruma, çekme, s›zma ya da dökülme gibi nedenlerden dolay› ortaya ç›kan miktar azalmas›na normal fire ad› verilir. Ayr›ca
üretim iﬂletmelerinde normal fire bir mamulün içerdi¤i net hammadde miktar› ile üretim safhas›nda harcanan brüt hammadde
miktar› aras›ndaki fark olarak da tan›mlanabilir. Sabunu kurumas› sonucu a¤›rl›¤›n› kaybetmesi, cam eﬂyan›n al›nmas› veya taﬂ›nmas› esnas›nda k›r›lmas›, s›v› nitelikteki mallar›n taﬂ›nmas›
esnas›nda dökülmesi veya buharlaﬂarak uçmas› ticari fireye örnek olarak gösterilebilir. Bu nitelikteki fireler genellikle belli oranlar dahilinde kal›r.
Normal fire olarak ortaya ç›kan bu de¤er düﬂüklüklerinin
takdir komisyonlar›na takdir ettirilmesine gerek yoktur. Ancak
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burada dikkat edilmesi gereken nokta ayn› mala iliﬂkin olsa dahi
fire oran›n›n firmadan firmaya de¤iﬂebilmektedir. Bu nedenle fire oranlar› belli bir marj aras›nda belirlenir. Bu nedenle bir mala
ait firenin baﬂlang›çta miktar› kesin olarak tespit edilemez.
‹ﬂletmelerde baz› durumlarda ortaya ç›kan ola¤anüstü durumlar nedeniyle mallar›n miktar›nda önemli düﬂüklükler ortaya ç›kabilir.
Bu gibi durumlarda söz konusu mallar›n de¤eri düﬂen mal olarak de¤erlendirilip takdir komisyonuna takdir ettirilmesi gerekmektedir.41
‹ﬂletmelerin faaliyetleri neticesinde bir miktar firenin ortaya
ç›kmas› ola¤and›r. Normal fire olarak adland›r›lan bu fireler bazen bir iktisadi de¤er içermezken bazen de yan ürün niteli¤i kazan›p bir iktisadi de¤er içerebilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 278 inci maddesi fiziken mevcut
ancak normal de¤erinin alt›nda bir de¤ere sahip mallar›n de¤erlenmesini düzenlemektedir. Oysa fire durumunda fiziken mevcut
olan bir mal bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla de¤erlenecek bir emtiadan da söz edilemez.
Yukar›da da belirtildi¤i üzere fire durumu kendili¤inden
meydana gelen bir azalmay› ifade etti¤i için envanter iﬂlemlerinde de¤erleme imkân› bulunmamaktad›r. Zira fireye u¤rayan
miktara isabet eden k›sm›n has›lat› da olmayaca¤›ndan bu k›sma isabet eden tutar sat›lan mal maliyeti içinde yer almaktad›r.42
Özetlemek gerekirse iﬂletmelerin faaliyetleri neticesinde
ortaya ç›kan ve herhangi bir de¤er içermeyen normal fireler için
y›l sonunda herhangi bir de¤erleme yap›lmas› bunlar›n aktifleﬂtirilmesi gerekmez. Bu fireler ilgili olduklar› mal›n maliyetine girerek o malla beraber de¤erlemeye tabi tutulur.
41
42

2002 Beyanname düzenleme K›lavuzu H.U.D. sf.849-850
Kaz›m Y›lmaz age. Sf.143

71

Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

Ancak bir iktisadi de¤er taﬂ›yan dönem sonunda mevcut
normal firelerin daha do¤ru bir ifade ile yan ürünlerin ayr›ca de¤erlemeye tabi tutulmas› gerekir. Örne¤in, kömür ticareti yapan
bir firman›n dönem sonunda mevcut toz kömür stoku veya kereste imal eden baﬂka bir firman›n talaﬂ stoku ile ilgili olarak hesap dönemi sonunda bir de¤erleme yap›lmal›d›r.
VUK’nun 278’inci maddesinde maliyetlerin hesaplanmas›
mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deﬂe ve ›skartalar›n emsal bedeli ile de¤erlenece¤i belirtilmiﬂtir.
Bu grup mallar hurda, döküntü, üstüpü, deﬂe, ›skarta gibi
esas olarak kullan›lm›ﬂ ve kullan›mdan sonra kendi amac›na yönelik olarak kullan›lamayan, cinsinin taﬂ›d›¤› fonksiyonu kaybetmiﬂ oldu¤u için ayn› cinsten mallar›n taﬂ›d›¤› de¤eri taﬂ›mayan
mallard›r.
Bu mallarda ise zaten maliyet hesaplanmas› mutad ve pek
de mümkün de¤ildir. Örne¤in konfeksiyon imalat›nda elbiselerin
dikildi¤i kumaﬂ›n kaç santimetrekaresi elbisenin bünyesinde kald›, kaç santimetrekaresi ›skarta oldu diye bir hesaplama yap›lamaz. Kullan›lan kumaﬂ›n tamam› elbisenin dikilmesi için sarf
edilmiﬂ ve bir k›sm› elbise dikiminde kullan›lamayacak kadar küçük parçalar haline gelmiﬂtir. Kumaﬂ bedelinin tamam› elbisenin
maliyetine at›l›r. Kalan ›skartalar y›l içinde sat›l›rsa sat›ﬂ bedeli
maliyetsiz olarak gelir yaz›l›r.43
Mesela bir mobilya imalathanesinde art›k ﬂeklindeki tomruk parçalar› 100,00 TL’ye peﬂin olarak sat›lm›ﬂ olsun. Bu durumda, (KDV ihmal)

43
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100 Kasa H.
602 Di¤er gelirler H.
Art›k Sat›ﬂ Geliri

100,00
100,00

ﬂeklinde yevmiye kayd› yap›labilir.
Ancak y›l sonunda iﬂletmede bulunan ›skartalar 267 inci
maddeye göre belirlenecek emsal bedeli ile de¤erlenerek envanterde gösterilir.44
Buna göre, iﬂletmelerin faaliyet sürecinde ortaya ç›kan iktisadi de¤eri mevcut normal firelerin (›skarta) maliyetlerinin tespiti mümkünse, dönem sonunda mevcut bu normal fireler (›skartalar), maliyet bedeli ile de¤erlenecektir. Örne¤in, mobilya imal
eden bir firma belli bir büyüklü¤ün alt›ndaki keresteleri kullanam›yor ve normal fire (›skarta) niteli¤indeki bu keresteleri parke
imal eden baﬂka bir firmaya sat›yorsa dönem sonunda mevcut
kullan›m› olanaks›z bu keresteleri maliyet bedeli ile de¤erleyebilecektir.
Ancak maliyetlerin hesaplanmas› mutad olmayan dönem
sonunda mevcut normal fireler V.U.K.’nun 278’nci maddesi gere¤i ancak emsal bedeli ile de¤erlenebilir. Bu de¤erleme ölçüsü
uygulan›rken V.U.K.’nun 267’nci maddesinde belirtilen s›ran›n
izlenece¤i tabidir. Dolay›s›yla emsal bedelin tespitinde öncelikle
ortalama fiyat esas› uygulanmal›d›r. Faaliyet süreci içerisinde
ortaya ç›kan bu normal firelerin (›skarta) dönem içinde sat›ﬂ›
gerçekleﬂmiﬂse ve sat›ﬂ miktarlar› dönem sonunda de¤erlemesi
44

Hasan Yalç›n De¤eri Düﬂen Zayi olan, çal›nan mallar Yaklaﬂ›m Aral›k 2000 Say›
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yap›lacak firelerin (›skarta) emsal bedelinin tespiti için gerekli
olan ve V.U.K’nun 267’nci maddesinde belirtilen miktarlar› içeriyorsa, de¤erleme ortalama fiyat esas›na göre yap›lacakt›r.
Maliyetlerin hesaplanmas› mutad olmayan ve bir iktisadi
de¤er içeren normal fireler için ortalama fiyat esas› uygulanam›yorsa, de¤erleme maliyet bedeli esas›na göre de yap›lamayaca¤›ndan emsal bedelin tespiti için takdir komisyonuna baﬂvurulmas› gerekir.
5.2.2.4. H›rs›zl›k Sonucu Çal›nan Mallar ‹le Kaybolan
Mallar›n 278 inci Md. Karﬂ›s›ndaki Durumu
Ticari iﬂletmeden çal›nan (veya kaybolan) emtia iﬂletmeden ç›kt›¤›ndan, iﬂletmenin mevcudunun azald›¤› konusunda
kuﬂku yoktur.
Çal›nan mallar, yükümlülerin iradesi d›ﬂ›nda iﬂletmeden
ç›km›ﬂ oldu¤undan, çal›nma olay›ndan dolay› kendilerine kusur
yüklenemez. Çal›nma suretiyle iﬂletmeden ç›km›ﬂ bir maldan dolay› gerçek bir gelir elde edilmesi söz konusu olamaz. Olaya vergilendirmenin genel ilkeleri yönünden bak›l›nca, h›rs›zl›k fiili sonucunda iﬂletmeden ç›kan emtian›n zarar kaydedilebilece¤i akla
gelmektedir.
Ancak vergi idaresi ticari iﬂletmede mallar›n çal›nmas› yahut doland›r›c›l›k sonucu iﬂletmenin zarara u¤ramas› halinde bu
mallar›n k›ymeti düﬂen mallar olarak de¤erlenmesini veya u¤ran›lan zarar›n vergi matrah› ile iliﬂkilendirilmesini kesin olarak kabul etmemektedir.
Emtian›n k›ymeti düﬂen mal olarak de¤erlenebilmesi için
k›ymetteki kayb›n ticari faaliyetin normal icaplar› dahilinde oluﬂmas› gerekir. Oysa çal›nma ve kaybolma ticari faaliyetin icaplar›
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ile ilgili de¤ildir. Bunun d›ﬂ›ndaki k›ymet kay›plar› vergi matrah›
ile iliﬂkilendirilemez.
Türk Vergi Sistemi ticari ve zirai kazançlar d›ﬂ›nda, sermayede meydana gelen kay›plar› gider olarak kabul etmemiﬂtir. Ticari ve zirai faaliyetlerde sermaye kayb›n›n zarar kabul edilmesi
de sermayeye dayanan organizasyonda gerçek sonucun vergilendirme dönemini teﬂkil eden takvim y›l›ndan daha uzun bir sürede al›naca¤› esas›na dayanmaktad›r.
Ayr›ca konu ile ilgili kanun hükümleri de¤erlendirildi¤inde,
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 274, 278 ve 317’nci maddeleri ile 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesi hükümleri karﬂ›s›nda; çal›nan mal bedelinin, ticari kazanc›n tespitinde,
zarar ya da gider olarak indirilme olana¤› bulunmamaktad›r.
Çünkü katlan›lan zarar, kazanc›n elde edilmesi için yap›lan bir
gider de¤ildir.
Bununla beraber çal›nan ve kaybolan mallar›n gider yaz›l›p yaz›lamayaca¤› konusunda Dan›ﬂtay›n görüﬂü net de¤ildir.
Çeﬂitli tarihlerde verilen kararlarda farkl› görüﬂler verilmiﬂtir.
Dan›ﬂtay 4. Dairesi taraf›ndan verilen kararlarda (Dan›ﬂtay
4. Dairesi 19.10.1959 ve 07.10.1958 tarihli karar›) ve 3. Daire taraf›ndan verilen kararda (Dan›ﬂtay 3. Dairesi 16.02.1999 tarihli
karar›) çal›nan ve kaybolan mallar›n gider yaz›labilece¤i belirtilirken, yine 4. Dairenin karar›nda (Dan›ﬂtay 4. Dairesi
03.10.1979 tarihli karar›) çal›nan mal bedelinin ticari kazançtan
indirilemeyece¤i belirtilmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra, yine Dan›ﬂtay 4. Dairesi taraf›ndan verilen kararda (Dan›ﬂtay 4. Dairesi 21.06.1971 tarihli karar›) ise
mallar›n nakil s›ras›nda kayboldu¤u yönündeki iddian›n belgelendirilmesi gerekti¤i ifade edilmiﬂtir.
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Verilen kararlar›n incelenmesinden de aç›kça anlaﬂ›laca¤›
üzere Dan›ﬂtay›n konuya iliﬂkin görüﬂü net de¤ildir ve farkl› görüﬂleri savunan kararlar› vard›r.45
Çal›nan veya kaybolan mallar cari hesaba ya da kanunen
kabul edilmeyen giderler hesab›na al›narak muhasebeleﬂtirilmelidir.
Örne¤in tekstil ticarethanesi iﬂleten X Limited ﬂirketine ait
olup sat›ﬂa sunulmak üzere depoda bekletilen bilanço de¤eri
500,00 TL olan 100 birim gömle¤in gece h›rs›zlar taraf›ndan çal›nd›¤› tespit edilmiﬂ olup durum derhal güvenlik güçlerine bildirilmiﬂtir. Ancak yap›lan araﬂt›rmalara ra¤men suçlular yakalanamam›ﬂt›r. Bu durum karﬂ›s›nda yap›lmas› gereken kay›tlar aﬂa¤›daki gibidir. (KDV ihmal edilmiﬂtir)

197 Say›m ve Tesellüm Noksanlar›
Çal›nan Mallar
153 Ticari Mallar H.

500,00

689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar
500,00
K.K.E.G
197 Say›m ve Tesellüm Nok.
Çal›nan Mallar

45

500,00

500,00

Mehmet Maç ﬁenol Turut K›ymeti düﬂen stok emtian›n de¤erlenmesi ve ticari fire
Yaklaﬂ›m Say›:66 sf.70
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Çal›nan mal ve/veya para k›smen veya tamamen bulunursa ve tazmini sa¤lan›rsa ele geçen ekonomik de¤erler ilgili aktif
hesaba borç, kanunen kabul edilmeyen giderler hesab›na alacak
yaz›l›r. Çünkü burada ticari has›lat elde edilmesi de¤il, kanunen
kabul edilmeyen giderlerde azalma söz konusudur.
Ancak çal›nma ve kaybolma olay›nda de¤erleme bu esas
çerçevesinde olmakla beraber, olay› tamam› ile kat› bir ﬂekilde
bu esas çerçevesinde de¤erlendirmek yan›lt›c› sonuçlar do¤urabilir.
Bu nedenle kan›m›zca, çal›nma ve kaybolma sonucunda
u¤ran›lan zarar›, cari hesaba veya Kanunen Kabul Edilmeyen
Giderler hesab›na kaydetmeden önce her olay› kendi içerisinde
de¤erlendirmek ve ona göre kay›tlara intikal ettirmek yerinde
olacakt›r.
Bu günkü yasal düzenlemelere göre; çal›nan emtian›n dönem sonunda mevcut gibi de¤erlenerek, dönem kazanc›n›n ilavesi, elde edilemeyen veya gerçek olmayan kazanc›n vergilendirilmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Elde edilmeyen gelirin vergilendirilmesi sonucunu do¤uran uygulama, vergi adaleti ile ba¤daﬂmad›¤› gibi iﬂletmenin gerçek durumu ile de çeliﬂki yaratacakt›r.
5.2.2.5. Zarar Gören Emtia ve Al›nan Sigorta Tazminat›
‹ﬂletmelerin stoklar›nda bulunan mallar sigortal› olabilir. Sigorta ﬂirketleri sigorta kapsam›nda bulunan herhangi bir olay›n
olmas› halinde eksperlerini göndermekte ve olayla ilgili hasar
tespiti yapt›rmaktad›rlar. Bu hasar tespitinin sonucunda sigortal›
firma sigorta tazminat›n› almaktad›r.
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Vergi Usul Kanunu’nun 330 uncu maddesinde, yaln›zca
emtia, zirai mahsul ve hayvan k›ymetlerinde meydana gelen zayiat dolay›s›yla al›nan sigorta tazminat›n›n k›ymetlerin de¤erinden fazla olmas› durumunda, fazlal›¤›n kara al›naca¤› hükme
ba¤lan›rken, az olursa noksanl›¤›n zarara al›naca¤› yönünde hüküm bulunmamaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle kanunda sigorta tazminat›n›n söz konusu k›ymetlerin de¤erinden az olmas› durumunda aradaki fark›n zarar yaz›lmas› kabul edilmemiﬂtir.
Emtia ile ilgili bu ﬂekilde hüküm getirilmesinin nedeni, emtian›n 278’nci maddede yaz›l› nedenlerle zarar görmesi durumunda, bu madde hükmüne göre mallar›n bedellerinin ortaya ç›kan zarar ba¤l› olarak tamamen gider yaz›labilme imkân›n›n olabilmesi ve 278’nci madde d›ﬂ›ndaki nedenlerden dolay› yok olan
mallar›n maliyet bedelinin sigorta tazminat›ndan fazla olan k›sm›n›n ve buna ba¤l› olarak ta sigortalanmam›ﬂ mallar›n bedelleri gider yaz›lmamas›n›n sa¤lanmas›d›r. 278’nci maddede yaz›l›
olmayan ise çal›nma ve benzeri nedenlerle yok olma durumlar›d›r. Çal›nma ve benzeri nedenlerle mal sigortal› de¤ilse veya sigorta ödeme yapmaz veya düﬂük ödeme yaparsa sigorta tazminat› ile karﬂ›lanmayan k›s›m sermayede meydana gelen azalma
olarak de¤erlendirilir.
Bu durumda emtiada meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ü öncelikle takdir komisyonu taraf›ndan takdir edilecek daha sonra sigorta ﬂirketinden al›nan sigorta tazminat› ile karﬂ›laﬂt›r›lacakt›r.
Al›nan tazminat de¤er düﬂüklü¤ünden fazla ise aradaki fark kara ilave edilecektir.
Konuyu örnekler ile aç›kl›¤a kavuﬂtural›m.
Örnek 1-X Anonim ﬁirketinin 35.000,00 TL’lik emtias› çal›nm›ﬂ, emtia sigortal› oldu¤u içinde sigorta ﬂirketi emtiadaki de¤er
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azal›ﬂ›n› tespit ederek 30.000,00 TL ﬂirkete ödemede bulunmuﬂtur. (KDV ihmal edilmiﬂtir.)

157 Di¤er Stoklar H.
Çal›nan Mallar
153 Ticari Mallar H.

35.000,00
35.000,00

102 Bankalar H.
30.000,00
Sigorta Tazminat›
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar
5.000,00
K.K.E.Gider
157 Di¤er Stoklar H.
35.000,00
Çal›nan Mallar
ﬁayet sigorta ﬂirketi 40.000,00 TL ödemede bulunmuﬂ olsayd›;

102 Bankalar H.
40.000,00
Sigorta Tazminat›
157 Di¤er Stoklar H.
35.000,00
Çal›nan Mallar
679 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gelir ve Kar.
5.000,00
Gelir
Örnek 2-Yukar›daki örnekte varsayal›m ki, ﬂirketin mallar› do¤al afet niteli¤indeki sel felaketi sonucu telef olmuﬂ ﬂirket Takdir komisyonuna emtian›n tespiti için baﬂvurmuﬂtur.
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Takdir Komisyonu emtiaya 5.000,00 TL de¤er biçmiﬂtir. Emtia
ayn› zamanda sigortal› oldu¤undan sigorta ﬂirketi 30.000,00 TL
tazminat› ödemiﬂtir. (KDV ihmal edilmiﬂtir.)

157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar
153 Ticari Mallar H.

35.000,00
35.000,00

654 Karﬂ›l›k Gideri
30.000,00
Stok De¤er Düﬂ. Karﬂ.
158 De¤er Düﬂ. Karﬂ. H.
30.000,00

102 Bankalar H.
30.000,00
Sigorta Tazminat›
158 De¤. Düﬂ. Karﬂ. H.
30.000,00
679 Di¤. Ol. D›ﬂ. Gelir ve Kar 30.000,00
157 Di¤er Stoklar H.
30.000,00
De¤eri Düﬂen Mallar
Takdir Komisyonu zarar u¤rayan emtiaya 6.000.000.000.TL de¤er biçmiﬂ olursa aﬂa¤›daki kay›tlar yap›l›r.

157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar
153 Ticari Mallar H.
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654 Karﬂ›l›k Gideri
29.000,00
Stok De¤er Düﬂ. Karﬂ.
158 De¤er Düﬂ. Karﬂ. H. 29.000,00

102 Bankalar H.
30.000,00
Sigorta Tazminat›
158 De¤. Düﬂ. Karﬂ. H.
29.000,00
679 Di¤. Ol. D›ﬂ. Gelir ve Kar 30.000,00
157 Di¤er Stoklar H.
29.000,00
De¤eri Düﬂen Mallar
Ço¤u zaman uygulamada sigorta tazminat› al›nmas› halinde baz› durumlarda takdir komisyonu karar›na gerek olmad›¤›na
iliﬂkin görüﬂlerde ortaya at›lm›ﬂt›r. Söz konusu görüﬂlerin özeti
aﬂa¤›daki gibidir.46
“…Emtiada meydana gelen hasar (de¤er düﬂüklü¤ü) neticesinde katlan›lan zarar, sigorta ﬂirketinden al›nan tazminata
eﬂit ise bu zarar (de¤er düﬂüklü¤ü) bir takdir komisyonu karar›na ihtiyaç olmadan gider yaz›labilir.
…Emtiada meydana gelen hasar neticesinde katlan›lan
zarar sigorta ﬂirketinden al›nan tazminattan düﬂükse bu zarar
(de¤er düﬂüklü¤ü) bir takdir komisyonu karar›na ihtiyaç olmadan
gider yaz›labilir. Tazminat›n bu zarar mahsubundan artan k›sm›
vergiye tabi gelir olarak iﬂlem görür.
…Emtiada meydana gelen hasar neticesinde katlan›lan
zarar sigorta ﬂirketinden al›nan tazminattan daha fazlaysa zarar›n al›nan sigorta tazminat› kadar olan k›sm› bir takdir komisyonu
46

Beyanname Düzenleme K›lavuzu 2002 sf.906
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karar›na ihtiyaç olmadan gider yaz›labilir. Tazminat›n üzerinde
kalan zarar k›sm›na yönelik 330. maddede belirleyici bir hüküm
olmad›¤›ndan, gider kabulü için mali idare taraf›ndan takdir komisyonu karar› istenebilir.”
5.2.3. Yurt D›ﬂ›ndaki Mallar›n Ülke Siyasi S›n›rlar›
D›ﬂ›nda De¤er Kaybetmesi
Günümüzde küçük ölçekli firmalar›n bile uluslar aras› firmalarla iliﬂkileri bulunmakta ve ithalat veya ihracat yapmaktad›r.
‹thal veya ihraç edilen bu mallar›n ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda meydana gelecek do¤al afetlerden veya di¤er nedenlerden dolay› de¤erlerinde bir düﬂme meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda ne
yap›laca¤›na iliﬂkin vergi kanunlar›nda bir düzenleme yoktur.
Genellikle yurt d›ﬂ›na ihraç edilen veya yurt d›ﬂ›ndan ithal
edilen mallar sigorta ettirilmektedir. Bu nedenle an›lan mallar›n
yurt d›ﬂ›nda de¤erlerinin düﬂmesi veya zayi olmalar› halinde sigorta eksperleri taraf›ndan yap›lan tespitler bir fonksiyon görebilir. Ancak bütün mallar›n sigortal› olamayaca¤› düﬂünülürse bu yöntemin fazla sa¤l›kl› sonuçlar do¤urmayaca¤› ortaya ç›kacakt›r.
O halde konuya iliﬂkin objektif belirlemeler yap›lmak istenirse yurt d›ﬂ›nda meydana gelen de¤er düﬂüklüklerine iliﬂkin ilgili ülkede yer alan elçilik, konsolosluk veya menfaatlerimizi koruyan temsilcilerin bir fonksiyon ifa edebilece¤i söylenebilir. ‹lgili
kiﬂiler taraf›ndan mallarda meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ünün
veya zayi olma durumunun belgelerinin konsoloslu¤umuza elçili¤imize veya menfaatlerimizi koruyan temsilciliklerimize ibraz›
bu birimlerde ilgili incelemeleri yaparak tasdiki yapmalar› bir yöntem olarak kullan›labilir.
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5.2.4. Zayi Olan Mallar›n ‹ﬂletme Hesab› Esas›nda
Dikkate Al›nmas›
Esas itibariyle iﬂletme hesab›na göre defter tutan mükelleflerde Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesi kapsam›nda emtiada
meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ünü gider olarak dikkate alabileceklerdir. Ancak bu mükelleflerin önceki bölümlerde aç›klanan
çerçevede muhasebe kayd› yapmalar› mümkün de¤ildir. Bu mükelleflerde mallar›n de¤erindeki düﬂme VUK’nun 278. maddesinde belirtilen nedenlerden do¤arsa bu mallar stokta emsal bedelleri ile gösterilir. Bu ﬂekilde de¤er düﬂüklü¤ü gider yaz›lm›ﬂ olur.
Bu mallar için sigortadan tazminat al›nmas› halinde tazminat tutar› gelir olarak dikkate al›n›r.
Mallar›n de¤erindeki düﬂme 278. maddede yaz›l› nedenler
d›ﬂ›nda meydana gelmiﬂ ise mallar stokta bu ﬂekilde de¤er düﬂüklü¤ünden sonraki tutar› ile gösterilir yani de¤er düﬂüklü¤ü gider yaz›lm›ﬂ olur. Ancak VUK’nun 278. maddesi d›ﬂ›ndaki nedenler ile meydana gelen de¤er düﬂüklü¤ünün gider yaz›lmas›
mümkün olmad›¤›ndan dönem sonu stokta de¤er düﬂüklü¤ünün
gösterilmesi dolay›s›yla gider yaz›lan tutar ayr›ca gelir yaz›lmak
suretiyle nötrleﬂtirilir.
5.2.5. Nakit ve Di¤er Menkul K›ymetlerde Durum
V.U.K’nun iktisadi k›ymetlerin de¤erlemesine iliﬂkin 269290. maddeleri incelendi¤inde söz konusu varl›klardan sadece
emtiada u¤ran›lan de¤er kay›plar›n›n kanunen kabul edilebilir gider mahiyetinde oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
Baﬂka bir deyiﬂle kanun koyucu örne¤in bir yang›n s›ras›nda iﬂletmede mevcut nakit paralar›n yanmas› di¤er bir deyiﬂle bu tür mevcutlar›n de¤erlerinin bir anda s›f›r olmas› nedeniyle
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u¤ran›lan de¤er kayb›n› kanunen kabul edilebilir gider olarak kabul etmemiﬂtir.
Fakat ticari kar›n tespitinde bu çeﬂit kay›plar bir gider olup,
dönem sonu hesaplar›na intikal ettirilmelidir.
Ancak, vergi matrah›n›n oluﬂturulmas›nda; yang›nda yanan nakit dolay›s›yla u¤ran›lan kayb›n vergi matrah›n› art›r›c› bir
unsur olarak dikkate al›nmas› gerekir.
5.2.6. Sabit K›ymetlerde Meydana Gelen De¤er Kay›plar›
5.2.6.1. Genel Bilgi
Fevkalade amortisman usulü Vergi Usul Kanunu’nun
317’nci maddesinde hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Söz konusu hükme
göre amortismana tabi bulunan ve,
- Yang›n, deprem, su basmas› gibi afetler neticesi de¤erinin tamam›n› veya bir k›sm›n› kaybeden,
- Yeni icatlar dolay›s› ile teknik verim ve k›ymetleri düﬂerek
tamamen veya k›smen kullan›lamaz bir hale gelen,
- Cebri çal›ﬂmaya tabi tutulduklar› için normalden fazla
aﬂ›nmaya ve y›pranmaya maruz kalan,
iktisadi k›ymetlerin de¤erleri Maliye Bakanl›¤›n›n fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri ile gider yaz›labilmektedir.
5.2.6.2. Fevkalade Amortisman Ay›rabilmek ‹çin Takip
Edilecek Usuller
Söz konusu hükümden yararlanabilmek için,
- Mükelleflerin, normalden fazla y›pranan de¤erini kaybeden
veya tamamen veya k›smen kullan›lamaz hale gelen iktisadi k›ymetlerin bu durumlar›n› geçerli bir belge ile tespit etmeleri laz›md›r. Bunun için ilgili kuruluﬂlar›n yapm›ﬂ oldu¤u tesitler yeterlidir.
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- Söz konusu tespitten sonra, mükellefin Maliye Bakanl›¤›na yaz›l› olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Maliye Bakanl›¤›, mükelleflerin bu konudaki müracaatlar› üzerine iktisadi k›ymetin y›pranmas›na de¤erini kaybetmesine veya kullan›lamaz
hale gelmesine sebep olan hangi bakanl›¤› ilgilendiriyor ise ilgili
bakanl›¤›n mütalaas› al›nd›ktan sonra, mükellefin o y›l için hangi
amortisman oran›n› uygulayaca¤›n› bildirir.
5.2.6.3. Fevkalade Amortisman Ay›rma da Dikkat
Edilecek Hususlar
- Öncelikle fevkalade amortisman oran› belli bir olay ve
belli bir amortismana tabi iktisadi k›ymet için belirlenmektedir. Bu
nedenle söz konusu iktisadi k›ymet için daha önceki uygulanan
amortisman ay›rma usulleri ile do¤rudan bir ilgi mevcut olmay›p,
Maliye Bakanl›¤› iktisadi k›ymetin o günkü de¤erini ve kaybetti¤i
de¤eri dikkate alarak amortisman oran›n› belirlemektedir. Bu nedenle fevkalade amortisman oran› sadece tayin edildi¤i y›l için
ve iktisadi k›ymete iliﬂkin olarak uygulanmaktad›r.
- Ayn› y›l için sadece fevkalade amortisman ayr›l›r. Çünkü
fevkalade amortisman cari y›l amortisman›n› da içine almaktad›r.
- Geçmiﬂ dönemlerde ayr›lmayan amortisman›n fevkalade
amortisman yolu ile itfa edilmesi mümkün de¤ildir.
Örnek: ‹ﬂletmenin 01.05.2008 tarihinde 20.000,00 TL’ye
sat›n ald›¤› makine bir süre kulland›ktan sonra iﬂletmede
02.02.2009 tarihinde ç›kan yang›n ile tamamen kullan›lamaz
hale gelmiﬂtir. Makine için Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen amortisman oran› %20’dir.
a) ﬁayet makinenin sigortal› olmad›¤›, ve iﬂletme yetkililerince fevkalade amortisman için Maliye Bakanl›¤›na müracaat
edildi¤ini ve fevkalade amortisman oran›n›n %80 olarak tespit
edilmesi halinde yap›lmas› gereken kay›tlar ﬂöyledir.
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730 Genel Üretim Gideri H.
Veya
770 Genel Yönetim Gideri H.
16.000,00
257 Birikmiﬂ Amortisman H.
16.000,00
Makine daha sonra kay›tlardan ç›kar›lacakt›r.

257 Birikmiﬂ Amortismanlar H.
20.000,00
253 Tesis Makine ve Cihazlar 20.000,00
b) Makinenin 20.000,00 TL’ye sigortal› oldu¤unu ve sigortadan bu tutarda tazminat al›nd›¤›, fevkalade amortisman için
Maliye Bakanl›¤›na baﬂvurulmamas› halinde yap›lacak kay›tlar
aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
136 Di¤er Çeﬂitli Alacaklar H.
20.000,00
257 Birikmiﬂ Amortismanlar
4.000,00
253 Tesis Makine ve Cihazlar 20.000,00
679 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gelir ve kar
4.000,00
Yap›lan kay›tlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere makinenin de¤eri ile sigorta tazminat› aras›ndaki fark 4.000,00 TL gelir kaydedilmiﬂtir. Sigorta tazminat› tahsil edildi¤inde yap›lacak kay›t:
100 Kasa H.

20.000,00
136 Di¤er çeﬂitli Alacaklar H. 20.000,00

c) Makinenin hem 20.000,00 TL’ye sigortal› oldu¤unu hem
de fevkalade amortisman tespiti için Maliye Bakanl›¤›na baﬂvu86
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ruldu¤unu ve amortisman oran›n›n %80 olarak belirlendi¤i bir
durumda yap›lacak kay›t aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
Hasar tespitinde yap›lacak kay›t;
770 Genel Yönetim Gideri H.
16.000,00
257 Birikmiﬂ Amortisman H.
16.000,00
Makinenin kay›tlardan ç›kar›lmas›

136 Di¤er Çeﬂitli Alacaklar H.
20.000,00
257 Birikmiﬂ Amortismanlar
20.000,00
253 Tesis Makine ve Cihazlar 20.000,00
679 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gelir ve Kar 20.000,00
Fevkalade amortisman uygulamas›nda yeniden de¤erleme hükümlerinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Net bilanço
aktif de¤eri tespit edilirken, yeniden de¤erlemeye tabi tutulmuﬂ
iktisadi k›ymetlerde, iktisadi k›ymetlerin yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erleri dikkate al›n›r. Ancak bina ve arazilerde yeniden de¤erleme öncesi de¤erler dikkate al›n›r. Çünkü kanun koyucu bu tür iktisadi k›ymetlerin yeniden de¤erlemeden önceki de¤erleri üzerinden amortisman ayr›lmas›n› öngörmüﬂtür. Aksi takdirde normal ﬂartlarda yeni de¤erler üzerinden amortisman ayr›lmas›na
izin verilmeyen bu k›ymetler için tabi afet nedeniyle yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erler üzerinden amortisman ayr›lmas›n›n kabul
edilmesi gerekir.
Tabi afet nedeniyle zarara u¤rayan iktisadi k›ymetin tamir-bak›m› sonunda kullan›lmas›n›n mümkün olmas› halinde
ola¤anüstü amortismana tabi tutulmaz. Bu takdirde tamir-bak›m
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masraflar› duruma göre amortisman konusu edilebilir veya do¤rudan gider yaz›labilir.47
De¤er kayb› fevkalade amortisman yolu ile giderleﬂtirilerek
sigorta tazminat› gelir olarak yaz›lm›ﬂt›r. De¤er kayb› fevkalade
amortisman yolu ile giderleﬂtirilirken ayr›ca sigorta tazminat› da
al›n›rsa sigorta tazminat› gelir olarak kaydedilir. 48
5.2.6.4. Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetlerin
Sigorta tazminat›
Vergi Usul Kanununun 317. maddesinde fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanacak durumlar belirtilirken VUK’nun 329. maddesinde ise yang›n, deprem, su basmas› gibi afetler yüzünden tamamen veya k›smen ziya u¤rayan
amortismana tabi iktisadi k›ymetler içi al›nan sigorta tazminat›n›n, bunlar›n de¤erinden (Amortisman konusu yap›lanlarda ayr›lm›ﬂ olan amortisman ç›kt›ktan sonraki de¤erden) fazla veya eksik oldu¤u takdirde fark›n kar veya zarar hesab›na geçirilece¤i
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Hesaplamada önceki y›llarda ayr›lm›ﬂ
amortismanlar, iktisadi k›ymetin kay›tl› de¤erinden düﬂülmek suretiyle dikkate al›n›r.
Bu iktisadi k›ymetler için yap›lacak bak›m ve onar›m harcamalar› yap›ld›klar› y›l üretim maliyetine at›labilir. Ancak yap›lan giderler bunlar›n iktisadi de¤erlerini veya ömürlerini artt›r›c›
nitelikte ise aktifleﬂtirilerek amortismana tabi tutulmas› gerekir.49

47
48
49

‹brahim Cürebal Vergi Raporu say› 59 Haziran-Temmuz 2002 sf.38-40
Beyanname Düzenleme K›lavuzu 2002 sf.918
Tacettin Usta Zayi Olan Mallarda KDV Maliye postas› 15 Haziran 2000 sf.88
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5.3. De¤eri Düﬂen ve Zayi Olan Mallara ‹liﬂkin KDV
K.D.V. Kanunu’nun 30/c maddesi ile zayi olan mallar›n al›ﬂ
belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yap›lamayaca¤›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Ancak söz konusu bent hükmü 05.02.2000
tarihinden geçerli olmak üzere 4503 say›l› kanunla “Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan
mallara ait katma de¤er vergisi” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Bu durumda 4503 say›l› kanunla yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda 05.02.2000 tarihinden itibaren deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olan mallar›n KDV’si indirilemeyecek KDV’ler kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Ancak bu do¤al afetlerin d›ﬂ›nda kalan
di¤er do¤al afetler nedeniyle zayi olan mallar›n KDV’leri indirim
konusu yap›lamayacakt›r.
1 seri nolu Katma De¤er Vergisi Kanunu Genel Tebli¤inde
zayi olan mallar›n KDV’sinin neden indirim konusu yap›lamayaca¤›na iliﬂkin aç›klamalara yer verilmiﬂtir. Bu aç›klamalar 4503
say›l› kanun’la de¤iﬂiklik yap›lmadan önceki kanun maddesini
aç›klamaktad›r. Ancak 4503 say›l› kanun’la an›lan kanun maddesinin genel niteli¤i de¤iﬂtirilmemiﬂ olup sadece deprem ve sel
felaketi nedeniyle zayi olan mallar›n KDV’si bu uygulama d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Bu nedenle tebli¤de yer alan aç›klamalar geçerlili¤ini korumaktad›r. Söz konusu aç›klamalar aﬂa¤›daki gibidir.
“Katma De¤er Vergisi sisteminde al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen verginin indirilmesi ve mallar›n sat›ﬂ› s›ras›nda mala eklenen de¤erin vergilendirilece¤i düﬂüncesine dayan›r. Ancak zayi
olan mallar için sat›ﬂ ve dolay›s›yla yarat›lan bir de¤er olamayaca¤›ndan bu mallara iliﬂkin al›ﬂ vesikas›nda gösterilen verginin
indirilmesi zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kald›racakt›r. Dolay›s›yla Kanun’un 30/c maddesi uyar›nca zayi olan mallar›n al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen Katma De¤er
Vergisinden indirilemeyecektir.”
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Yukar›daki 1 seri no’lu genel tebli¤den de anlaﬂ›laca¤›
üzere KDV’nin temel özelli¤i olan indirim sisteminden yararlan›labilmesi için, prensip olarak bir katma de¤er yarat›lmas›, yani
vergilemenin yap›lmas› gerekir. Ek bir de¤er yarat›lmad›¤›, yani
vergilemenin yap›lmad›¤› bir safhada vergi indiriminden yararlanmak, ekonomiden çekilen bir mal üzerindeki vergi yükünün s›f›rlanmas› anlam›n› taﬂ›maktad›r. Mallar›n zayi olmas› durumunda, o mal›n ekonomide ek bir de¤er yaratmas› söz konusu olmayaca¤›ndan, vergi indiriminden yararlan›lmas› Kanunu’nun genel
esprisine ters düﬂecektir. Bu durumda mükelleflerin nihai tüketici olarak bu vergileri yüklenmesi söz konusu olacakt›r.
Bu nedenle deprem veya sel felaketi d›ﬂ›nda kalan yang›n,
su basmas›, k›r›lma vb. hallerde mallar›n zayi olmas› durumunda yükümlülerin bu mallar›n al›ﬂ belgelerinde gösterilen KDV’yi
indirilecek KDV hesab›ndan ç›karmalar› gerekir. Zayi olan mallara ilgili olarak yüklenilen vergiler daha önceden indirim konusu
yap›lm›ﬂsa; indirilen bu vergilerin mallar›n zayi oldu¤u dönem
beyannamesinde 20. sat›r›nda gösterilerek “Hesaplanan KDV”
ye ilave edilmesi gerekir. Bu ﬂekilde beyan edilen vergiler gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilecektir. Gider kayd›
V.U.K.’nun 278’nci maddesi uyar›nca ve zayiat usulü dairesinde
tevsik edilmek ﬂart›yla yap›lacakt›r.
KDVK’nun 30/c maddesinde yer alan hükmün tatbikinde,
mal›n zayi olmas›ndan ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i önem taﬂ›maktad›r. Bu konu da KDV Kanununda bir aç›kl›k bulunmad›¤› gibi,
Vergi Usul Kanununda da sadece iktisadi k›ymetlerin de¤erinin
düﬂmesi ve fire vermesi durumuna de¤inilmiﬂ, “zayi olma” diye
bir tan›mdan söz edilmemiﬂtir.
KDV uygulamas›nda hukuki bak›mdan kabul edilebilir tart›,
imalat, rutubet fireleri ile zayi olman›n bir ilgisi yoktur. Al›m-sat›m
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veya üretime ba¤l› olarak ortaya ç›kan normal firelerin kanun
hükmü d›ﬂ›nda tutulmas› gerekir. Örne¤in kal›p elbise imal eden
bir iﬂletmede, kumaﬂ›n kesimi s›ras›nda ve imalat›n di¤er safhalar›nda belli oranda fireler meydana gelmesi normaldir. Kumaﬂ
al›m› s›ras›nda ödenen verginin indirim d›ﬂ›na ç›kar›lmas› söz
konusu de¤ildir. ‹mal edilen mal›n sat›ﬂ bedeli, bu fireler nedeniyle u¤ran›lan kay›plar› da karﬂ›layacak ﬂekilde tespit edildi¤inden, firelere ait verginin indirim konusu yap›lmas›n›n kanuna ayk›r› bir yan› bulunmamaktad›r.
Mallar›n zayi olmas›, vergiden kaç›nmak amac›yla irade
dahilinde meydana getirilebilece¤i gibi yang›n, deprem, su basmas› gibi nedenlerle de meydana gelebilir. Mallar›n zayi olmas›
arzu edilmeyen bir durum olmas›na ra¤men (kasten yap›lanlar
hariç) bir de bu mallara ait KDV’nin indirilememesi ilk anda ﬂaﬂ›rt›c› gelebilir. Ancak, yukar›da da belirtildi¤i gibi, KDV Kanununun genel esprisi, her safhada yarat›lan katma de¤eri vergilemektir. ‹ndirim sisteminin çal›ﬂabilmesi için, bir katma de¤erin
yarat›lmas›, yani vergilemenin yap›lmas› gerekir. Ek bir de¤er
yarat›lamad›¤›, dolay›s›yla vergilemenin yap›lmad›¤› bir safhada
vergi indiriminden yararlanmak, ekonomiden çekilen bir mal üzerindeki vergi yükünün s›f›rlanmas› anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, mallar›n yükümlü taraf›ndan özel ihtiyaçlar›nda kullan›lmas› veya her ne suretle olursa olsun vergi d›ﬂ› amaçlarla iﬂletmeden çekilmesi ile zayi edilmesi aras›nda bir fark bulunmamaktad›r.
Maliye Bakanl›¤›nca bu konuda verilen bir özelgede, zayi
olma ifadesinden tamamen yok olan ve kaybolan mallar›n anlaﬂ›laca¤›, özelli¤i de¤iﬂen veya demode olan mallar›n iﬂletmede durdu¤u ve kay›tlardan düﬂülmedi¤i sürece, zayi olan mal olarak göz
önüne al›namayaca¤› belirtilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde imalat s›ras›nda
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meydana gelen zayiat da, üretimin bir unsuru olarak normal zayiat ﬂeklinde de¤erlendirilmeli ve indirim kabul edilmelidir. Örne¤in, meﬂrubat imalinde ve naklinde normal ölçülerde(ar›zi fire)
zayiata u¤rayan meﬂrubat ve ﬂiﬂeler için herhangi bir düzeltme
iﬂlemi yap›lmas›na gerek yoktur. Ancak ﬂiﬂelenmiﬂ meﬂrubatlar›n, trafik kazas› veya baﬂka nedenlerle çok büyük ölçülerde zayi olmas› halinde, bunlar için yüklenilen KDV’nin indirilmemesi
gerekti¤i söylenebilir.
Hukuken kabul edilen fireler d›ﬂ›nda, iktisadi k›ymetlerde
yang›n, su basmas› gibi nedenler sonucunda ya da bozulma, çürüme, k›r›lma, çatlama, paslanma gibi nedenlerle iktisadi k›ymetlerin de¤erinde k›smen veya tamamen k›ymet kay›plar› meydana gelebilir. “Zayi olma” kavram›, çeﬂitli Türkçe sözlüklerde kay›p, yitik, yok olma ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r. KDV Kanununun
vergilendirmedeki ve sistemin iﬂleyiﬂindeki amac› göz önünde
tutularak, zayi olma fiiline, sözlük anlam›ndaki gibi dar bir çerçevede bak›lmamas› gerekti¤i görüﬂündeyiz.
“Zayi Olma” kavram›n›n ﬂimdiye kadar hiçbir Vergi Kanununda tan›mlanmamas›, bu konuda büyük bir eksiklik olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Mallar›n bütünüyle zayi olmas› halinde herhangi bir sorun olmamakla birlikte, yang›n, su basmas›, gibi sebepler neticesinde ya da bozulma, çürüme, çatlama ve paslanma gibi nedenlerle önemli ölçüde de¤er kayb›na u¤ramas›n›n
zayi olup olmad›¤› hususu tart›ﬂ›lmal›d›r.50
Bununla birlikte zayi olan mallara iliﬂkin KDV’nin indirimine
imkân verilmemesinin temel nedeni bu mallar›n tedavül ekonomisi d›ﬂ›na ç›km›ﬂ olmas›d›r. Zayi olan mal›n k›smen hasar görmüﬂ
50

Gürol Ürel-Kenan ﬁeker Zayi Olan iktisadi K›ymetler ile ilgili De¤erleme sorunlar›
–I Yaklaﬂ›m Aral›k 2002 say› 120 sf.215
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olmas› halinde, mal tamam›yla tedavül ekonomisi d›ﬂ›na ç›km›ﬂ
de¤ildir. Bu durumda k›smen zayi olan mal›n belli bir de¤eri bulunmakta olup, sat›ﬂa konu edilmesi ve üzerinden KDV hesaplanmas› mümkündür. Dolay›s›yla tamamen zayi olma durumundan farkl› olarak ortada KDV’ye tabi bir teslim olaca¤›ndan söz
konusu mal için daha önce yüklenilmiﬂ olan KDV’nin indirilmemesi için herhangi bir yasal engel yoktur.
Sonuç olarak mallar›n tamamen zayi olmas› halinde zayi
olan mala iliﬂkin olarak yüklenilen KDV indirilemeyecek, buna
karﬂ›n mallar›n k›smen zayi olmas› halinde yüklenilen KDV indirim konusu yap›labilecektir. Esas itibariyle konuya iliﬂkin Dan›ﬂtay de¤erlendirmesi de bu yöndedir.51 (Dan›ﬂtay 7. Dairesi’nin
02.04.1991 tarihli karar›)
“Zayi olma” kavram›na sadece maddi bir nedene ba¤l› olarak yaklaﬂ›lmas› da yanl›ﬂ olacakt›r. Bu bak›mdan zayi olma kavram›na mal›n fiziksel durumu aç›s›ndan bak›lmas› gerekir. Nedeni ne olursa olsun, iktisadi k›ymetin fiziki miktar›nda bir kay›p söz
konusu ise o k›ymet zayi olmuﬂ say›lmal›d›r. Zira çeﬂitli sebeplerle meydana gelen de¤er düﬂme olay› fiziki miktarlar›n azalmas›na neden oluyorsa, o mal k›smen zayi olmuﬂ say›l›r ve bünyesinde yer alan verginin indirimi mümkün olmaz52.
Yukar›daki k›s›mlarda da belirtildi¤i üzere normal fireler
ile mal›n fiziki miktar›nda veya yap›s›nda herhangi bir de¤iﬂiklik
olmamas›na ra¤men modaya ba¤l› mevsimlik de¤er kay›plar›n›
zayi olma kavram› içinde de¤erlendirmemek gerekmektedir.
51

Tacettin Usta Zayi Olan Mallarda KDV Maliye postas› 15 Haziran 2000 sf.88

52

Fahri Ar›kan Zayi Olan, De¤eri Düﬂen, veya Hasara U¤rayan ‹ktisadi K›ymetlere
‹liﬂkin KDV indirimi Vergi Dünyas› Ekim 2002 Sf.31
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Dolay›s›yla bu hallerde KDV indirimine engel bir durum söz konusu de¤ildir. Çünkü bu tarz de¤er kay›plar› daha çok ticari faaliyetin ve ekonomik konjonktürün getirdi¤i iktisadi ve teknik icaplar dahilinde meydana gelen kay›plard›r.
Öte yandan h›rs›zl›k nedeniyle mallar›n kaybolmas› durumu, zayi olma durumundan ayr›l›r. VUK hükümlerine göre esas
itibariyle çal›nan mallar›n gider olarak yaz›lmas›na imkân verilmemiﬂtir. Dolay›s›yla çal›nan mal bedelinin kanunen kabul edilmeyen gider hesab›na intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu ﬂekilde kanunen kabul edilmeyen gider hesab›na intikal ettirilen mala iliﬂkin KDV’nin de indirimden ç›kar›lmas› ve kanunen kabul
edilmeyen gider hesab›na al›nmas› gerekir. Zira kanunen kabul
edilmeyen giderlere iliﬂkin KDV’nin indirimi de mümkün de¤ildir.
Ayr›ca zayi olan mallar›n sigortal› olmas› ve zayi olma nedeniyle sigortadan tazminat al›nmas›n›n KDV uygulamas› aç›s›ndan bir önemi bulunmamaktad›r. Zayi olan mal sigortal› olsun,
olmas›n KDV indirimi uygulamas› yukar›da aç›klanan esaslara
göre yap›lacakt›r.
Bir mal›n zayi olup olmad›¤›na karar verilebilmesi için zayi
olman›n nedeninden çok, sonucuna bak›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz. Bu görüﬂten hareketle, ticari mallar›n zayi olmas› ile
amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin zayi olmas› hallerindeki
KDV uygulamas›n›n aﬂa¤›daki gibi yap›lmas› uygun olacakt›r.
5.3.1. Ticari Mallar›n Zayi Olmas›
KDVK’nun 30/c maddesi hükmü, k›ymet kayb› gerçekleﬂen ve ekonomik niteli¤i kalmayan k›sma ait KDV’nin indirilmesini kabul etmemiﬂtir. Zira kaybolan k›ymet için art›k oluﬂturulacak
katma de¤er olmad›¤› gibi, daha önce oluﬂmuﬂ katma de¤er de
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yok edilmiﬂtir. Kalan k›sm›n ise, ekonomik niteli¤i devam etmekte ve sat›ﬂ halinde KDV hesaplanmaktad›r. Dolay›s›yla kalan k›ymete ait Katma De¤er Vergilerinin indirilebilmesi gerekir.
Mal›n zayi edilmesi durumunda, mal› zayi eden nihai tüketici durumuna girmekte ve mala ait vergiyi de yüklenmesi gerekmektedir. Bu mallar›n al›m›nda yüklenilen vergiler indirim konusu yap›lm›ﬂ ise, indirilmiﬂ olan vergilerin, hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi gerekir. Yüklenilen vergilerin henüz indirilmemiﬂ olmas› halinde ise, bu vergilerin “‹ndirilecek KDV” hesab›ndan ç›kar›larak “‹ndirilmeyecek KDV” hesab›na al›nmas› gerekmektedir.
Mal bütünüyle zayi oldu¤unda sorun yoktur. Yukar›da da
aç›kland›¤› gibi, zayi olan mala ait al›ﬂ vesikalar›nda gösterilen
KDV indirilmeyip gider yaz›lacakt›r. E¤er daha önce indirilmiﬂse;
mal›n zayi oldu¤u dönem KDV beyannamesinde düzeltme yap›lmal›d›r. Bu durumu örnekle aç›layacak olursak;
Örnek.1Mükellef (a) Kas›m 2008 döneminde 100,00 TL. ye sat›n
ald›¤› rulo ka¤›tlar nedeniyle 18,00 TL. KDV ödemiﬂ, vergiyi ayn› dönemde indirim konusu yapm›ﬂt›r. Ancak Ocak 2009 döneminde söz konusu ka¤›tlar›n tamam› su basmas› nedeniyle zayi
olmuﬂtur. Mükellefin müracaat› üzerine zayi olan mallar›n de¤eri, Takdir Komisyonunca “0” (s›f›r) olarak belirlenmiﬂtir.
Sat›n al›nan rulo ka¤›tlar, su basmas› nedeniyle tamamen
zayi oldu¤undan ve bu mallar›n emsal de¤eri “0” olarak belirlendi¤inden (bu mallar›n sat›lmas› ve bir katma de¤er yarat›lmas›
söz konusu olmad›¤›ndan) bu mallar›n al›m›nda yüklenilen vergilerin indirilmesi mümkün de¤ildir. Mükellef zayi olan ka¤›tlara
ait vergiyi Kas›m 2008 dönemine ait KDV beyannamesinde indi95
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rim konusu yapt›¤›ndan, indirilen bu vergilerin Ocak 2009 dönemine ait KDV beyannamesinin 20. sat›r›na yaz›larak düzeltilmesi gerekmektedir.
Bu durumda yap›lmas› gereken yevmiye kay›tlar› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
…/11/2008
153 Ticari Mallar H.
191 ‹ndirilecek KDV H.
100 Kasa H.

100,00
18,00
118,00

Ka¤›t rulolar›n al›nmas› nedeniyle yap›lacak muhasebe kayd›

…/01/2009
157 Di¤er Stoklar H.
100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
153 Ticari Mallar H.

100,00

Zayi olan mallar›n ticari mallar hesab›ndan ç›kar›lmas›

…/01/2009
654 Karﬂ›l›k Gideri
100,00
Stok De¤. Düﬂ. Karﬂ.
158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H. 100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
De¤er düﬂüklü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmas›
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Takdir komisyonun takdir karar›n›n al›nmas› halinde;
…/01/2009
158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H.
100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
157 Di¤er Stoklar H.
100,00
Takdir komisyonu karar›na istinaden mallar›n kay›tlardan ç›kar›lmas›

Mallar›n al›m›nda yüklenilen vergilerin indirilmesinin mümkün olmad›¤› bu sebeple zayi olan ka¤›tlara ait Katma De¤er
Vergisi Kas›m 2008 dönemine ait KDV beyannamesinde indirim
konusu yapt›¤›ndan, indirilen bu verginin Ocak 2009 dönemine
ait KDV beyannamesinin 20. sat›r›na yaz›larak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda yap›lmas› gereken kay›tlar aﬂa¤›daki
gibi olacakt›r.
…/01/2009
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar 18,00
391 Hesaplanan KDV H.
18,00
Zayi olan mallara ait olup önceki dönemde indirilen KDV’nin
hesaplanan KDV’ye eklenmesi

Yukar›daki örnekte yer alan rulo ka¤›tlar›n sadece bir bölümünün zayi oldu¤unu varsayal›m. Mükellef, zayi olan mallar›n
emsal bedelinin belirlenmesi için vergi dairesine baﬂvurmuﬂ,
Takdir Komisyonunca zayi olan ka¤›d›n emsal bedeli 50,00 TL.
olarak belirlenmiﬂtir. Bu durumda yap›lmas› gereken yevmiye
kay›tlar› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
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…/11/2008
153 Ticari Mallar H.
191 ‹ndirilecek KDV H.
100 Kasa H.

100,00
18,00
118,00

Ka¤›t rulolar›n al›nmas› nedeniyle yap›lacak muhasebe kayd›

…/01/2009
157 Di¤er Stoklar H.
100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
153 Ticari Mallar H.

100,00

Zayi olan mallar›n ticari mallar hesab›ndan ç›kar›lmas›

…/01/2009
654 Karﬂ›l›k Gideri
50,00
Stok De¤. Düﬂ. Karﬂ.
158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H. 50,00
De¤eri Düﬂen Mallar
De¤er düﬂüklü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmas›

Takdir komisyonun takdir karar›n›n al›nmas› halinde;

…/01/2009
158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H.
50,00
De¤eri Düﬂen Mallar
157 Di¤er Stoklar H.
50,00
Takdir komisyonu karar›na istinaden mallar›n kay›tlardan ç›kar›lmas›
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Bu durumda, su basmas› nedeniyle zayi olan ve Takdir
Komisyonunca emsal bedeli 50,00 TL olarak tespit edilen rulo
ka¤›tlar nedeniyle yüklenen 9,00 TL. tutar›ndaki KDV’nin indirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak zayi olan ka¤›tlara ait KDV indirildi¤inden indirilen vergilerden 9 TL’lik k›sm›n düzeltilerek beyan
edilmesi gerekmektedir. Zayi olmayan ka¤›tlara ait verginin ise
düzeltilmesine gerek yoktur.
Bu durumda yap›lmas› gereken kay›tlar aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
…/01/2009
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar 9,00
391 Hesaplanan KDV H.
9,00
Zayi olan mallara ait olup önceki dönemde indirilen KDV’nin hesaplanan KDV’ye eklenmesi
ﬁayet mükellef zayi olan mallara ait Katma De¤er Vergisini henüz indirim konusu yapmam›ﬂ ise bu durumda yukar›da da
belirtildi¤i üzere indirilecek Katma De¤er Vergisinin hesaplanan
KDV hesab›na at›lmas›na gerek kalmaks›z›n do¤rudan gider hesab›na at›lmas› söz konusu olacakt›r.
Örne¤in yukar›daki örnekte yer alan ka¤›t rulolar sat›n
al›nd›ktan sonra iﬂletmeye ait kamyonlar ile taﬂ›nmas› s›ras›nda
meydana gelen yang›n dolay›s›yla tamamen telef olmalar› halinde, henüz ka¤›t rulolara ait Katma De¤er Vergisi indirim konusu
yap›lmad›¤› için al›m s›ras›nda ödenen ‹ndirilecek Katma De¤er
Vergisi do¤rudan gider hesab›na at›lacakt›r. ﬁimdi böyle bir durumda yap›lacak muhasebe kay›tlar›n› görelim.
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…/01/2009
157 Di¤er Stoklar H.
De¤eri Düﬂen Mallar
100 Kasa
Ka¤›t rulolar›n al›m›na iliﬂkin kay›t

100,00
100,00

…/01/2009
654 Karﬂ›l›k Gideri
Stok De¤. Düﬂ. Karﬂ.

100,00

158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H. 100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
Taﬂ›ma s›ras›nda yanan mallar için karﬂ›l›k ayr›lmas›

…/01/2009
158 Stok De¤. Düﬂ Karﬂ. H.
100,00
De¤eri Düﬂen Mallar
157 Di¤er Stoklar H.
100,00
Takdir Komisyonu karar›na istinaden yanan ka¤›t rulolar›n
kay›tlardan silinmesi

…/01/2009
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar 18,00
100 Kasa H.
18,00
Mal al›m›nda ödenen ve indirim konusu yap›lamayan KDV’nin
gider olarak kaydedilmesi
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Bununla beraber de¤eri düﬂen mallar›n al›m›nda ödenen
Katma De¤er Vergisi kay›tlara indirilecek Katma De¤er Vergisi
olarak intikal ettirilmiﬂ olmas›na ra¤men de¤er düﬂüklü¤ü al›m›n
gerçekleﬂtirildi¤i ay dolmadan meydana gelmiﬂ ise bu durumda
al›m s›ras›nda ödenen ve kay›tlara intikal ettirilen ‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi ters kay›tla ‹ndirilecek Katma De¤er Vergisi
hesab›ndan ç›kar›larak gider hesab›na at›l›r. Böyle bir durumda
yap›lmas› gereken yevmiye kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r. (Yukar›daki örnekteki veriler baz al›nm›ﬂt›r.)

689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar 18,00
191 ‹ndirilecek KDV H.
18,00
Mal al›m›nda ödenen ve indirim konusu yap›lamayan KDV’nin
gider olarak kaydedilmesi

5.3.2. Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetlerin Zayi
Olmas› Halinde KDV ‹ndirimi
Amortismana tabi iktisadi k›ymetler, ticari mallardan farkl›
olarak iﬂletme faaliyetlerinin devam ettirilmesinde mal ve hizmet
üretiminde vs. ﬂekillerde kullan›lmakta, kullan›ld›¤› dönem içinde
iﬂletme bünyesinde bir katma de¤er yaratmaktad›r. Di¤er bir anlat›mla bu k›ymetler, mal ve hizmet üretiminde kullan›lmakta ve
mamullerin maliyetinde bir girdi olmaktad›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin zayi olmas› halinde,
indirim konusu olan katma de¤er vergisinin, Katma De¤er Vergisi Yasas›’n›n 30/c maddesi kapsam›nda iﬂleme tabi tutulup tutulmayaca¤› hususu uygulamada üzerinde en çok duraksamaya düﬂülen konulardan birisidir. Bir baﬂka anlat›mla “Zayi olan mallar
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konusunda yasada aç›k bir düzenlemeye yer verilmiﬂ olmas›na
ra¤men, bu mallar›n amortismana tabi iktisadi k›ymetleri kapsay›p kapsamad›¤› konusunda tart›ﬂma do¤maktad›r.”53
Amortismana tabi bir iktisadi k›ymetin çeﬂitli biçimlerde zayi
olmas› söz konusu olabilir. Örne¤in çal›nmas› veya yanmas› gibi.
Katma De¤er Vergisi Yasas›’n›n 30/c maddesi deprem ve
sel felaketi nedeniyle zayi olan mallara ait katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lmas›n› öngörmüﬂ, bunun d›ﬂ›nda zayi
olan mallara ait katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lamayaca¤›n› özel olarak hükme ba¤lam›ﬂ bulunmaktad›r.
“Amortismana tabi iktisadi k›ymetler, bilindi¤i üzere, yasal
düzenlemede yer alan tan›mlamaya göre iﬂletmede bir y›ldan fazla kullan›lan ve y›pranmaya, aﬂ›nmaya veya k›ymetten düﬂmeye
maruz bulunan varl›klard›r. Bu varl›klar için hesaplanan amortisman miktarlar›, kullan›ld›klar› dönemlere iliﬂkin olmaktad›r.
Di¤er yandan, geçici vergi uygulamas› nedeniyle üçer ayl›k
dönemler halinde belirlenen dönem kazançlar›nda, bu dönemlere
isabet eden amortismanlar da gider olarak dikkate al›nmaktad›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin zayi olmas› halinde,
zayi oldu¤u tarihten önce indirim konusu yap›lan katma de¤er
vergisinin bütünü ile dikkate al›nmas› söz konusu olamaz. Çünkü söz konusu varl›k zayi olmadan önce iﬂletme için fiilen mevcut bir aktif de¤er özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Amortismana tabi iktisadi k›ymet dolay›s›yla yüklenilen ve indirim konusu yap›lm›ﬂ bulunan katma de¤er vergisinin indirilebilir
olma özelli¤ini yitirdi¤i tarih itibariyle dikkate al›nmas› söz konusu
olmaktad›r ki, bu durum indirim konusu yap›lamayacak olan katma
de¤er vergisinin hesaplanmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
53
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‹ﬂte bu noktada amortismana tabi iktisadi k›ymet dolay›s›yla yüklenilen katma de¤er vergisinin tamam›n›n m›, yoksa net aktif de¤erine tekabül (isabet) eden katma de¤er vergisi tutar›n›n m›
düzeltmeye konu edilece¤i konusunda duraksama olmaktad›r.
Daha önce de vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, amortismana
tabi iktisadi k›ymet zayi olana kadar iﬂletme için kullan›l›r nitelikte bir aktif de¤er olup, zayi olduktan sonra iﬂletmeye katk› sa¤lama özelli¤ini yitirmektedir. Dolay›s›yla zayi olma tarihinden sonra, tamamen itfa edilece¤i tarihe kadar geçen döneme ait katma
de¤er vergisinin düzeltmeye konu edilmesi daha uygun olacakt›r. “Çünkü daha önceki y›llarda amortisman yoluyla itfa edilen
de¤er k›sm› iktisadi olarak fonksiyonunu yerine getirmiﬂ ve sat›ﬂa sunulan (veya sunulacak) mal veya hizmetlerin katma de¤erine gerekli katk›da bulunmuﬂtur. Bu nedenle itfa edilen k›sma
tekabül eden katma de¤er vergisi tutar›n›n indirim hakk› bakidir
54

ve herhangi bir düzeltmeye gerek bulunmamaktad›r.”
Uygulamada amortismana tabi iktisadi k›ymetin zayi olmas› halinde düzeltmeye tabi tutulacak katma de¤er vergisinin
hesaplanmas› ile ilgili farkl› görüﬂler oluﬂmaktad›r. Ancak düzeltmeye tabi tutulmas› gereken katma de¤er vergisinin hesaplanmas›nda pratik bir çözüm oluﬂturulabilir.
Bilindi¤i üzere iktisadi k›ymetlerde amortisman oran› faydal› ömürleri dikkate al›narak Maliye Bakanl›¤›nca belirlenmektedir. Bu ba¤lamda farkl› amortisman ay›rma teknikleri uygulanm›ﬂ olsa bile düzeltme konusu yap›labilecek miktar› hesaplamada zayi oldu¤u tarihi izleyen dönemden baﬂlamak suretiyle hesaplama yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
54
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Buna göre, “iktisadi olarak iﬂletmede yarat›lacak katma
de¤ere bundan böyle fayda sa¤lamayacak bu k›sma isabet eden
katma de¤er vergisi tutar›n›n 3065 say›l› kanunun 30/c maddesi
uyar›nca indirimi mümkün bulunmad›¤›ndan daha önce indirilmiﬂ
bulunan katma de¤er vergisi tutar›ndan itfa edilmemiﬂ net sabit
k›ymet de¤erine tekabül eden k›sm›n›n düzeltilerek indirimler
55

aras›ndan ç›kar›lmas› gerekir.”
Örnek: E. Anonim ﬁirketi üretim faaliyetinde kullanmak üzere 2007 y›l›nda 200.000,00 TL bedel ile makine alm›ﬂt›r. Ancak
15.10.2009 tarihinde iﬂletmede meydana gelen yang›n nedeniyle
k›smen de¤er kayb›na u¤ram›ﬂt›r. ﬁirket yetkilileri fevkalade amortisman için Maliye Bakanl›¤›na baﬂvurmuﬂ olup bakanl›k makine
için fevkalade amortisman oran›n› % 60 olarak tespit edilmiﬂtir.
(Makine için önceki y›llarda uygulanan amortisman oran› % 20 dir.)
253 Tesis Makine ve Cihazlar
200.000,00
191 ‹ndirilecek KDV H.
36.000,00
100 Kasa H.
236.000,00
Makinenin al›m›na iliﬂkin yevmiye kayd›
Önceki Y›llarda Ayr›lan Amortisman Tutar›
Makinenin net de¤eri= (200.000,00 – 80.000,00)

= 80.000,00 TL
= 120.000,00 TL

Maliye Bakanl›¤› ﬂirketin talebi üzerine fevkalade amortisman oran›n› % 60 olarak belirledi¤i için 2009 y›l›nda ola¤anüstü
amortisman yoluyla gider yaz›labilecek tutar (200.000,00 x %
60)= 120.000,00 TL olacakt›r. Bu durumda fevkalade amortisman kayd› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
55
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730 Genel Üretim Gideri
257 Birikmiﬂ Amortisman
Fevkalade Amortisman kayd›

120.000,00
120.000,00

Bu durumda makineye iliﬂkin olarak al›m›nda yüklenilen
ve ilgili dönemde indirime konu edilen ‹ndirilecek Katma De¤er
Vergisinden makinenin zayi oldu¤u k›sm›na iliﬂkin Katma De¤er
Vergisinin indiriminin reddedilmesi gerekmektedir. Reddedilecek
Katma De¤er Vergisinin hesaplanmas›nda ise fevkalade amortisman yoluyla gider yaz›lacak tutar›n makinenin de¤erine oranlanmas› suretiyle bulunacak yüzde tutar› makinenin al›m›nda
yüklenilen indirilecek KDV tutar› ile çarp›lacak ve bu suretle indirimi reddedilecek KDV tutar› bulunacakt›r. Makinelerin Zayi olan
k›sm›na iliﬂkin olarak yüklenilen vergiler daha önceden indirim
konusu yap›ld›¤› için; indirilen bu vergilerin mallar›n zayi oldu¤u
dönem beyannamesinde, 20. sat›r›nda gösterilerek “Hesaplanan
KDV” ye ilave edilmesi gerekir. Bu ﬂekilde beyan edilen vergiler
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al›nabilecektir.
‹ndirimi reddedilecek KDV tutar›=(120.000,00/200.000,00)x 36.000,00
=18.000,00 TL

Yevmiye kayd› ise aﬂa¤›daki olacakt›r.
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar
18.000,00
391 Hesaplanan KDV
18.000,00
Zayi ‹ktisadi varl›k KDV’sinin gider kayd› ve indirimin iptali
5.3.3. Mallar›n Do¤al Afetler Nedeniyle Zayi Olmas›
KDV Kanunun 30/c maddesi 4503 say›l› kanunla “Deprem
veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi
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olan mallara ait katma de¤er vergisi” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu
düzenleme, deprem veya sel felaketine maruz kalan mükelleflerin zayi olan mallar›na ait olarak yüklenilen KDV’nin indirilebilmesine olanak sa¤lamaktad›r. Bu nedenle zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen KDV’nin gider yaz›lmas› hali, deprem ve sel felaketi d›ﬂ›ndaki hallere münhas›r hale gelmiﬂtir.
Deprem veya sel felaketi nedeniyle, defter ve belgelerinin
zayi oldu¤unu ispat eden mükelleflerin defter ve belgelerini ibraz
edememeleri nedeniyle KDV indirimleri reddedilemeyecektir. Bu
mükelleflerin nakden veya mahsuben talep ettikleri katma de¤er
vergisi iadeleri, iade talebi ile ilgili al›ﬂ ve giderlere ait katma de¤er vergilerinin sat›c›lar taraf›ndan beyan edilip ödendi¤inin (sat›c›n›n defter belgelerinin zayi olmas› durumunda ilgili dönemde
verginin ödendi¤inin sat›c›n›n ba¤l› oldu¤u yer vergi dairesi kay›tlar›yla veya sat›c›n›n ibraz etti¤i tahakkuk fiﬂleriyle) ispat›na
ba¤l› olarak yap›labilecektir.
Deprem sonucu zayi oldu¤u takdir komisyonlar›nca tespit
olunan mallara iliﬂkin olarak yüklenilip önceki dönemlerde indirim konusu yap›lan katma de¤er vergili ile ilgili olarak önceki dönemlerde indirilen katma de¤er vergileri düzeltme yoluyla söz
konusu mükelleflerden istenilmeyecek; henüz indirilememiﬂ olan
katma de¤er vergileri ise takip eden dönemlere de indirilebilecektir.
Deprem sonucunda defter ve belgelerin zayi oldu¤unu ispat eden ve afetin meydana geldi¤i dönem matrah›n›n tespiti için
vergi dairesine müracaat eden mükelleflerin;
- Afetin meydana geldi¤i dönem matrah›n›n takdir edilerek
hesaplanan katma de¤er vergisi tutarlar›n›n belirlenmesinde,
afetin meydana geldi¤i tarihten önceki dönemlerde verilen katma
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de¤er vergisi beyannamelerinin “matrah›n oranlara göre da¤›l›m›” bölümünde yer alan tutarlar göz önünde bulundurulacakt›r.
- ‹ndirilecek katma de¤er vergisi tutar›n›n tespitinde, al›ﬂ
ve giderlerin tabi oldu¤u katma de¤er vergisi oranlar› da dikkate
al›narak, yukar›da belirlenen matrahlar ve faaliyetin özelli¤inin
göz önüne al›naca¤› tabiidir.
- Mükellefin bir önceki dönem katma de¤er vergisi beyannamesinde yer alan “sonraki dönemlere devreden katma de¤er
vergisi” bulunmas› ve bu durumun vergi dairesinden al›nan tahakkuk fiﬂi ile belgelenmesi halinde, devreden bu vergi de indirim olarak dikkate al›nacakt›r.
5.3.4. Zayi Olan Mallara Ait ‹ndirilemeyen KDV’nin
Gider Olarak Yaz›lmas›
Zayi olan mallarla ilgili olarak tereddüt edilen hususlardan
birisi de; yüklenilip indirilemeyen vergilerin, Gelir ve Kurumlar
Vergileri aç›s›ndan gider olarak dikkate al›n›p al›namayaca¤›d›r.
KDV Kanununun 58. maddesine göre yükümlülerce indirilecek KDV, Gelir ve Kurumlar Vergileri matrahlar›n›n tespitinde
gider olarak dikkate al›nmamaktad›r.
Mallar›n zayi olmas› durumunda, bu mallar için yüklenilen
vergiler art›k indirilemeyecek vergi niteli¤ine dönüﬂtü¤ünden bu
vergilerin Kanunun 58. maddedeki hükmüne göre, Gelir ve Kurumlar Vergileri aç›s›ndan gider olarak yaz›lmas› mümkün olacakt›r. Bu kapsamda zayi olan mallar nedeniyle indirilip düzeltilen vergilerin de gider yaz›labilece¤i aç›kt›r.
Öte yandan KDV Kanununun 30/d maddesinde belirtildi¤i
üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›na göre kazanc›n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolay›s›yla ödenen KDV
de indirilememektedir.
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Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre, mal›n çal›nd›¤› hukuki olarak ispatlansa dahi, zayi olan mal›n bedeli gider yaz›lamamakta ve dönem kazanc›ndan düﬂülememektedir. Buna paralel olarak zayi olay› çal›nma sonucunda meydana
gelmiﬂse, çal›nan mal›n al›ﬂ belgesinde gösterilen ve indirimi kabul edilmeyecek olan KDV’nin Gelir ve Kurumlar Vergileri aç›s›ndan gider olarak dikkate al›nmas› da mümkün olmayacakt›r. Bu
durumda kay›tlar›n, çal›nan mallar›n maliyet tutarlar›n› mal hesab›ndan ç›kartmak ve kanunen kabul edilmeyen giderlere intikal
ettirilmesi suretiyle düzeltilmesi ve ayr›ca mallar›n al›m›nda ödedi¤i ve indirim konusu yapt›¤› Katma De¤er Vergisini de hesaplanan Katma De¤er Vergisi olarak beyan etmesi gerekmektedir.
Örnek.W Limited ﬁirketinin deposuna 30.04.2008 tarihinde h›rs›z girmiﬂ, maliyet bedeli 250,00 TL olan parfümeri mamullerini çalm›ﬂt›r. ﬁirket yetkilileri durumu fark ederek en yak›n polis karakoluna baﬂvurmuﬂlard›r. Bu durumda yap›lmas› gereken
yevmiye kay›tlar› aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.
689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar
K.K.E.Giderler
153 Ticari Mallar
Çal›nan mallar›n kay›tlardan ç›kar›lmas›

250,00
250,00

689 Di¤. Ol. D›ﬂ› Gider ve Zararlar
45,00
K.K.E.Giderler
391 Hesaplanan KDV H.
45,00
Mal›n al›m›nda ödenen ve indirim konusu yap›lan KDV’nin
düzeltilmesi
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5.3.5. Düzeltmenin Yap›laca¤› Vergilendirme Dönemi
KDVK Kanununun 35. Maddesinde mallar›n iade edilmesi
iﬂlemin gerçekleﬂmemesi ve sair sebeplerle matrahta de¤iﬂiklik
oldu¤u durumlarda düzeltme iﬂleminin de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤i dönemde yap›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Vergi idaresi, zayi olan mallara iliﬂkin olarak indirilen vergilerin zayi olay›n›n meydana geldi¤i vergilendirme döneminde
düzeltilmesi gerekti¤i görüﬂündedir.
KDV Kanununun 35. maddesine göre yap›lacak düzeltme
iﬂlemlerinde, düzeltmeye esas olacak matrah ve KDV bellidir ve
düzeltmenin, de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤i dönemde yap›lmas›
normaldir. Ancak mallar›n zayi olmas› iﬂleminde, mal›n zayi olan
bölümünün, dolay›s›yla düzeltilecek verginin mükellef taraf›ndan
tespiti mümkün de¤ildir. Bu tespit ancak Takdir Komisyonunca
yap›labilir.
Bu ba¤lamda zayi olan mallar nedeniyle yap›lacak düzeltme iﬂleminin, takdir Komisyonu karar›n›n mükellefe tebli¤ edildi¤i vergilendirme döneminde yap›lmas› gerekti¤i görüﬂündeyiz.
5.4. Verginin Terkini (V.U.K. 115)
Yang›n yer sars›nt›s›, yer kaymas›, su basmas›, kurakl›k,
don, muz›r hayvan ve haﬂarat istilas› ve bunlara benzer afetler
yüzünden;
1- Varl›klar›n›n en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu
afetlerin zarar verdi¤i gelir kaynaklar› ile ilgili bulunan vergi borçlar› ve vergi cezalar›,
2- Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin,
afete maruz arazi için zarar›n tahakkuk etti¤i hasat ve devﬂirme
zaman›na tesadüf eden y›la ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi
vergisi borçlar› ve vergi cezalar›,
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Maliye Bakanl›¤›nca zararla mütenasip olmak üzere, k›smen veya tamamen terkin olunur.
Zarar derecesini ve ilgili bulundu¤u gelir kayna¤›n› mahalli idare heyetleri yapt›raca¤› tahkikat üzerine tespit eder.
Vergi Usul Kanunu’nun 115’nci maddesinde; tabi afetlere
maruz kalan mükelleflerin, zarar gören kaynaklar› ile ilgili vergi
ve vergi cezalar›n›n terkin edilmesini öngören genel mahiyette
bir terkin hükmü mevcuttur.
An›lan hükme göre, mükelleflerin vergi ve cezalar›n›n terkin edilebilmesi için; bir do¤al afetin meydana gelmiﬂ olmas› ve
mükelleflerin bu afetten belirli bir ölçüde zarar görmüﬂ olmas› gerekmektedir. Tabi afet meydana gelmiﬂ olmakla beraber, mükellef bu afetten zarar görmemiﬂ ise veya maddede belirtilen nispette bir zarar mevcut de¤il ise, mükellefe ait vergi ve cezan›n terkin edilmesi mümkün de¤ildir.
Tabi afetlerin neler oldu¤u ve zarar derecesi Vergi Usul
Kanunu’nun 115’nci maddesinde aç›klanm›ﬂt›r. Ancak, do¤al
afetler sadece maddede say›lanlarla s›n›rl› olmay›p, benzeri hadiselere tabii afet olarak dikkate al›nabilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 115’nci maddesine göre yap›lacak
terkinler, bu kanunun kapsam›na giren vergilerdir. Vergi Usul
Kanununun kapsam› d›ﬂ›nda kalan vergiler ise 6183 say›l› kanun
hükümlerine göre terkin edilir.(5)
Vergi Usul Kanunu’nun 115’nci maddesine göre terkin yap›labilmesi için, terkin edilecek vergi miktar›n›n vergi borcu veya
vergi cezas› mahiyetinde olmas› gerekir. Afetin meydana geldi¤i
tarihte, vergi alaca¤›n›n do¤mam›ﬂ veya afetten önce do¤muﬂ
olmakla birlikte yine afetten evvel vadesi gelmiﬂ olmas› nedeniyle ödenmiﬂ oldu¤u durumlarda, bu hükme dayan›larak terkin yap›lmaz.
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6. F‹RE ve ZAY‹ATLARIN MUHASEBELEﬁT‹R‹LMES‹
Fire, zayiat, bozuk mamul, kusurlu mamul, art›klar vs. ﬂeklinde ortaya ç›kan üretim kay›plar›n› herhangi bir ﬂekilde de¤erlendirilme imkân bulundu¤unda, karﬂ›laﬂ›lacak baﬂl›ca muhasebe sorunlar›, bunlar›n hangi durumlarda dönem giderleri içinde
yorumlanaca¤› veya geri dönüﬂüm de¤erlerinin ne ﬂekilde bir iﬂleme tabi tutulaca¤› konular› oluﬂturmaktad›r.56
6.1. Fire Maliyetlerinin Muhasebeleﬂtirilmesi
Fireler çekme, buharlaﬂma, eksilme ve benzeri sebeplerle tamamen yok olan veya fiziki olarak k›smen kaybolmamakla
beraber herhangi bir ekonomik de¤ere sahip olmayan imalat fazlalar›d›r.
Firelerin fiziki olarak yok olmas› veya tamamen kaybolmamakla beraber herhangi bir ekonomik de¤ere sahip olmayan
imalat art›klar› olarak ortaya ç›kmas›ndan dolay›, iﬂletme nezdinde de¤erlendirilmelerinin de tabii olarak yap›lmas› mümkün de¤ildir. Ayn› zamanda, fireleri veya herhangi bir sat›ﬂ de¤eri olmayan imalat art›klar›n› de¤erlendirme imkân› bulunmad›¤›ndan,
söz konusu imalat art›klar›n› ortadan kald›rmak için katlan›lan
maliyetlerin bulunmas› hariç, muhasebeleﬂtirilmelerine de gerek
yoktur. Çünkü fire ve di¤er üretim kay›plar›n›n herhangi bir ekonomik de¤ere sahip olmad›¤› varsay›m›na dayan›larak sipariﬂ ve
safha maliyet sistemlerinde görüldü¤ü üzere, bunlara iliﬂkin maliyetler üretilen mamullere kendili¤inden yüklenmektedir.
Genelde uygulama fire maliyetlerinin do¤rudan mamul maliyetlerine ilave edilmesi ﬂeklinde oldu¤u için fire maliyetlerinin ayr›ca muhasebeleﬂtirilmesine gerek yoktur. Bununla beraber maliyet
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muhasebesi tutan ve fire maliyetlerini özellikle görmek isteyen
iﬂletmelerde fire maliyetlerinin muhasebeleﬂtirilmesine ihtiyaç
duyulacakt›r. Fire maliyetlerinin muhasebeleﬂtirilmesinde farkl›
yaklaﬂ›mlar bulunmaktad›r. Bir yaklaﬂ›ma göre, fireyi oluﬂturan
hammadde maliyetinin, mamul birimlerine ya da sipariﬂlere yüklenmesi uygun olmaktad›r. Di¤er bir yaklaﬂ›ma göre, fire maliyeti ayr› bir hesapta toplan›r, ve buradan Genel üretim giderleri
içinde tüm sipariﬂlere da¤›t›l›r ya da do¤rudan do¤ruya kar ve
zarar hesab›na aktar›l›r. Bununla birlikte firelerin normal ve anormal ayr›m›na tabi tutulmas› daha uygun olacakt›r. Bu tarz bir ay›r›m sayesinde normal firelere ait maliyetler, firelerin ortaya ç›kt›klar› safha veya sipariﬂ kapsam›nda üretilen sa¤lam birimlere
yüklenecektir. Bu da üretilen mamul maliyetinde bir art›ﬂa neden
olacakt›r. Anormal firelerin maliyeti ise do¤rudan do¤ruya kar ve
zarar hesab›na at›lmal›d›r. Zira normal kabul edilebilecek fire
maliyetleri mamul maliyetlerine yüklenmesi gereken maliyetler
olarak kabul edilebilir. Oysa anormal kabul edilebilecek fire maliyetleri mamul maliyetinin bir parças› olarak kabul edilmez.
Fire maliyetlerinin muhasebeleﬂtirilmesini bir örnek yard›m› ile inceleyebiliriz. Sipariﬂ üzerine imalat yapan bir iﬂletmede
toplam maliyet 100,00 TL olup, fire maliyeti imalat fireleri hesab›na ve 91,00 TL’lik sipariﬂ maliyetinin ise mamul stoklar› hesab›na aktar›ld›¤›n› varsayal›m. Yap›lan hesap ve belirlenen standartlara göre bu sipariﬂin imalat›nda % 5 firenin normal kabul
edildi¤ini düﬂünelim. 100,00 TL.’lik toplam imalat maliyeti üzerinden % 5’lik fire maliyeti 5,00 TL’ye tekabül eder. Bu ﬂartlara göre toplam 9,00 TL’lik firenin 5,00 TL’lik k›sm› normal fire ve 4,00
TL’lik k›sm› ise anormal firedir. Buna göre aﬂa¤›daki gibi yevmiye kayd› yap›labilir.
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152 Mamuller H.*
5,00
Normal Fire Maliyeti
659 Di¤. Ol. Gider ve Zararlar H.
4,00
Anormal Fire Maliyeti
151 Yar› Mamuller H.
9,00
‹malat Fireleri H.
Üretim kay›plar›na ait maliyetlerin mamul maliyetlerine ve gider
hesaplar›na yüklenmesi
*Gerçekte normal fire maliyetleri tüm maliyet kalemleri ile
birlikte herhangi bir ay›r›m yap›lmaks›z›n mamul maliyetine yüklenmektedir. Anacak burada normal–anormal fire ay›r›m›n›n ayr›nt›l› olarak görülmesi için bu tarz bir kay›t yap›lm›ﬂt›r.
Mamul stoklar›na yüklenen 5,00 TL’lik normal fire maliyetinin sipariﬂ maliyeti kart› üzerine de ilave edilmesi gerekir. Çünkü mamul stoklar› klasöründeki sipariﬂ maliyeti kartlar› üzerindeki toplam maliyet mamul stoklar› tutar›n› vermelidir.
Firelerle ilgili maliyetlerin imalata yüklenmesi halinde fire
maliyetleri elde edilen sa¤lam mamul maliyetlerine dahil edildi¤inden mamul maliyetleri gerçek de¤erleri ile oluﬂur. Mamul sat›ﬂ fiyatlar› da buna göre tespit edilir. Bu bak›mdan iﬂletmenin herhangi bir kayb› olmayacakt›r. Ancak fire ve maliyetlerinin tümünün
do¤rudan kar veya zarar hesab›na aktar›lmas› iﬂletmenin aleyhine
olacakt›r. Çünkü fire maliyetleri sa¤lam mamul maliyetlerine dahil
edilmedi¤inde, bunlar›n maliyetleri gerçek de¤erleri alt›nda kal›r.
Dolay›s› ile sipariﬂlere yüklenerek müﬂterilere devredilemez. Bu
ise düﬂük sat›ﬂ fiyatlar›n›n ve dolay›s› ile düﬂük kar marjlar›n›n elde edilmesine neden olur. Fire maliyetlerinin yukar›da aç›klanan
çeliﬂkili durumunu ortadan kald›rmak ve gerçe¤e en yak›n maliyetleri tespit etmek için fire maliyetlerinin normal ve anormal ayr›m›na tabi tutularak muhasebeleﬂtirilmesi daha uygun olur.
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Bununla beraber fire kabul edilen kay›plar, genellikle imalata giren hammaddelerin teknik rand›man›n›n düﬂmesinden
kaynakland›¤›ndan mamul maliyetlerini yükseltir. Firenin mamul
maliyetlerini yükseltici etkisi iki ﬂekilde olmaktad›r. Ya belli bir
mamul partisi için fire kadar fazla hammadde harcamak suretiyle kendisini gösterir ya da hammadde de meydana gelecek herhangi bir kay›p ve bozulma gerçekte belli bir miktardaki inputlardan daha az say›da sa¤lam mamul elde edilmesine sebep olur.
Her iki durumda da mamullerin birim maliyetini art›r›c› yönde etki eder. Konuyu örnek yard›m› ile inceleyebiliriz.
Diyelim ki, imalata konulan 11.000 kg hammaddeden
110’ar kg’l›k 100 birim mamul elde edilecektir. ‹malat esnas›nda
bu hammadde buharlaﬂma sebebiyle 10.000 kilograma inebilir.
‹ﬂte buradaki 1.000 kg’l›k fark bir imalat firesidir. Bu fire hammaddenin teknik rand›man›n›n düﬂmesiyle mamul maliyetlerini
yükseltir. 1.000 kilograml›k fire için harcanacak 1.000 kg hammadde maliyeti olarak kendili¤inden dikkate al›nm›ﬂ olacakt›r.
Çünkü 11.000 kg hammadde yerine imalatta 12.000 kg harcamak suretiyle baﬂka bir muhasebe iﬂlemine gerek kalmadan mamul maliyetleri kendili¤inden yükselecektir.
Bu örnekteki hammaddenin kg fiyat› 0,20 TL kabul edilirse. 11.000 kg için 2.200,00 TL harcayarak mamul hammadde birim maliyeti (2.200,00/100=) 22,00 TL. olacakt›r. Halbuki 1.000
kg fire sebebiyle 11.000 kg yerine 12.000 kg. harcand›¤›ndan birim maliyeti (12.000 kg x 0,20 = 2.400,00/100 =) 24,00 TL ye
yükselecektir. Bu durum firenin harcanan hammadde sonucu
mamul hammadde birim maliyetini kendili¤inden art›r›c› etkisini
aç›k bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r.
Fireden dolay›, hammadde miktar›ndaki azalma sebebiyle
sa¤lam mamul say›lar›n›n düﬂmesi suretiyle birim maliyetlerin
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yükselmesinde ise, imalata konulan 11.000 kg’l›k hammadde
10.000 kg’a. inece¤i için yeniden hammadde ilave edilmedi¤i
takdirde 11.000 kilograml›k hammaddeden 110’ar kg’l›k
(11.000/110)=100 birim elde edilecek yerde, bu defa (
10.000/110=) 91 birim elde edilecektir. ‹malata konulan 11.000
kg. hammadde için 0,20 TL’den 2.200,00 TL harcanaca¤› için elde edilecek elde edilecek 91 sa¤lam birimin hammadde maliyeti (2.200,00/91=) 24,17 TL. ye yükselecektir. Görülece¤i gibi
imalattaki fire sebebiyle, ilk safhada herhangi bir özel hesaplama
iﬂlemine gerek kalmadan, yap›lan harcamalar fire kadar az say›da elde edilen sa¤lam birime bölünece¤i için birim maliyetleri
kendili¤inden artmaktad›r. Ancak, daha önce de belirtildi¤i gibi,
üst yönetimin dikkatlerini fire maliyetleri üzerine çekmek ve en
sa¤l›kl› maliyetleri elde etmek için fire maliyetlerini sa¤lam mamul maliyetlerinden ayr› olarak hesaplamak gerekebilir. Ayr› olarak hesaplanan fire maliyetleri normal ve anormal ayr›m›na tabi
tutulmas› halinde de, firenin iki tür etkisi olacakt›r. Birincisi, firelerin normal k›sm›na isabet eden tutar› sa¤lam mamullere yüklenerek mamul birim maliyetlerini yükseltir. ‹kinci ise, firelerin anormal k›sm›na isabet eden tutar› do¤rudan kar ve zarar hesab›na
at›lmak suretiyle dönem kar›n› azalt›r.
Bununla beraber, malzemelerin üretim öncesinde ambarda ve üretimi tamamlanan mamullerin ise sat›ﬂa arz edilmeden
olgunlaﬂt›rmak amac› ile depoda bekletildi¤inde, malzemelerin
ve mamullerin bünyesel özelliklerinden dolay› belirli bir a¤›rl›k
kayb›na u¤rad›klar› bu kay›plar›n ise fire olarak ifade edildi¤i daha önce de belirtilmiﬂti. ﬁimdi madde malzeme ve mamullerde
üretim öncesi ve üretim sonras›nda ortaya ç›kan kay›plar›n›n (firelerinin) maliyetlerle nas›l iliﬂkilendirildi¤i ve muhasebeleﬂtirildi¤i s›ras›yla incelenecektir.
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Diyelim ki past›rma imal eden bir iﬂletmede so¤uk depoya
kilosu 10,00 TL’den konulan et miktar› 1.200 kg’d›r. Ancak belirli bir süre sonra imalata verilmek üzere depodan ç›kar›lan etin
1.150 kg. geldi¤ini kabul edelim. Bu durumda ortaya ç›kan
(1.200-1.150=) 50 kg’l›k fark ﬂayet etin bünyesel özelli¤inden,
yani bir nevi teknik rand›man›n›n düﬂmesinden ileri geliyorsa, o
zaman söz konusu fire genel üretim giderleri hesab› vas›tas›yla
dönem maliyetlerine intikal ettirilir. Bu durumda önce aﬂa¤›daki
gibi bir kay›t yapabiliriz.

197 Say›m Tesellüm Noksanlar› H.
500,00
Stok Farklar› H.
150 ‹lk Madde ve Malz. H.
50 Kg x 10,00 TL

500,00

Daha sonra stok farklar› hesab›n›n bakiyesi Genel Üretim
giderleri hesab›na at›lmak suretiyle mamul maliyetlerine yüklenir.
730 Genel Üretim Gideri
197 Say›m Tesellüm Nok. H.
Stok Farklar› H.

500,00
500,00

Söz konusu bu yevmiye kayd› ile ilgili döneme ait mamul
birim maliyeti 500,00 TL’lik fark›n mamul birimi baﬂ›na isabet
eden tutar kadar yükselecektir. Burada de¤inilmesi gereken bir
konuda hammadde ve yard›mc› malzemelerin üretime sokulmadan önce ambarlarda depolanmas› s›ras›nda yang›n, deprem sel
felaketi gibi do¤al afetler ya da hammaddenin fiziksel ve kimyasal
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özelli¤inden kaynaklanan bozulma, kuruma, çürüme, uçma vb.
ﬂekillerde meydana gelen (anormal nitelikteki fireler dahil) de¤er
kay›plar›nda nas›l bir iﬂlem yap›laca¤›d›r. ﬁayet de¤er kayb›
hammadde ve malzemenin do¤as›ndan kaynaklan›yorsa ve üretim sürecinin bir gere¤i olarak meydana gelen kay›plar normal fire niteli¤inde ise yukar›daki örnekte görüldü¤ü üzere do¤rudan
üretiminde kullan›ld›¤› mamulün maliyetine yüklenecektir. Ayr›ca
böyle bir durumda hammadde ve malzemenin al›m›nda yüklenilen KDV’lerin indiriminin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu
olmayacakt›r. Bununla beraber de¤er kayb› ola¤anüstü bir durumla örne¤in ambarda ç›kan yang›n sebebiyle meydana geliyorsa hammadde ve malzemeler için emsal bedel takdiri yap›larak de¤er kayb› kar zarar hesab›na yüklenecektir. Bu durumda k›smen veya tamamen de¤er kayb›na u¤rayan (zayi olan)
hammadde ve malzemenin al›m›nda yüklenen KDV’ler deprem
ve sel felaketi ile de¤er kayb›na u¤rama durumlar› hariç, söz konusu hammadde ve malzemeler ile herhangi bir katma de¤er yaratma imkân› kalmad›¤› için Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun
30/c maddesi kapsam›nda reddedilecektir. Ayr›ca hammadde
ve malzemelerin çal›nmas› halinde ise hammadde ve malzeme
maliyetinin dönem giderleri aras›na at›lmas› imkân› olmad›¤› gibi bu maddeler ait yüklenilen ve indirimi reddedilen KDV’nin de
gider olarak kayd› mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan üretim sonras›nda mamullerin sat›ﬂa haz›r
hale getirilmek üzere depolanmas› s›ras›nda mamulün kimyasal
özellikleri dolay›s›yla ortaya ç›kan firelerin ayr›ca muhasebeleﬂtirilmesine gerek yoktur. Keza üretim sürecinin bir gere¤i olarak
meydana gelen firelere ait maliyet bedeli, fireye maruz kalan mamullerin sat›ﬂ bedelinin has›lata, ayn› mamullere ait maliyet bedelinin oldu¤u gibi sat›lan mamul maliyetine ilave edilmesi ile
do¤rudan kar zarar hesab›na yüklenmiﬂ olacakt›r.
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Bununla beraber üretimi tamamlanan mamullerin elde olmayan deprem, yang›n, sel felaketi gibi do¤al afetler gibi nedenlerle hasara u¤ramas› ya da bozulmas› sebebiyle tamamen ya
da k›smen de¤erinin düﬂmesi halinde ise söz konusu de¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan mamul için emsal bedel tespitinin yap›larak
de¤er düﬂüklü¤ünün Vergi Usul Kanunu’nun 278. maddesi kapsam›nda giderlere intikal ettirilmesi gerekecektir. Ayr›ca Deprem
ve sel felaketi hariç di¤er sebepler ile de¤er düﬂüklü¤ü meydana
gelirse Katma De¤er Vergisinin 30/c maddesi gere¤ince zayi
olan mallara ait olup al›m s›ras›nda yüklenen KDV’lerin reddedilmesi gerekecektir.
6.2. Art›klar›n De¤erlendirilmesi ve Muhasebeleﬂtirilmesi
Üretimin belli aﬂamalar›nda döküntü, k›rp›nt› ve deﬂe ﬂeklinde ortaya ç›kan ve ölçülebilir de¤er taﬂ›yan hammadde parçalar› olarak tan›mlanan art›klarla ilgili temel sorun, bunlar›n maliyetlerinden sa¤lanabilecek tasarruflarla, yani geri dönüﬂüm de¤erleriyle ilgilidir.Art›klara iliﬂkin muhasebe iﬂlemlerinin kontrol
ve maliyetleme olmak üzere iki yönü bulunmaktad›r. Metal k›r›nt›lar›, talaﬂlar›, parçalar› ve kalemlerin tart›larak, say›larak ya da
uygun ölçülerle miktarlar›n›n tespit edilmesi gerekir. Tespit edilen bu miktarlar, art›klar›n normal ﬂartlarda oluﬂmas› gereken
miktar›n› (standard›n›) aﬂmamal›d›r. Standartlar›n üstünde oluﬂan art›klar ise imalat faaliyetlerinin etkin bir ﬂekilde sürdürülmedi¤ini ortaya koyar.
Belirli imalat iﬂlemleri sonunda oluﬂan art›klar genel olarak, oldu¤u gibi satmak ya da imalatta yeniden hammadde olarak kullan›lmak üzere iki ﬂekilde de¤erlendirilirler. Söz konusu
de¤erlendirme iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmek için art›klar bir “Art›k
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Raporu” ile ambara iade edilir. Ambar sorumlusu giriﬂ fiﬂi keserek ambara al›r ve belgelerin birer sureti gerekli giriﬂ kayd› yap›lmak üzere muhasebe servisine gönderilir. Art›klar bu ﬂekilde
ambara iade edildikten sonra yukar›da aç›klanan iki tür de¤erlendirme ﬂekline göre muhasebeleﬂtirilirler.
Art›klar›n sat›larak de¤erlendirilmesinde muhasebe kay›tlar› iki ﬂekilde yap›labilir.
6.2.1. Art›klar›n Sat›ﬂ›n› Beklemek
Bu usule göre art›klar sat›l›ncaya kadar herhangi bir ayr›
hesaba al›nmas› gerekmedi¤inden muhasebe kayd› yap›lmaz.
Bunun yan› s›ra art›k malzemelerin özellikle miktarlar› kaydedilmek üzere bir kart aç›l›r.
Art›k sat›ﬂ› s›ras›nda realize edilen de¤erler (art›k sat›ﬂ›ndan elde edilen has›lat) iki ﬂekilde muhasebeleﬂtirilir. ﬁöyle ki;
birinci yönteme göre art›k sat›ﬂ›ndan elde edilen has›lat Di¤er
Gelirler hesab›na al›n›r, art›klar önceden herhangi bir stok hesab›na al›nmad›¤› için maliyet kayd› yap›lmaz ve bu suretle art›k
sat›ﬂ has›lat› iﬂletmenin dönem has›lat›na dahil edilmiﬂ olur. Di¤er bir yöntem ise özellikle maliyetlendirmeye önem veren her
mamule ait birim maliyetleri ayr› ayr› takip eden iﬂletmeler aç›s›ndan geçerli bir yöntemdir. Bu yöntemde de art›k sat›ﬂ›ndan elde edilen has›lat Di¤er Gelirler hesab›na al›n›r daha sonra ‹lk
Madde ve Malzeme hesab›ndan veya Genel Üretim Giderleri hesab›ndan düﬂülerek üretilen mamuller gerçek maliyetleri üzerinden sat›ﬂa sunulur.
Öre¤in bir konfeksiyon imalathanesinde k›rp›nt› ﬂeklindeki
kumaﬂ parçalar› 800,00 TL’ye peﬂin olarak sat›lm›ﬂ olsun. Bu
durumda birinci yönteme göre
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100 Kasa H.
602 Di¤er Gelirler H.
Art›k Sat›ﬂ Geliri
391 Hesaplanan KDV H.

944,00
800,00
144,00

ﬂeklinde yevmiye kayd› yap›l›r. Dönem sonunda 602-Di¤er gelirler hesab› 690-Dönem kar/zarar hesab› ile karﬂ›laﬂt›r›larak kapat›laca¤› için art›k sat›ﬂ has›lat› iﬂletmenin has›lat›na dahil edilmiﬂ
olur.
Söz konusu art›k sat›ﬂ› ikinci yönteme göre izlenecek olursa, öncelikle art›k sat›ﬂ has›lat› 602-Di¤er Gelirler hesab›na al›n›r.

100 Kasa H.
602 Di¤er Gelirler H.
Art›k Sat›ﬂ Geliri
391 Hesaplanan KDV H.

944,00
800,00
144,00

Daha sonra di¤er gelirler hesab›na al›nan art›k sat›ﬂ tutar›
madde ve malzeme ambar› hesab›ndan ve dolay›s› ile madde ve
malzeme maliyetinden düﬂülür,

602 Di¤er Gelirler H.
800,00
Art›k Sat›ﬂ Gelirleri H.
710 Direkt ‹lk Madde Mlz H.

ya da genel üretim giderleri hesab›ndan düﬂülür.
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602 Di¤er Gelirler H.
800,00
Art›k Sat›ﬂ Gelirleri H.
730 Genel Üretim Giderleri H.

800,00

Yukar›daki kay›tlardan da görülece¤i üzere art›k sat›ﬂ›ndan elde edilen has›lat yaln›zca Di¤er Gelirler hesab›na al›narak
dönem sonunda gelir tablosunda “Di¤er Gelirler Kalemi” içerisinde gösterilebilir. Ancak böyle yap›lmas›n›n en önemli sak›ncas›,
gerçekçi bir maliyet hesaplamas›na imkân vermemesidir. Bir taraftan mamul grubu için hesaplanan birim maliyetler art›k sat›ﬂ
has›lat› tutar›na isabet eden derecede yüksek oluﬂacak ve bir taraftan da yüksek birim maliyetten dolay› mamul birim fiyatlar›
yüksek olarak tespit edilecektir. Bu ise rekabetçi piyasa ortam›nda, imalatç› firmay› zor durumda b›rakacakt›r.
Art›k sat›ﬂ has›lat›, belirli bir sipariﬂ için takip edilmesi
mümkün olmas› halinde ‹lk Madde ve Malzeme hesab›ndan düﬂülür. Belli bir sipariﬂ için takibinin mümkün olmamas› halinde ise
Genel Üretim Gideri hesab›ndan düﬂülür. Genel Üretim Gideri
hesab›ndan art›k sat›ﬂ has›lat›n›n düﬂülmesi kayd›ndan sonra,
bölümsel genel imalat maliyetleri kartlar›n›n di¤er giderler k›sm›na k›rm›z› kalemle mahsup kayd› yap›l›r. Bu kay›t daha önce yap›lan genel imalat maliyetlerinin azald›¤›n› ifade eder.
6.2.2. Art›klar›n Stok Hesab›na Al›nmas›
Bir k›s›m sanayi iﬂletmeleri, oluﬂan art›klar›n sat›ﬂ›n› bunlar›n fiyat› en üst düzeye ç›k›ncaya kadar ertelerler. Çünkü metal art›klar›n fiyat›, k›sa bir süre içinde yükselen ve düﬂen bir niteli¤e sahiptir. Art›klar›n yüksek bir de¤erde ve fazla miktarda olmas› halinde, art›klar›n stoklanmas› gerekir. Bu durumda art›klar
ambar sorumlusunun kontrolü alt›nda stoklan›r.
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Pazar fiyatlar›n›n de¤iﬂmesi durumunda art›klar›n belli bir
de¤er üzerinden stoklanmas› güç olmaktad›r. Art›k sat›ﬂ de¤erlerinin yüksek olmas› ve Pazar fiyatlar›n›n de¤iﬂmesi halinde art›klar, ilgili stok kart› hesab›nda yal›zca miktar olarak gösterilebilir. Ancak art›klar›n piyasa fiyat› sabit kald›¤›nda ise art›klar art›k
raporlar›nda ve art›k malzeme stok kartlar›nda hem miktar hem
de piyasa de¤erleri ile gösterilebilir. Ayn› zamanda “Art›k Malzeme Stoku” ad› alt›nda bir hesap aç›labilir.
Yukar›daki paragraftan da anlaﬂ›laca¤› üzere art›klar›n sat›lmak üzere stok hesab›na al›nd›¤› bu usulde hem bir say›m
hem de bir de¤erleme iﬂlemi söz konusudur. Bundan dolay› üretim esnas›nda ortaya ç›kan art›klar önce ölçülür, say›l›r ve tart›l›r. Art›klar piyasa fiyat› veya emsal bedeli ile de¤erlendirilir. Emsal bedelinin tespiti için Vergi Usul Kanununun 267. maddesi hükümleri uygulanmal›d›r. Daha sonra art›k malzemeler de¤erleme
bedeli ile Art›k Malzeme Stoku Hesab›na al›n›r.
Bu yöntemle stok hesab›na al›nan art›k malzemelerin sat›ﬂ› sonucu maliyetlerinden sa¤lanabilecek tasarruflar, yani geri
dönüﬂüm de¤erleri ise iki farkl› ﬂekilde muhasebeleﬂtirilirler.
6.2.2.1. Art›k Malzemenin Envanter De¤eri ile Sat›ﬂ
Tutarlar› Aras›ndaki Fark›n ‹malat Maliyetlerine
Yüklenmesi
Bu usule göre, art›k malzemeler önce stok hesab›na al›n›r.
Art›k malzemenin envanter de¤erinden düﬂük bir fiyatla sat›lmas› halinde ortaya ç›kan de¤er kayb› imalat maliyetine yüklenir.
Diyelim ki, imalat sonunda ortaya ç›kan art›k malzemelerin dönem sonundaki miktar› 800 kg olsun ve bu art›k malzemenin kilosu 1,00 TL den de¤erlenerek envantere 800,00 TL bedel
üzerinden kaydedildi¤ini kabul edelim. Bu durumda;
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157 Di¤er Stoklar H.
Art›k Malzemeler Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

800,00
800,00

kayd› yap›l›r. Daha sonra söz konusu art›k malzemenin kilogram› 1,00 TL’lik envanter de¤eri yerine 0,90 TL’den sat›ls›n. Böyle
bir durumda;
100 Kasa H.

849,60
602 Di¤er Gelirler H.
391 Hesaplanan KDV H.

720,00
129,60

800 Kg x 0,90 TL =720,00 TL

623 Di¤er Sat›ﬂlar›n Maliyeti
720,00
151 Yar› Mamuller
80,00
157 Di¤er Stoklar H.
800,00
Art›k Malz. Stok H.
ﬂeklinde yevmiye maddesi ile muhasebeleﬂtirilirler.Yukar›daki
“151-‹malat Hesab›” yerine “‹lk Madde ve Malzeme hesab›” veya
“Genel ‹malat giderleri Hesaplar›ndan” birini de kullanmak mümkündür. Temel gaye mamul imalat maliyetlerini art›klar›n gerçek
sat›ﬂ has›lat› kadar düﬂürmektir. Ancak bu has›lat daima malzemenin normal maliyetinin alt›nda olaca¤›ndan, ﬂeklen bir maliyet
azal›ﬂ› sa¤lar gibi görünen bu kayd›n asl›nda, sadece bir zarar›n
k›smen karﬂ›lanmas› anlam›na geldi¤i unutulmamal›d›r. Bu sebeple imalat iﬂletmelerinde fire ve art›k oranlar›n›n özel raporlarla tespit edilmesi ve izlenmesi gerek malzeme rand›manlar›n›n ve
gerekse maliyetlerin kontrolü aç›s›ndan büyük önem taﬂ›r.
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6.2.2.2. Art›k Malzemelerin Envanter de¤eri ile Sat›ﬂ
Tutarlar› Aras›ndaki Fark›n ‹malat Maliyetlerine
Yüklenmemesi
Bu usulde de art›k malzeme yine stok hesab›na al›n›r. Ancak art›k malzemenin envanter de¤erinden düﬂük bir fiyatla sat›lmas› halinde ortaya ç›kan de¤er kayb› imalat maliyetine yüklenmeksizin, di¤er stoklar hesab› 623-Di¤er sat›ﬂlar›n maliyeti
hesab› ile karﬂ›laﬂt›r›larak kapat›l›r.
Önceki örnekte verilen verileri esas olarak, bu usule göre
muhasebeleﬂtirilebilir.
Dönem sonunda tespit edilen 800 kg. Art›k malzeme kilosu 1,00 TL.’den de¤erlenerek stoklara al›nd›¤›nda aﬂa¤›daki gibi bir kay›t yap›l›r.

157 Di¤er Stoklar H.
Art›k Malzemeler Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

800,00
800,00

800 Kg x 1,00 TL =800,00 TL
Söz konusu art›k malzeme 1,00 TL olan envanter de¤erinden daha düﬂük bir fiyatla yani 0,90 TL’ye peﬂin olarak sat›ld›¤›nda ise,
100 Kasa H.

849,60
602 Di¤er Gelirler H.
720,00
391 Hesaplanan KDV H.129,60

800 Kg x 0,90 TL =720,00 TL
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623 Di¤er Sat›ﬂlar›n Maliyeti
800,00
157 Di¤er Stoklar H.
800,00
Art›k Malz. Stok H.
ﬂeklinde muhasebeleﬂtirilirler.
Bu yöntemle, art›k malzemelerin envanter de¤eri alt›nda,
bir sat›ﬂ fiyat›yla sat›lmas› sonucu ortaya ç›kan de¤er kayb›n›n
imalat maliyetlerine yüklenmeksizin 623-Di¤er sat›ﬂlar›n maliyeti hesab› vas›tas›yla dönem kar zarar hesab›na at›lmas›, birinci
usulde aç›klanan temel amaca uygun düﬂmemektedir. Çünkü
böyle bir durumda mamul imalat maliyetleri art›klar›n gerçek sat›ﬂ has›lat› kadar düﬂürülememektedir. Örnekteki ilk muhasebe
kayd› ile imalat maliyetleri 800,00 TL tutar›nda azalmaktad›r. Oysa, art›k malzemelerin envanter de¤erinden düﬂük bir fiyatla sat›lmas› ile ortaya ç›kan de¤er kayb›n›n imalat maliyetine yüklenmesi gerekmektedir. Böyle yapmamakla sa¤l›kl› maliyet hesaplamas›ndan uzaklaﬂ›lacak, toplam maliyetler ve buna ba¤l› olarak birim imalat maliyetleri de daha düﬂük ç›kacakt›r.
Ancak art›k malzemelerin belirli bir piyasada sat›ﬂ imkân›
her an mevcut olamayabilir. Ayr›ca mamul birim maliyetlerinin
hesaplanmas› art›k malzemelerin sat›lmas›n› beklemeyi gerektirebilir. Nitekim uygulamada, de¤iﬂen fiyat ﬂartlar›na ba¤l› olarak,
mamul birim maliyetlerinin k›sa dönemler itibariyle ve sürekli olarak tespit edilmesi zorunlu olabilmektedir. Çünkü, her zaman art›k malzemelerin sat›lmas› birim maliyetlerin hesapland›¤› dönem içerisinde mümkün olmayabilir. Bu sebeple yukar›da aç›klad›¤›m›z durumlarda art›k malzemelerin envanter de¤eri üzerinden ilgili stok hesab›na al›nmas› ve bunlar›n envanter de¤erleri
alt›nda bir fiyatla sat›lmas› ile ortaya ç›kan de¤er kayb›n›n 623125
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Di¤er sat›ﬂlar›n maliyeti hesab› vas›tas›yla dönem kar zarar hesab›na at›lmas› uygun olabilir.
Bunun yan› s›ra standart maliyet sistemi uygulanmas› halinde, ilmi esaslara göre önceden planlanm›ﬂ olan art›k malzemeler standart fiyatlar› üzerinden derhal imalat hesab›ndan düﬂülür. Art›k malzemeler sat›ld›¤›nda ise, art›k malzeme standart
ve fiili fiyatlar› aras›ndaki toplam fark dönem sonu kar ve zarar
hesab›na at›labilir. Böylece art›k malzemelerin sat›ﬂ›n› beklemeden imalat hesab›n›n art›k malzeme standart de¤eri kadar alacakland›rmak suretiyle azalt›larak daha önce bahsedilen temel
amaca uygun hareket edilmiﬂ olacakt›r.
6.2.2.3. Art›klar›n Yeniden Hammadde Olarak
Kullan›lmas›
Art›klar›n yeniden hammadde olarak üretime verilerek de¤erlendirilmesi halinde, art›klar ya maliyet de¤eri üzerinden ya
da piyasa fiyat›ndan stok hesab›na iade edilir. Üretime verildiklerinde stok hesab›ndan ç›kar›larak maliyet türü hesab›na kaydedilir. Burada yap›lacak muhasebe kay›tlar›, madde ve malzemelerin üretimden ambara iade edilmesinde yap›lan muhasebe
kay›tlar›n›n benzeridir. Bu durum daha ziyade döküntü ve k›rp›nt› ﬂeklinde ortaya ç›kan metal parçac›klar›n›n eritilerek tekrar
hammadde olarak kullan›labildi¤i döküm ve kuyumcu imalat iﬂletmelerinde geçerli olabilir. Konu bir örnek yard›m› ile aç›klanabilir.
Mesela bir kuyumcu imalathanesinde 22 ayar alt›ndan desenli on çift burma bilezik imalat› sonunda 60 gr. Alt›n k›rp›nt›s›
ve tozunun oluﬂtu¤unu kabul edelim. Ayr›ca 22 ayar alt›n›n bir
gram›n›n maliyeti 30,00 TL olsun. Bu durumda alt›n k›rp›nt›lar›
ambara iade edildi¤inde aﬂa¤›daki gibi yevmiye kayd› yap›labilir.
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157 Di¤er Stoklar H.
1.800,00
Art›k Malzemeler Stok H.
151 Yar› Mamuller H.
1.800,00
60 Gr x 30,00 TL =1.800,00 TL
Yukar›daki kay›tla 10 çift burma bilezi¤in toplam maliyeti
1.800,00 TL tutar›nda düﬂürülmüﬂ olur. Söz konusu art›k malzeme yeniden imalata konuldu¤unda madde ve malzeme maliyeti
olarak imalata yüklenebilir.
Bunun yan› s›ra yukar›daki örnekte verildi¤i gibi, art›k malzeme, hammaddenin fiziki özelli¤ini tam olarak muhafaza etmesi halinde “Art›k Malzeme Stoku” hesab› yerine “‹lk Madde ve
Malzeme Stoku” hesab›na da al›nabilir. Ancak böyle bir durumda k›smen ﬂekle ait bir problem, imalattan yap›lan iadelerin ambar için yeni bir giriﬂ olmaktan ziyade, üretimde bir azalma anlam›na gelmesidir. Bu sebeple böyle iadelerin ilgili stok kartlar›n›n
giriﬂ k›sm›na yaz›lmay›p, ç›k›ﬂ k›s›mlar›na (-) iﬂareti veya k›rm›z› kalemle iﬂlenmesi daha uygun olur. De¤erlendirme aç›s›ndan
ortaya ç›kan problem ise iade edilen malzemenin ilk ç›k›ﬂ de¤eri ile ambara yeniden iadesi ile aras›ndaki farktan ileri gelebilir.
‹ade edilen malzemenin hangi ç›k›ﬂ fiﬂiyle ve hangi de¤erde ç›k›ﬂ› yap›lan malzeme oldu¤u tespit edilebildi¤i zaman iadenin de
ilgili karta o de¤erle iﬂlenmesi uygun olur. Aksi halde iadenin bir
ortalama fiyat üzerinden kayd› tercih edilebilir.
6.3. Bozuk Mamullerin De¤erlendirilmesi ve
Muhasebeleﬂtirilmesi
Daha önce de belirtildi¤i gibi, bozuk mamuller; imalat iﬂleminin herhangi bir aﬂamas›nda ortaya ç›kabilen veya imalat
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aﬂamalar›n›n sonuna ulaﬂ›lmas›na ra¤men, üretimi istenen mamulün kalite ve fiziki aç›lardan özelli¤ini kazanamam›ﬂ birimler
olup, sa¤lam mamullere dönüﬂmesi için yeniden ek iﬂleme tabi
tutulmas› ekonomik olmayan mamullerdir. Dolay›s› ile bozuk mamuller genellikle herhangi bir ek iﬂleme tabi tutulmadan oldu¤u
gibi sat›larak de¤erlendirilirler.
Bozuk mamuller art›klar gibi iki ﬂekilde muhasebeleﬂtirilirler.
6.3.1. Bozuk Mamullerin Sat›ﬂ›n› Beklemek
Bozuk mamuller belirsiz ve düzensiz bir piyasan›n bulunmas› halinde parasal bir de¤erle envantere geçirilmemelidir. Ancak sat›ld›klar›nda elde edilen gelir “di¤er gelirler” hesab›na kaydedilebilir. Bu yönteme göre; bozuk mamuller sat›l›ncaya kadar
herhangi bir hesaba al›nmayaca¤›ndan muhasebe kayd› yap›lmaz. Ancak bozuk mamulleri özellikle miktar olarak izlemek için
bozuk mamul raporu kullan›labilir.
Örne¤in bir konfeksiyon imalathanesinde 4.000,00 TL
malzeme ve 2.400,00 TL iﬂçilik ve 1.600,00 TL’lik da di¤er üretim harcamalar› yap›larak 100 adet pardösü imal ediliyor pardösülerden 10 tanesi kusurlu ç›k›yor ve tanesi 44,00 TL dan peﬂin
olarak sat›l›yor.
Öncelikle yukar›daki harcamalar› imalata yüklemek için ﬂu
yevmiye kayd› yap›l›r.
151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan
4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar
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Bu kayda göre; bir pardösünün birim maliyeti
8.000,00/100 birim= 80,00 TL olur. 10 adet kusurlu pardösü tanesi 44,00 TL dan sat›ld›¤›nda ise (10 x 44,00=) 440,00 TL’lik
sat›ﬂ tutar› aﬂa¤›daki gibi muhasebeleﬂtirilir.
100 Kasa H.

519,20

602 Di¤er Gelirler H.
391 Hesaplanan KDV
10 adet pardösünün sat›ﬂ›na iliﬂkin kay›t

440,00
79,20

Böylece bozuk mamul sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, ar›zi
sat›ﬂ geliri olarak gelir tablosunda aksettirilir. Bununla beraber
bozuk mamuller önceden herhangi bir stok hesab›na al›nmam›ﬂ
olmas› sebebiyle sat›ﬂ has›lat› s›f›r maliyet ile kar zarar hesab›na ilave edilmiﬂtir.
Söz konusu usulde bozuk mamul sat›ﬂ›ndan elde edilen
gelir maliyetlerle iliﬂkilendirilmemektedir. Bu ise gerçekçi maliyet
hesaplamas› anlay›ﬂ›na uygun de¤ildir. Oysa bozuk mamuller
imalat›n çeﬂitli aﬂamalar›ndan geçmiﬂ birimler olduklar›ndan,
bunlar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelirin ya ilgili sipariﬂ partisinin
maliyetinden düﬂülmesi ya da genel imalat maliyetlerine at›lmas› daha uygundur.
6.3.2. Bozuk Mamullerin Stok Hesab›na Al›nmas›
Düzenli ve oldukça belirgin bir bozuk mamul piyasas›n›n
bulunmas› halinde bunlar›n sat›labilecekleri tahmini bir de¤erden stok hesab›na al›nmas› gerekir. Burada de¤erleme problemi yan› s›ra bu gibi bozuk mamullerin de de¤erleme temeli olarak tahmini piyasa fiyat› veya emsal bedeli al›nabilir. Bozuk mamullerden kaynaklanan de¤er kayb›, maliyetlerle iki ﬂekilde iliﬂkilendirilebilir. Birinci yol bu maliyetlerin do¤rudan belirli imalat
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partilerine yüklenmesi ve ikinci yol olarak ise, bunlar›n önce genel üretim giderlerine at›l›p sonra da oradan bütün imalata da¤›t›lmas›d›r. Bu yönteme göre bozuk mamullerin maliyetlendirilmesinde belli bir prosedür izlenir. ﬁöyle ki daha önce bahsedilen ve
bozuk mamullerin ortaya ç›kt›klar› imalat departman› sorumlusu
taraf›ndan yaln›zca miktar k›sm› doldurularak maliyet muhasebesi departman›na gönderilen bozuk mamul raporunun tahmini
sat›ﬂ fiyat› ve tahmini sat›ﬂ tutar› k›sm› doldurulur. Ve bozuk mamuller söz konusu tahmini sat›ﬂ tutar› üzerinden bozuk mamul
stoku hesab›na al›n›r. Bozuk mamullerin sebep oldu¤u de¤er
kayb› ya belirli imalat partilerine yüklenir ya da genel üretim giderlerine at›l›r. Bu iﬂlemler bozuk ve sa¤lam mamul maliyetlerinin birlikte hesaplanmas› ve bozuk mamullerin envanter de¤eri
ile stoklarda izlenmesi halinde geçerlidir.
Bununla beraber bozuk mamuller maliyetleri ayr› hesaplanarak kendi maliyet bedelleri üzerinden de stoklarda izlenebilir.
Bozuk mamuller sat›ld›klar›nda maliyet ve sat›ﬂ tutarlar› aras›ndaki fark maliyetlerle iliﬂkilendirilmeyip, do¤rudan sonuç hesaplar›na aktar›lmas› uygun olabilir. Ülkemizdeki uygulama da genel
olarak bu ﬂekildedir.
6.3.2.1. Bozuk Mamullerin Envanter De¤eriyle Stok
Hesab›na Al›nmas›
Bu usule göre bozuk mamuller tahmini günlük piyasa fiyat› üzerinden de¤erlendirilerek Bozuk Mamul Stoku hesab›na al›nabilirler. Bozuk mamullerin sebep oldu¤u de¤er kayb› ise maliyetlerle iki ﬂekilde iliﬂkilendirilebilir.
6.3.2.1.1. Bozuk Mamul De¤er Kayb›n›n Belirli ‹malat
Partilerine Yüklenmesi
Bu usulde bozuk mamul de¤er kayb› belirli imalat partilerine yüklenece¤inden söz konusu partideki mamullerin maliyeti de
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yükselecektir. ﬁimdi daha önce ele ald›¤›m›z örnekteki verileri
dikkate alarak bu usule göre yevmiye kay›tlar yap›labilir.
151 Yar› Mamuller H.
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
731 Genel Üretim Gid. Yan.

8.000,00
4.000,00
2.400,00
1.600,00

100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar

Bu kayda göre bir pardösünün birim maliyeti;
8.000,00/100 = 80,00 TL’dir.
Bununla beraber bozuk pardösülerin 44,00 TL’lik tahmini
sat›ﬂ fiyat› üzerinden de¤erlenerek stoka al›nd›¤›n› kabul edelim.
Bu durumda 10 adet bozuk pardösü envanter de¤eri (44,00 x 10
= )440,00 TL olup imalat maliyetlerinden bu tutar›n düﬂülmesi
gerekir.

157 Di¤er Stoklar H.
Bozuk Mamul Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

440,00
440,00

10 Adet x 44,00 TL =440,00 TL
Daha sonra söz konusu bozuk pardösüler envanter de¤eriyle sat›ld›¤›nda, sat›ﬂ›n peﬂin veya kredili olmas›na göre ilgili
hesap borçland›r›l›r. 602-Di¤er Gelirler hesab› alacakland›r›l›r.
Buna karﬂ›l›k bozuk mamul stoku hesab› 623-Di¤er Sat›ﬂlar›n
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Maliyeti hesab› ile karﬂ›laﬂt›r›larak kapat›l›r. Ancak bozuk pardösülerin envanter de¤erinin alt›nda bir fiyatla sat›lmas› halinde ise
stoklara ve sat›lan mallar›n maliyetine yans›yacak ﬂekilde mamul maliyetlerinin düzeltilmesini gerektirir.
ﬁimdi yukar›daki maddelere göre Üretim hesab›n›n defteri
kebir kay›tlar›n› geçip bakiyesini mamul hesab›na devrederek 90
adet sa¤lam pardösünün toplam maliyeti izlenebilir.
151-Yar› mamul-Üretim hesab›
152-Mamul hesab›
8.000,00
440,00
7.560,00
7.560,00
Görüldü¤ü gibi 10 adet bozuk pardösünün 440,00 TL’lik
envanter de¤eri, toplam 8.000,00 TL’lik üretim maliyetinden düﬂerek geriye kalan 90 adet sa¤lam pardösünün maliyeti 7.560,00
TL bulunmuﬂtur. Buna göre yevmiye kayd›;

152 Mamuller H.
151 Yar› Mamuller H.

7.560,00
7.560,00

ﬂeklinde yap›l›r. 90 birim sa¤lam pardösünün birim maliyeti ﬂimdi;
7.560,00 TL/90 birim=84,00 TL’ye yükselmiﬂtir.
Bu durum ﬂunu göstermektedir; 10 adet bozuk pardösünün (birim maliyeti 80,00 TL’den) toplam zarar› (80,00 x
10)=800,00 TL dir. Bu zarar›n (44,00 x 10)=440,00 TL’si bozuk
mamulün envanter de¤eri ile karﬂ›lanm›ﬂ olup gerçek zarar
(800,00 -440,00)=360,00 TL’ye düﬂmüﬂtür. Söz konusu zarar 90
birim sa¤lam pardösünün maliyetini birim baﬂ›na (360,00/90)=
4,00 TL yükselterek 84,00 TL’ye ç›karm›ﬂt›r.
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6.3.2.1.2. Bozuk Mamul De¤er Kayb›n›n Genel Üretim
Giderlerine At›lmas›
Bu usulde bozuk mamul de¤er kayb› genel üretim giderlerine aktar›larak buradan da¤›t›m yoluyla bütün üretim maliyetlerine eklenebilece¤i gibi, genel üretim giderlerini mamullere götürü olarak yükleyen iﬂletmelerde de maliyet yükleme oran›n› yükseltebilir. ﬁimdi ayn› örne¤in bu usule göre muhasebe kay›tlar›n› yapal›m.
151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan 4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar
Bu kayda göre bir pardösünün birim maliyeti,
8.000,00/100=80,00 TL’dir.
Bu usulde imalat hesab›ndan sadece 10 bozuk pardösünün envanter de¤eri olan 440,00 TL de¤il, genel üretim giderlerine at›lan 360,00 TL’lik bozuk mamul zarar› da dahil 10 birime
ait maliyetlerin toplam› olan (80,00 x 10)=800,00 TL düﬂülür.
157 Di¤er Stoklar H.
440,00
Bozuk Mamul Stok H.
730 Genel Üretim Gideri H.
360,00
151 Yar› Mamuller H.
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Yine bu yevmiye kay›tlar›n göre üretim hesab›n›n defteri
kebir kay›tlar›n› geçip bakiyesini mamuller hesab›na devrederek
90 birim sa¤lam pardösünün toplam maliyetini bulal›m.
151-Yar› mamul-Üretim hesab›
8.000,00
800,00
7.200,00

152-Mamul hesab›
7.200,00

Görüldü¤ü gibi ﬂimdi 10 bozuk pardösünün toplam maliyeti olan 800,00 TL, toplam imalat maliyeti 8.000,00 TL’den düﬂülerek 90 adet sa¤lam pardösünün toplam maliyeti 7.200,00 TL
bulunur. Bu iﬂlemlerin yevmiye kayd› aﬂa¤›daki gibi olur.
152 Mamuller H.
151 Yar› Mamuller H.

7.200,00
7.200,00

90 birim sa¤lam pardösünün birim maliyeti yine,
7.200,00 TL/90=80,00 TL olur.
Bunun anlam›, bozuk mamul de¤er kayb› bu partinin maliyetini daha az etkilemektedir. K›saca 360,00 TL’lik de¤er kayb›
genel üretim gideri hesab›na aktar›lmak suretiyle bozuk mamullerin maliyeti sadece ilgili oldu¤u partinin maliyetine de¤il de iﬂletmede üretilen tüm mamullerin maliyetine ilave edilmiﬂ olur.
Söz konusu bozuk mamuller sat›ld›¤›nda ise;
100 Kasa H.

519,20

602 Di¤er Gelirler H.
391 Hesaplanan KDV H.
10 adet pardösünün sat›ﬂ›na iliﬂkin kay›t
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yevmiye kayd› yap›larak bozuk mamullerin sat›ﬂ›ndan elde
edilen has›lat Di¤er Gelirler hesab› vas›tas›yla dönem kar zarar
hesab›na ilave edilir. Ayr›ca bozuk mamuller ayr› bir stok hesab›na al›nd›¤› için maliyet kayd›n›n da yap›lmas› gerekmektedir.
623 Di¤er Sat›ﬂlar›n Maliyeti H.
440,00
157 Di¤er Stoklar H.
Bozuk Mamuller Stok H.

440,00

6.3.2.2. Bozuk Mamullerin Kendi Maliyet De¤eriyle
Stok Hesab›na Al›nmas›
Bu usulde bozuk mamul maliyetleri ayr› olarak hesaplan›r.
Ve bozuk mamuller maliyet de¤erleri üzerinden stok hesab›na
al›n›r. Konuyu aç›klamak için daha önce örnekteki veriler esas
al›nacakt›r. Ancak bozuk mamul kay›plar›n›n etkisini içermeyen
birim maliyetlerinin (8.000,00/100)=80,00 TL (40,00 TL/birim
madde ve malzeme, 24,00 TL/birim iﬂçilik ve 16,00 TL/birim genel üretim gideri) oldu¤unu kabul edelim. ﬁimdi ayn› örnek bu
usule göre muhasebeleﬂtirilebilir.

151 Yar› Mamuller H.
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
731 Genel Üretim Gid. Yan.

8.000,00
4.000,00
2.400,00
1.600,00

100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar
Yine bu kayda göre bir pardösünün birim maliyeti 8.000,00
TL/100birim=80,00 TL olur. Buldu¤umuz 80,00 TL birim maliyet
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üzerinden sa¤lam mamuller ve bozuk mamuller ilgili stok hesaplar›na al›n›r.
152 Mamuller H.
7.200,00
157 Di¤er Stoklar H.
800,00
Bozuk Mamul Stok H.
151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
10 adet bozuk pardösünün (10 adet x 50,00 TL)=500,00
TL fiyata peﬂin olarak sat›ld›¤›n› kabul edelim. Bu durumda yevmiye maddesi,

100 Kasa H.
602 Di¤er Gelirler H.
Bozuk M. Sat›ﬂ Has.
391 Hesaplanan KDV H.

590,00
500,00
90,00

Bozuk mamullerin sat›ﬂ›na iliﬂkin yevmiye kayd›

623 Di¤er Sat›ﬂlar›n Maliyeti H.
157 Di¤er Stoklar H.
Bozuk Mamuller Stok H.

800,00
800,00

ﬂeklinde yap›l›r.
Hat›rlanaca¤› gibi bozuk mamul maliyeti 800,00 TL ve sat›ﬂ has›lat› ise (10 x 50,00)=500,00 TL’dir. Bununla beraber Sat›ﬂ has›lat› ile maliyet aras›ndaki olumsuz fark (zarar veya de¤er
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kayb›) tekrar ilgili oldu¤u mamullerin maliyetine geri yüklenebilir.
ﬁayet fark olumlu (kar) olursa yukar›daki gibi sat›ﬂ has›lat›n›n tamam› di¤er gelirler hesab›na alacak kaydedilecek ve bu suretle
dönem kar zarar hesab›na yüklenecektir.
Söz konusu kay›tlardan sonra 90 adet sa¤lam pardösünün
birim maliyeti yine, (7.200,00/90)=80,00 TL’dir.
Bunun manas› bozuk mamul birim maliyetleri üzerinden
ayr› bir stok hesab›na al›nm›ﬂ olup, sa¤lam mamullerden oluﬂan
bu partinin maliyetini etkilememiﬂtir. Çünkü bozuk mamul maliyeti ve sat›ﬂ has›lat› aras›ndaki olumsuz farktan kaynaklanan de¤er kayb› maliyetlerle iliﬂkilendirilmeden do¤rudan do¤ruya kar
zarar hesab›na at›lm›ﬂt›r.
Örne¤imizdeki 300,00 TL’lik de¤er kayb› ar›zi nitelikte bir
zarar oldu¤undan bunun maliyetlere yüklenmeyip do¤rudan
do¤ruya kar ve zarar hesab›na at›lmas› ve böylece yöneticilerin
dikkatinin hem bu zarara hem de bu sebeple kaybedilen sat›ﬂ
gelirine çekilmesi daha do¤ru olur.
6.3.3. Normal ve Anormal Bozuk Mamul Ay›r›m›
Yukar›da bozuk mamul maliyetlerinin ve bunlar›n sat›lmalar› halinde elde edilen sat›ﬂ has›lat›n›n ne ﬂekilde de¤erlendirilece¤i çeﬂitli metotlar aç›s›ndan incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak
daha sonralar› bozuk mamuller ile ilgili olarak normal ve anormal
ay›r›m›n›n yap›lmas› önem kazanm›ﬂ bulunmaktad›r. Zira bozuk
mamullerin izlenmesi, yönetim planlamas› ve kontrolü aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Buradaki temel amaç mamulün üretimi ile
ilgili en ekonomik metot veya sürecin belirlenmesidir. Böylece bozuk mamul elde edilmesinin alt ve üst s›n›rlar› da tayin edilecek
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ve belirli imalat ﬂartlar›nda normal kabul edilebilecek bir bozuk
mamul oran› tespit edilecektir.
Normal bozuk mamul, normal ﬂartlarda elde edilmesi kaç›n›lmaz olan ve k›sa zamanda kontrolü imkâns›z olan imalat sonucudur. Normal bozuk mamul maliyetlerinin imal edilen sa¤lam
birimlere yüklenmesi gerekir. Çünkü sa¤lam mamullerin elde
edilmesi ayn› zamanda bozuk mamullerin elde edilmesini zorunlu k›lar di¤er bir deyiﬂle normal bozuk mamuller sa¤lam mamullerin elde edilmesi sürecinde kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kt›klar›ndan ve yönetimin normal ﬂartlarda bekledi¤i bir sonuç oldu¤undan bu mamullerin maliyetleri normal olarak sa¤lam mamullere yüklenmelidir.
Di¤er taraftan normal imalat ﬂartlar›nda ortaya ç›kmas›
beklenen bozuk mamul miktar›n› aﬂan beklenmeyen düzeydeki
bozuk mamuller anormal olarak nitelendirilir. Anormal bozuk mamuller imalat sürecinin tabi bir sonucu olmay›p, kalitesiz malzeme, kalifiye olmayan iﬂçiler sebebiyle ortaya ç›kan verim düﬂüklü¤ü kaza ve benzeri sebeplere ba¤l› olmaktad›r. Bu yüzden bu
tür bozuk mamullerin kontrol edilebilece¤i kabul edilmektedir.
Baﬂka bir deyiﬂle iﬂletme yöneticileri normal bozuk mamullerin
oluﬂmas›na yol açan sebepleri kontrol edebilirler. Bu sebeple
anormal bozuk mamul maliyetlerinin sa¤lam birimlerin maliyetlerini etkilemesi ve do¤rudan do¤ruya bir dönem gideri olarak kar
ve zarar hesab›na at›lmas› gerekir.
Bununla beraber normal ve anormal bozuk mamul ay›r›m›
do¤rultusunda bozuk mamullerle ilgili maliyetlerin muhasebeleﬂtirilmesinde aﬂa¤›daki ilkeler uygulan›r.
1- Bozuk mamuller iliﬂkin maliyetler toplan›r ve böylece iﬂletme yönetiminin bu maliyetlerin büyüklü¤ü ve önemi konusunda dikkatleri çekilir.
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2- Yeni maliyetler oluﬂturmaktansa bozuk mamul maliyetlerinin sa¤lam mamul maliyetlerine eklenmesi ve yeniden da¤›t›lmas›yla u¤raﬂ›l›r.
3- Sa¤lam mamul maliyetlerine yüklenecek bozuk mamul
maliyetleriyle , zarar veya gider olarak gelir tablosunda gösterilecek anormal bozuk mamul maliyetleri birbirinden ay›rt edilir.
ﬁimdi normal ve anormal düzeydeki bozuk mamul maliyetlerinin muhasebeleﬂtirilmesini bir örnek yard›m›yla aç›klayal›m.
Yine önceki örneklerde ele ald›¤›m›z veriler kullan›lacakt›r. Söz
konusu misalde 100 adet pardösünün imaline baﬂlan›lm›ﬂ ve
bunlardan 90 tanesi sa¤lam mamul olarak tamamlanm›ﬂt›r. 10
tanesi ise bozuk mamul olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu 10 bozuk
pardösünün 7 tanesi normal ve 3 tanesinin de anormal düzeyde
oldu¤unu kabul edelim Pardösülerin bozuk mamul etkisini içermeyen birim maliyetleri yine 80,00 TL’dir. Buna göre bozuk mamullerin normal ve anormal ay›r›m›na tabi tutularak maliyetlendirilmesi ve muhasebeleﬂtirilmesi aﬂa¤›daki gibi olacakt›r.

151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan 4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar

152 Mamuller H.
7.200,00
151 Yar› Mamuller H.
7.200,00
Tamamlanan 90 adet sa¤lam pardösünün maliyeti
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157 Di¤er Stoklar H.
Bozuk Mamul Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

240,00
240,00

Anormal bozuk pardösünün maliyeti (3 * 80,00 TL)

659 Di¤. Ol. Gider ve Zararlar H.
157 Di¤er Stoklar H.
Bozuk Mamul Stok H.

240,00
240,00

Anormal bozuk mamul maliyetlerinin Kar ve zarar hesab›na
yüklenmesi
Uygulamada anormal düzeydeki bozuk mamullerin takibi
ve maliyetlerinin ayr›lmas› yoluna pek gidilmemektedir. Aksine
toplam 8.000,00 TL’lik imalat maliyeti ve 90 adet sa¤lam pardösünün birim maliyetinin 80,00 TL oldu¤unu göstermek için, anormal bozuk mamullerle ile ilgili 240,00 TL’lik maliyet gider hesab›na yüklenmiﬂtir. Bununla beraber genelde bozuk mamullerin maliyeti 90 adet sa¤lam pardösünün birim maliyeti (8.000,00 TL/90
adet)= 88,88 TL’ye yüklenir. Bu tarz bir uygulaman›n gerekçesi
anormal nitelikte olsa da bozuk mamul maliyetinin sa¤lam mamul maliyetlerinin bir parças› olarak düﬂünülmesidir.
6.4. Kusurlu Mamullerin De¤erlendirilmesi,
Maliyetlendirilmesi ve Muhasebeleﬂtirilmesi
Daha öncede belirtildi¤i gibi kusurlu mamuller üretimin
sonunda ortaya ç›kan ve normal mamullere nispeten baz› özürlere haiz olan mamuller olup, bozuk mamullerin aksine sa¤lam
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mamullere dönüﬂtürülmesi için ek iﬂleme tabi tutulmalar› mümkün ve ekonomik olmaktad›r. Bundan dolay›, kusurlu mamuller
genellikle ek imalat iﬂlemleriyle sa¤lam mamul haline getirilerek
de¤erlendirilirler. Muayene memuru taraf›ndan tespit edilen kusurlu birimler kusurlu imalat raporu ile yönetime sunulur. Yönetimin
söz konusu raporda yer alan bilgileri de dikkate alarak gelir gider
karﬂ›laﬂt›rmas› esas›na dayanan metotlar›n ›ﬂ›¤›nda ek iﬂlem yap›p yapmayaca¤› hususunda karar vermesi uygun olacakt›r.
Kusurlu mamulleri standartlara uygun mamul haline getirmek gerekli olan ek maliyetler yeniden iﬂleme maliyetleri olarak
bilinir. Yeniden iﬂleme maliyetleri iki ﬂekilde muhasebeleﬂtirilir.
1- Ek maliyetler özel direkt maliyet say›larak düzeltilen kusurlu imalat partilerine yüklenir.
2- Ek maliyetler genel imalat giderlerine at›larak tüm imalata da¤›t›l›r.
6.4.1. Yeniden ‹ﬂleme Maliyetlerinin Belirli ‹malat
Partilerine Yüklenmesi
Bu usulde kusurlu mamullerin standartlara uygun mamul
haline getirmek için yap›lan ek maliyetler ait oldu¤u partinin maliyetlerine yüklenir. Konuyu aç›klamak için daha önceki misaldeki veriler kullan›labilir. Örnekte 100 adet pardösü imali için
4.000,00 TL madde ve malzeme , 2.400,00 TL iﬂçilik, 1.600,00
TL genel imalat gideri olmak üzere 8.000,00 TL harcanm›ﬂ idi.
‹malat iﬂlemi sonunda pardösülerden 10 tanesinin kusurlu oldu¤unu, bunlar› düzeltmek için 60,00 TL’si iﬂçilik ve 40,00 TL’si genel üretim gideri olmak üzere toplam 100,00 TL’lik ek maliyet yap›ld›¤›n› ve gerekli düzeltmelerden sonra söz konusu pardösülerin sa¤lam mamullerle birlikte mamul ambar›na devredildi¤ini kabul edelim. Buna göre kay›tlar›m›z› yapal›m.
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151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan 4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar
Bu kayda göre bir pardösünün birim maliyeti
8.000,00 TL/100 adet=80,00 TL/birim

151 Yar› Mamuller H.
100,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
731 Genel Üretim Gid. Yan.

60,00
40,00

yeniden iﬂleme maliyetlerinin sipariﬂlere yüklenmesi

152 Mamuller H.
151 Yar› Mamuller H.

8.100,00
8.100,00

‹malat tamamlanan sipariﬂlerin mamul ambar›na devredilmesi
Bu yevmiye kay›tlar›ndan sonra bir pardösünün birim maliyeti 8.100,00 TL/100 birim=81,00 TL’ye yükselmiﬂtir. Nitkim ek maliyetlerin birim baﬂ›na etkisi 100,00 TL/100 birim=1,00 TL olmuﬂtur.
6.4.2. Yeniden Iﬂleme Maliyetlerinin Genel Imalat
Giderlerine At›lmas›
Bu usulde ise kusurlu mamullerin standartlara uygun mamul
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haline getirmek için yap›lan maliyetler ait oldu¤u partinin maliyetlerine de¤il do¤rudan genel üretim giderlerine at›l›r ve böylece
tüm imalata da¤›t›l›r. ﬁimdi ayn› örne¤i muhasebeﬂtirelim.
151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan 4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
100 pardösünün imalat›na yüklenen harcamalar
Yine bu kayda görebir pardösünün birim maliyeti
8.000,00 TL/100 birim=80,00 TL olur.

730 Genel Üretim Gideri H.
100,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
731 Genel Üretim Gid. Yan.

60,00
40,00

Yeniden iﬂleme maliyetlerinin G.Ü.G. ne at›lmas›

152 Mamuller H.
151 Yar› Mamuller H.

8.000,00
8.000,00

‹malat tamamlanan sipariﬂlerin mamul ambar›na devredilmesi

Bu kay›tlardan sonra bir pardösünün birim maliyeti yine
8.000,00 TL/100 birim=80,00 TL/birim’dir.
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Bunun manas› ek maliyetler bu partinin maliyetlerini hiç etkilememiﬂ olup, söz konusu toplam 100,00 TL’lik ek maliyet genel üretim giderleri maliyetine at›larak tüm mamullerin maliyetine
yüklenmiﬂ olur.
Söz konusu metodun eleﬂtirilebecek en önemli yönü genel
üretim giderlerinin ayn› anda borçlanmas› ve alacakland›r›lmas›n› zorunlu k›lmas›d›r. Zira bu durum genel üretim giderleri hesab›n›n yaln›zca genel üretim giderlerinden oluﬂmamas›na sebep
olaca¤›ndan, söz konusu hesap ana amac› d›ﬂ›nda kullan›lm›ﬂ
olur. Çünkü genel imalat maliyeti hesab› ek direkt iﬂçilik maliyeti
kadar fazla gözükecektir.
Bununla beraber, bozuk mamullerde oldu¤u gibi kusurlu
mamullerinde normal ve anormal ay›r›m›na tabi tutulmas› halinde
, normal kusurlu mamullere ait yeniden iﬂleme maliyetlerinin de
özel bir zarar olarak kar ve zarar hesab›na kaydedilmesi gerekir.
Bu metodlar kusurlu mamullerin ek iﬂlemler sonucu standartlar uygun sa¤lam mamuller haline getirilebilece¤i ve en az›ndan sa¤lam mamuller ile ayn› fiyattan sat›labilece¤i varsay›m›na
dayan›r. Ve buna göre gerekli hesaplamalar ve kay›tlar yap›l›r.
Di¤er taraftan kusurlu mamuller ek iﬂlemler ile düzeltilmelerine ra¤men maliyet bedellerinin alt›nda bir fiyatlada sat›labilirler. Burada kusurlu mamulleri ek iﬂleme tabi tutarak gerçek zarar miktarlar› düﬂürülmeye çal›ﬂ›l›r. ‹ﬂletmenin böyle bir iﬂlem
yapmas› için has›lattan sonra sat›ﬂlardan elde edilecek fazla has›lat›n ek maliyetlerden yüksek olmas› gerekir. Bu durumda kusurlu mamuller ayr› bir hesaba al›narak iﬂlemler takip edilir.
6.4.3. Kusurlu Mamullerin Ayr› Bir Hesaba Al›nmas›
Kusurlu birimler ek iﬂlemden önceki tahmini piyasa fiyat›
üzerinden ayr› bir hesaba al›narak, yeniden iﬂleme maliyetleri ve
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di¤er hususlar takip edilebilir. Daha önceki iﬂlemdeki veriler ayn› olmakla birlikte, kusurlu mamullerin ek iﬂlemden önceki piyasa fiyatlar›n›n 44,00 TL oldu¤unu ve bunlar›n ek iﬂlemden sonra
tanesi 70,00 TL’den peﬂin olarak sat›ld›¤›n› kabul edelim.
Söz konusu örne¤imizi aﬂa¤›daki gibi muhasebeleﬂtirebiliriz.
151 Yar› Mamuller H.
8.000,00
711 Direkt ‹lk Mad. Malz. Yan 4.000,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
2.400,00
731 Genel Üretim Gid. Yan.
1.600,00
‹lk harcamalar›n imalata yüklenmesi

157 Di¤er Stoklar H.
Kusurlu Mamuller Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

440,00
440,00

10 kusurlu pardösünün 44.000.000.- TL piyasa de¤erinden imalattan düﬂülmesi
Böylece 90 sa¤lam pardösünün birim maliyeti
7.560,00 TL/90 birim=84,00 TL olur.
151 Yar› Mamuller H.
100,00
721 Direkt ‹ﬂçilik Yan.
731 Genel Üretim Gid. Yan.
Yeniden iﬂleme maliyetlerinin kusurlu birim maliyetlerine
yüklenmesi
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157 Di¤er Stoklar H.
Kusurlu Mamuller Stok H.
151 Yar› Mamuller H.

100 Kasa H.

100,00

826,00
602 Di¤er Gelirler H.
391 Hesaplanan KDV H.

100,00

700,00
126,00

10 pardösünün tanesi 70.000.000.-TL’den sat›lmas›

620 Sat›lan Mamul Maliyeti
540,00
157 Di¤er Stoklar H.
Kusurlu Mamuller Stk. H

540,00

7. ÜRET‹M ve EMT‹A KAYIPLARINA A‹T N‹SPETLER‹
TESP‹T EDEN KURULUﬁLAR
Yukar›da yap›lan anlat›mlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere kay›p kavram› iﬂletmeler aç›s›ndan önem arz eden bir konudur.
Özellikle gerçek bir maliyetlendirme ve fiyatland›rma yap›lmas›
konusunda fire ve di¤er kay›plar›n önceden tespit edilmesi ve
nispetlerinin bilinmesi iﬂletmelerin iﬂini kolaylaﬂt›racakt›r.
‹ﬂletmeler maliyet yönünden gelece¤e yönelik çal›ﬂmalar
yaparlar. Bu çal›ﬂmalar›n mümkün oldu¤u kadar gerçe¤i yakalamas› gerekir ki iﬂletme için maliyet hesaplamas› ve fiyat belirlemesi yaparken yard›mc› olabilsin. ‹ﬂletmeler için önem arz eden
konulardan biri üretimde kullanaca¤› ilk madde malzemenin ve
yard›mc› malzemenin üretim sürecine dahil olmas› ile ne kadar
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verim verece¤i ve üretim sürecinde u¤rayaca¤› kay›plar›n tespit
edilmiﬂ olmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Üretime giren hammaddenin üretim, depolama, nakliye ve di¤er hallerde ne kadar
kay›p verece¤i önceden tam olarak bilinemez. Bu kay›plar›n yaklaﬂ›k olarak hangi de¤erler aras›nda olabilece¤i, çeﬂitli kurum ve
kuruluﬂlar›n yapt›¤› çal›ﬂmalar ile tahmini olarak belirlenmektedir. Bu kurum ve kuruluﬂlar›n baﬂ›nda iﬂletmelerin ba¤l› bulundu¤u ve dayan›ﬂma örgütü niteli¤inde olan Ticaret ve Sanayi Odalar› gelmektedir. Ticaret ve Sanayi Odalar›ndan baﬂka di¤er meslek odalar› ve dernekler, üniversiteler, meslek grubu ile ilgili kamu
57
kurumlar› taraf›ndan da kay›p oranlar› belirlenebilmektedir.
7.1. Ticaret ve Sanayi Odalar› ‹ﬂleyiﬂi, Kuruluﬂ Amac›
ve Organlar›
Ticaret ve Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar›, ve Deniz Ticaret Odalar›; üyelerinin müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmak mesle¤in genel
menfaatlere uygun olarak geliﬂmesini sa¤lamak, mensuplar›n
birbiriyle ve halk ile olan iliﬂkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hakim
k›lmak üzere meslek disiplini, ahlak ve tesanütünü korumak ve
5590 say›l› kanunda yaz›l› hizmetleri görmek amac›yla kurulan
kamu kurumu niteli¤inde tüzelkiﬂili¤e sahip meslek kuruluﬂlar›d›r.
Ticaret ve Sanayi Odas› ile Ticaret Odas› iller ve oda kurulmas› istenen merkez nüfusu son nüfus say›m›na göre 50.000’i
aﬂan ilçelerde, Deniz Ticaret Odas› ve Sanayi Odas› ise illerde
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n izni ile kurulur.
Kuruluﬂ ve çal›ﬂma alanlar›, Ticaret ve Sanayi Odalar› ile
Ticaret Odalar› için ilçe, Deniz Ticaret Odalar› ile Sanayi Odalar›
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için ise il ile s›n›rlar›d›r. Ticaret ve Sanayi odas› veya Ticaret
odas› bulunmayan ilçeler buradaki tacirlerin Ticaret sicili iﬂlemlerinin yürütüldü¤ü odan›n çal›ﬂma alan›na dahil say›l›rlar. Ayn›
Belediye s›n›rlar› içinde bulunan bütün ilçeler ve idari taksimat itibariyle bu ilçelerden birine ba¤l› olup ta Belediye s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan ayr› Belediyesi bulunan yerlerde odan›n çal›ﬂma alan›
içine al›n›rlar.
5590 say›l› kanunu’nun 5 inci maddesinde odalar›n görevleri düzenlenmiﬂtir. Söz konusu maddenin b bendinde Ticaret ve
Sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaﬂt›rmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbab›n›n mesleklerinin icras›nda ihtiyac› olabilecek her çeﬂit bilgiyi müracaatlar› halinde kendilerine vermek
veya bunlar›n elde edilmesini kolaylaﬂt›rmak ve ayn› maddenin
h bendinde, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve
adet haline getirilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Ticaret ve Sanayi odalar› Meslek komiteleri, Meclis ve Yönetim kurulu olmak üzere üç organdan meydana gelmektedir.
7.2. Fire ve Zayiat Nispetlerinin Tespit Ediliﬂ Süreci
Ticaret ve Sanayi Odalar›nda her meslek grubu için ayr›
bir meslek komitesi bulunmaktad›r. Fire ve zayiat nispetleri belirlenirken, öncelikle meslek komiteleri konu ile ilgili gereken araﬂt›rmay› yaparlar. ‹nceleme s›ras›nda ihtiyaç duyulur ise meslek
odalar› ile üniversitelerin ilgili birimlerinden bilgi alarak konuyu
de¤erlendirirler. Komitelerin yapt›klar› araﬂt›rma ve çal›ﬂma de¤erlendirilmesi ve teklif haline gelebilmesi için yönetim kuruluna,
karar haline gelebilmesi için ise meclise sunulur.
Sanayi Odas›n›n fire ve zayiat nispetlerini belirlerken izledi¤i süreç Ticaret Odas› ile ayn›d›r. Ancak Sanayi Odas›n›n imalat
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aﬂamas›na iliﬂkin belirleyece¤i nispetlerde e¤er standartlaﬂm›ﬂ
bir oran mevcut de¤ilse de¤iﬂik bir süreç baﬂlamaktad›r. Fire ve
zayiat nispetini talep eden ﬂah›s ve/veya kurum Sanayi Odas›na
baﬂvurur. Baﬂvuruyu alan Sanayi Odas› kendi bünyesinden görevlendirdi¤i bir eksper ile iﬂletmenin üretim sürecini izler gerçekleﬂen fire ve zayiat miktar› fiilen belirlenir. Fiili tespit sonucunda
elde edilen veriler, meslek komitelerine veri olarak sunulur. Meslek Komitesinden de ç›kan fire ve zayiat nispetleri oda meclisine
sunulur. Buradan da ayn› yönde görüﬂ bildirmesi ile oda karar›
haline gelir. Burada özellik arz eden durum her iﬂletmenin üretim
sürecinin farkl› olmas› sebebi ile iﬂletmelere münhas›r fire ve za58

yiat nispetlerinin ortaya ç›kmas›d›r.

7.3. Üniversiteler
Fire ve zayiat nispetlerinin tespitinde kendi branﬂlar›na giren konularda her türlü araﬂt›rma ve çal›ﬂmay› yapan üniversitelerde önemli bir iﬂleve sahiptir. Fire ve zayiat oranlar›n›n tespit
sürecinde meslek komiteleri teknik bilgi ve doküman konusunda
üniversitelerden yararlanmaktad›rlar. Ço¤u zaman gerekli olan
bilimsel araﬂt›rmalar üniversitelerin asistan ve araﬂt›rma görevlileri taraf›ndan da yap›labilmektedir.
Sonuç olarak üniversitelerde fire ve zayiat konusunda
branﬂlar›na dahil olan ve bilgilerine ihtiyaç duyulan konularda
araﬂt›rmalar›n› yapmakta ve neticesinde belli veriler elde etmektedirler. Ancak konu ile ilgili olarak yarg›n›n vermiﬂ oldu¤u bir kararda, iki farkl› kurumdan fire ve zayiat oran› al›nd›¤›, bu kurumlardan
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birisinin üniversite di¤erinin ise mahalli ticaret odas› oldu¤udur.
Yarg› mahalde kurulmuﬂ bulunan ticaret odas›ndan al›nan fire
oran›n›n yöredeki ticari teamülü daha iyi yans›taca¤›n›, üniversitenin yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂman›n daha çok bilimsel nitelik taﬂ›d›¤›n› ve ticari hayatta kullan›lmas›n› sak›nca yaratabilece¤i ﬂeklinde görüﬂ bildirmiﬂtir.
8. F‹RE ve ZAY‹AT N‹SPETLER‹ HAKKINDA YARGININ
GÖRÜﬁÜ ve ‹LG‹L‹ DANIﬁTAY KARARLARI
‹dare’nin yapm›ﬂ oldu¤u her iﬂlem ve eylem için yarg› yolu aç›kt›r. Yap›lan vergi incelemeleri (özellikle kaydi envanter ve
rand›man incelemeleri) sonucunda, vergi incelemesine taraf
olan, mükellef ve kamu taraf› inceleme sonucunda fikir olarak
farkl› yarg›lara varmalar› gayet normaldir. ‹ﬂte bu aﬂmada devreye yarg› girmektedir. Yarg› kendisine intikal ettirilen konularda,
gereken çal›ﬂmay› yaparak ve hukukun de¤iﬂmez ilkeleri do¤rultusunda olaylar› çözümlemeye çal›ﬂmaktad›r.
Özellikle bu çal›ﬂman›n özünü oluﬂturan, “vergi incelemelerinde fire ve zayiatlar” ile ilgili olarak yarg›n›n alm›ﬂ oldu¤u kararlardan, önem taﬂ›yan ve uygulama için örnek teﬂkil edebilecek olanlar›ndan baz›lar› aﬂa¤›ya al›nm›ﬂt›r.
- M›s›r, arpa ve bu¤day ticaretinde ürünün al›m›, depolanmas› ve sat›ﬂ› an›na kadar ki aﬂamada; m›s›rda %4, arpada %5,
bu¤dayda %2 fire oldu¤unun kabulü ve buna göre kaydi envanter yap›lmas› gerekir. (Dn. 3. Daire 14.6.1988 tarih ve 1988/1728
say›l› karar)
- Do¤ramac›l›k faaliyeti ile iﬂtigal eden mükelleflerin hesaplar›n›n incelenmesi s›ras›nda tomruk olarak al›nan malzemeden kereste imal edilmesi s›ras›nda fire durumunun ve ayr›ca, ilgili mesleki teﬂekkülün y›ll›k azami iﬂ kapasitesi ile ilgili olarak
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verece¤i bilgilerin göz önünde bulundurulmas› gerekir. (Dn. 4.
Daire 23.23.1987 tarih ve 1987/4033 say›l› karar)
- Akaryak›t rafinelerinden kilogram ölçüsü ile al›n›p sat›ﬂ›
litre ölçüsü ile yap›ld›¤›ndan, bu husus göz önüne al›nmadan
al›ﬂ sat›ﬂ kesafet fark› ve fire tutarlar›n›n litre olarak dikkate al›nmas›yla yap›lacak vergi incelemesi neticesine göre yap›lacak
cezal› tarhiyat›n yasalara uygun olup olmad›¤› hk.
Not: Vergi mahkemesi karar›nda, Petrol Ofisi Genel Müdürlü¤ü’nün 31.3.1983 tarih ve 15 seri numaral› genelgesinde
yer alan “Akaryak›t sat›c›lar›n›n fireden dolay› kay›plar› olmamas› için kendilerine bir fire pay› verilmektedir. Bu sebeple, bayilerin vergi beyannamelerinde ikinci bir fire beyan›nda bulunmalar›
söz konusu de¤ildir. “ ifadesine dayan›lm›ﬂ ise de; dava dosyas›ndan incelenmesinden, sözü edilen genelgede benzinde
%1,25, motorinde %0,75, gazya¤›nda %1 olarak belirtilen fire
paylar›n›n, peﬂin ödenmesi biçimin, yetkili kuruluﬂlarca mahallere göre akaryak›t sat›ﬂ fiyatlar› tespit edilirken bayi karlar›na dolay›s›yla birim sat›ﬂ fiyatlar›na kilogram baﬂ›na belli bir miktar daha ilave yap›lmakta oldu¤u; bu ﬂekilde zam tarihleri itibariyle sat›ﬂ fiyatlar› içinde yer alan fire karﬂ›l›klar›n›n s›ras›yla
%17,50TL/kg, %0,18 TL/kg ve %0,20 TL/kg bulundu¤u; dolay›s›yla, bu fire paylar›n›n nihai sat›ﬂ fiyat› içinde yer almas› nedeniyle bu tutarlar›n has›lat toplam›na dahil edildi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
Fire nedeniyle kayba u¤rayan akaryak›t miktar› için, mal
al›mlar› s›ras›nda ister mal teslimi; ister bu mala isabet eden nakit ödemesi; isterse belli bir indirim uygulama ve sat›ﬂ fiyat›nda
fazlal›k tan›ma suretiyle ödensin; bu fire paylar›n›n al›m sat›m›
yap›lan akaryak›t miktar›na bir etkisi olamaz. Çünkü al›ﬂ sat›ﬂ
fark›n› ortaya koyan hesaplama akaryak›t miktar›ndan hareketle
151

Tüm Yönleriyle Fire ve Zayiatlar

yap›ld›¤›na göre, sat›lan akaryak›t miktar›nda fire ve zayiat nedeniyle bir noksanl›k olaca¤› tart›ﬂmas›zd›r.
Bu durumda,......Ticaret Odas›n›n 28.4.1994 tarih ve 1967
say›l› yaz›s›nda,.......ilinde, akaryak›t cinsine ve sat›ﬂ türüne göre %1-3 oran›nda fire ve ayr›ca %1,5-2 nispetinde zayiat olabilece¤i belirtilmiﬂ olmas›na göre, sat›lan akaryak›t miktar›n›n tespitinde bu oranlar dikkate al›nmadan verilen kararda yasaya uyarl›l›k bulunmamaktad›r. (Dn. 4. Daire 25.9.1987 tarih ve
1987/2624say›l› karar)
- Eczanelerde ilaç al›m› ve nakliyesi s›ras›nda k›r›lma, dökülme, bozulma vs.. nedenlere, ilaç bedelinin %3’ü fire olarak
kabul edilir. ‹nceleme tutana¤›nda tespit edilmemiﬂ olsa dahi,
matrah fark› bulunurken firenin göz önüne al›nmas› gerekir. (Dn.
4. Daire 9.111984 tarih ve 1984/35say›l› karar)
- ‹nceleme tutana¤›nda beyan edilip imzalanan fire oran›n›n aksi resmi belgelerle kan›tlanabiliyorsa, tutanaktaki ifadeye
itibar edilmez. (Dn. 4. Daire 15.4.1982 tarih ve 1982/1449say›l›
karar)
- Kömürün, ocak teslimi suretiyle sat›ld›¤› durumlarda, sat›c› firman›n fire ay›rmas›n›n yasal dayana¤› yoktur. (Dn. 4. Daire 17.3.1982 tarih ve 1982/683 say›l› karar)
- Bir çuval undan kaç kilogram ekmek elde edilebilece¤i
hususunda, ‹l Koordinasyon Kurulunca de¤il, Belediye Encümenince verilen karara itibar edilmesi gerekir. (Dn. 4. Daire
24.2.1982 tarih ve 1982/231 say›l› karar)
- Maz› al›m sat›m›nda %15 oran›nda fire uygulanmas› gerekir. (Dn. 4. Daire 15.2.1982 tarih ve 1982/57 say›l› karar)
- Birinci ve ikinci s›n›f kerestelerin fire oranlar› farkl› oldu¤undan, sat›ﬂlar›n›n ço¤u ikinci s›n›f kereste olan mükellef ad›na, birinci s›n›f kerestenin fire oran› esas al›narak matrah fark›
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bulunamaz. (Dn. 4. Daire 15.1.1982 tarih ve 1982/73 say›l› karar)
- ‹laçlar sat›c› taraf›ndan eczaneye teslim edildikten sonra
k›r›lma, dökülme, bayatlama, akma ve buharlaﬂma gibi nedenlerle %3 oran›nda fire verebilir. (Dn. 4. Daire 12.5.1981 tarih ve
1981/1257 say›l› karar)
- Rand›man hesaplamalar›nda, Ticaret ve Sanayi odalar›n›n fire ve zayiat oranlar›na itibar edilmesi gerekir. (Dn. 4. Daire
26.3.1981 tarih ve 1981/818 say›l› karar)
- Firenin devredilen de¤il, y›l içinde sat›lan emtian›n maliyet bedeline uygulanmas› gerekir. (Dn. 4. Daire 26.3.1981 tarih
ve 198
- Devlete ait iktisadi kuruluﬂ taraf›ndan bildirilen fire oran›
özel ﬂirkete emsal olamaz. (Dn. 4. Daire 6.6.1979 tarih ve
1979/1669 say›l› karar›)
- Akaryak›t›n ana depoya ve ana depodan tüketiciye intikaline kadar olan safhada meydana gelebilecek fire ve ödenen
bütün ardiye ücretleri ana depo fiyatlar›na dahil edildi¤inden bayiler için herhangi bir fire söz konusu de¤ildir. (Dn. 4. Daire
22.5.1979 tarih ve 1979/1438 say›l› karar›)
- F›r›nc›l›k faaliyetinde nakliyede, imal edilirken piﬂme esnas›nda ve çal›ﬂan iﬂçilerin yedikleri ekmekler dolay›s›yla, g›da
maddeleri tüzü¤ü ve sanayi odas›nca belirlenen %3 ile %5 oran›ndaki fire matrahtan indirilecektir. (Dn. 4. Daire 8.6.1978 tarih
ve 1978/1967 say›l› karar›)
- Hem imalat s›ras›nda hem de sat›ﬂ s›ras›nda fire meydana
gelebilir. (Dn. 13. Daire 13.2.1978 tarih ve 1978/311 say›l› karar›)
- Tomruk mermerin plaka haline geliﬂinde %20-33, inﬂaata monte ediliﬂi s›ras›nda ise %10’a kadar fire vermesi normaldir. (Dn. 13. Daire 30.6.1977 tarih ve 1977/2242 say›l› karar›)
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- Plaka imalinde çal›ﬂma yerine ba¤l› olarak yan›k, çarp›k,
çatlak, fiskeli ve çizgili gibi kusurlardan ötürü kabul edilebilecek
tavan fire oran› %35 tir. (Dn. 4. Daire 8.6.1977 tarih ve
1977/1495 say›l› karar›)
- Plastik çubuktan en az 38 pipo ucu yap›labilece¤i ve en
çok %16 fire söz konusu olaca¤› nazara al›narak dönem baﬂ›
mevcudu al›ﬂlar, sat›ﬂlar ve dönem sonu mevcudu nazara al›narak hesaplanan matrah yükümlü aleyhine de¤ildir. (Dn. 13. Daire 19.1.1977 tarih ve 1977/125 say›l› karar›)
- Akaryak›t mamulleri, depolama, nakil, doldurma ve boﬂaltma iﬂlerinde ve pipeline iﬂletmecili¤inde , buharlaﬂma sonucu fire verir.
- ‹nceleme s›ras›nda ileri sürülmemiﬂ olmas› söz konusu firenin nazara al›nmamas›n› gerektirmez. (Dn. 13. Daire
17.1.1977 tarih ve 1977/65 say›l› karar›)
- Simit imalinde resmi bir kuruluﬂ olan Ticaret ve Sanayi odas›’n›n yaz›s›na dayan›larak %6 fire nazara al›nmas› ve susam, pekmez, yak›t ve iﬂçilik giderlerinin maliyete eklenmesi yerindedir. (Dn.
13. Daire 30.11.1976 tarih ve 1976/3372 say›l› karar›)
- ‹malat s›ras›nda meydana gelen imalat zayiat›n›n, inﬂaat
hesaplar›na gider kaydedilen malzemenin aç›ktan sat›lmas› olarak kabulü mümkün de¤ildir. (Dn. 4. Daire 25.11.1976 tarih ve
1976/3059 say›l› karar)
- Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› fiyat analizindeki zayiatlar yap›m s›ras›nda meydana gelen imalat zayiat›n› gösterir. Malzemenin inﬂaat mahalline nakli, indirme ve bindirme s›ras›nda meydana gelebilecek zayiat için ayr› bir fire nazara al›nmal›d›r. (Dn. 4. Daire
13.10..1976 tarih ve 1976/2246say›l› karar)
- Koyun ve kuzu etinin kemikli a¤›rl›¤›ndan indirilecek fireler hesaplan›rken, düﬂülecek ya¤ firesi, bekleme ve kan firesinin,
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kemikli k›sm› düﬂüldükten sonra kalan k›sma uygulanmas› gerekir. (Dn. 13. Daire 10.6.1976 tarih ve 1976/1950 say›l› karar)
- ‹nceleme elaman›, Odaca her cins kumaﬂ için ayr› ayr›
bildirilen a¤›rl›k ve firelerin ortalamas›n› alarak y›l içinde imalata
sevk edilen ipli¤e oranlayarak matrah fark› buldu¤u halde, bilirkiﬂinin her cins kumaﬂ için imalata sevk edilen ipli¤e ayr› ayr›
oranlama suretiyle hesaplama yapmas› do¤rudur. (Dn. 13. Daire 17.5.1976 tarih ve 1976/1611 say›l› karar)
- Salamura zeytin için ilmi kuruluﬂlar›n verdi¤i fire oran›n›n
de¤il, mahalli ticaret odas›n›n verdi¤i oran›n›n esas al›nmas› daha yerinde olur.
Not: Zeytinlerin salamura yap›lmas› s›ras›ndaki fire ve zayiat oranlar›n›n hesaplanmas›nda yetkili kamu kuruluﬂlar› olan
Tar›m Bakanl›¤› zeytincilik Araﬂt›rma Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesinden bilgi al›nm›ﬂt›r. ‹lmi kuruluﬂlar›n
verdi¤i fire oranlar›n›n ise, piyasaya iﬂ gören ticaret erbab› için
uygulamas› yoktur. Tüccarlar için resmi kuruluﬂ olan mahalli ticaret odas›n›n verdi¤i karara itibar edilmesi gerekmektedir. (Dn.
4. Daire 19.2.1976 tarih ve 1976/554 say›l› karar)
- ‹laçlar›n k›r›lma, dökülme, bayatlama, akma ve buharlaﬂma sebebiyle verece¤i %3 oran›ndaki firenin y›l içindeki al›ﬂlara
uygulanmas› gerekir. (Dn. 4. Daire 20.1.1976 tarih ve 1976/89
say›l› karar)
- Ecza deposu iﬂletenlerde, %3 fire oran›n›n esas al›nmas› suretiyle hesaplama yap›lmas› gerekir. (Dn. 11. Daire
18.1.1996 tarih ve 1996/250 say›l› karar)
- Poliproplen ham maddesinin temini aﬂamas›ndan baﬂlayarak kanaviçe (çuval) olarak mamul hale gelinceye kadar fire
oran› %15 olarak kabul edilir. (Dn. 11. Daire 18.5.1995 tarih ve
1995/1505 say›l› karar)
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- ‹malatç› iﬂletmede rand›man durumu, imal edilen ürünün
tüm girdilerinin özellikleriyle oldu¤u kadar iﬂletmenin niteli¤iyle
de ilgili bulundu¤undan, imalatta kullan›lan girdilerden sadece
birisinden, özellikle de yard›mc› madde olan bir girdiden hareketle üretim miktar›n›n hesaplanmas› yoluna gidilmesi, sa¤l›kl› ve
gerçek durumun ortaya ç›kmas›na olanak vermez. (Dn. 4. Daire
12.10.1993 tarih ve 1993/4637 say›l› karar)
- Matrah fark›n›n hesaplanmas› s›ras›nda inceleme eleman›nca emtian›n verebilece¤i fire miktar›n›n düﬂülmesi gerekir.
(Dn. 4. Daire 10.2.1995 tarih ve 1995/554 say›l› karar)
- Kaydi envanterden bulunan matrah fark›n›n defolu oldu¤u yolunda yap›lm›ﬂ herhangi bir tespit bulunmad›¤›ndan bilirkiﬂi raporuna göre bu mallar›n defolu oldu¤u ve %15 gibi bir de¤erle sat›laca¤› yolundaki bilirkiﬂi raporuna itibar edilemez.
- Rand›man incelemesi sonucunda bulunan matrah fark›
nedeniyle yap›lan bilirkiﬂi incelemesi sonucunda davac› ﬂirket
kay›tlar›nda ayl›k olarak uygulanan %20 firenin mahallinde yapt›r›lan inceleme sonucunda %50,2 ç›kart›lmas› yerinde de¤ildir.
(Dn. 3. Daire 20.3.1995 tarih ve 1995/864 say›l› karar)
- Rand›man yöntemiyle has›lat tespitinde üretimde katk›s›
en çok hammaddeden hareket edilmesi gerekti¤inden, yaﬂ çay
alarak, kuru çay imal eden davac›n›n has›lat›n›n kuru çay imaliyle do¤rudan iliﬂkisi bulunmayan naylon çuval miktar›ndan hareketle tespitinde isabet bulunmamaktad›r. (Dn. 9. Daire 17.3.1993
tarih ve 1993/1288 say›l› karar)
- ‹darece de kabul edilen h›rs›zl›k fiili nedeniyle katma de¤er vergisini ödeyecek gerçek mükellef olan nihai al›c› bulunmad›¤›ndan davac› taraf›ndan teslimi yap›lmayan ve bedeli al›namayan mallardan dolay› katma de¤er vergisi beyan› söz konusu
de¤ildir.
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Çal›nan emtiadan dolay› yükümlülerin fatura düzenleme
zorunluluklar› bulunmad›¤›ndan, özel usulsüzlük cezas› kesilmez. (Dn. 7. Daire 1.10.1992 tarih ve 1992/4876 say›l› karar)
- Rand›man hesaplamas›ndan kaynaklanan matrah fark›na kaçakç›l›k de¤il, kusur cezas›n›n uygulanmas› gerekir. (Dn. 9.
Daire 20.1.1993 tarih ve 1993/181 say›l› karar)
- Defter ve belgelerin iﬂ yerinde ç›kan yang›n sonucu yand›¤›n› ileri sürerek boﬂ beyanname veren ancak yang›n raporuna ba¤l› hasar tespit raporunda defter ve belgelerin yand›¤› yolunda aç›k bir tespitin olmamas› ve bu konuda mahkemeden
al›nm›ﬂ bir karar ve bilirkiﬂi incelemesi de bulunmamas› halinde,
mükellef ad›na re’sen takdir yolu ile vergi sal›nmas› yerindedir.
Ancak, mükellef boﬂ da olsa kendili¤inden beyanname verdi¤inden kusur cezas›n›n uygulanmas› gerekir. (Dn. 11. Daire
6.6.1995 tarih ve 1995/1787 say›l› karar)
- Fire ve rand›man hesaplamas›na dayal› olarak bulunan
matrah farklar› üzerinden yap›lacak tarhiyatlara kaçakç›l›k cezas› de¤il, kusur cezas› uygulanmas› gerekir. (Dn. 3. Daire
17.2.1993 tarih ve 1993/760 say›l› karar)
- Yükümlünün iﬂ yerinde ç›kan yang›n›n, beyan döneminden ve dolay›s›yla vergi ziya› olay›ndan sonra meydana gelmiﬂ
bulunmas› karﬂ›s›nda, olayda mücbir sebebin varl›¤› kabul edilerek verilen mahkeme karar›nda isabet bulunmamaktad›r. (Dn. 3.
Daire 19.1.1994 tarih ve 1994/58 say›l› karar)
- Katma de¤er vergisi matrah›n›n maliyete fire oran› uygulanmak sureti ile tespit edilmesi gerekir.
Not: 213 say›l› V.U.K’nun 186’nc› maddesinde “Envanter
ç›karmak bilanço günündeki mevcutlar›, alacaklar› ve borçlar›
saymak, ölçmek, tartmak ve de¤erlemek sureti ile kesin bir ﬂekilde ve müfredatl› olarak tespit etmektedir.
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Madde metninden de aç›kça anlaﬂ›laca¤› üzere envantere
al›nan de¤erlerin k›r›lma, bozulma ve kullan›m süresinin dolmas› sebebiyle de¤erini kaybetmiﬂ mallar› da içerdi¤i düﬂünülemez.
Dönem sonu envanteri, dönem sonunda iﬂletmede mevcut mallar›n ölçülmesi, tart›lmas› ve say›lmas› sureti ile fiilen varoldu¤unu saptamak oldu¤undan bu mallarda fire söz konusu olamaz.
Dönem sonu mevcudunun ertesi y›la devretmesi halinde devreden mallar ertesi y›lan dönem baﬂ› mevcudu olaca¤›ndan bu
mallar›n sat›ﬂ›n yap›ld›¤› y›lda fire vermesi mümkün bulunacakt›r. Bu nedenle, firenin y›l içindeki sat›lan mal›n maliyetine uygulanmas› gerekir. (Dn. 9. Daire 23.2.1993 tarih ve 1993/755 say›l› karar)
- Defter ve belgelerin yanmas›, KDV yönünden ispat ve ibraz yükümlülü¤ünü ortadan kald›rmaz. Mükellefin, ticari icaplara
göre emtia sat›n ald›¤› kiﬂi veya kuruluﬂlar› bilmesi ve tan›mas›
gerekir. Bu nedenle gerekli giriﬂimleri yaparak, emtia al›m›na iliﬂkin belgeleri ispat etmesi her zaman mümkündür. (Dn. 11. Daire
6.3.1996 tarih ve 1996/907 say›l› karar)
- Vergi idaresi, zayi olan mallara iliﬂkin olarak indirilen vergilerin, zayi olay›n›n meydana geldi¤i vergilendirme döneminde
düzeltilmesi gerekir. (20.8.1993 tarih ve B.07.0 GEL. 0,80/24129 say›l› Maliye Bakanl›¤›’n›n Özelgesi)
- Çal›nan mal bedellerinin, mahkemeden al›nan ilama dayan›larak ticari kazançtan indirilmesi mümkün de¤ildir. (Dn. 4.
Daire 3.10.1979 tarih ve 1979/2429 say›l› karar)
- Bozulan mallar gider yaz›labilir, ancak bu bir belgeye dayand›r›lmal›d›r. (Dn. 4. Daire 5.5.1977 tarih ve 1977/194 say›l›
karar)
- Aksinin resmi belgelerle kan›tlanmas› halinde inceleme
tutana¤›nda rand›man ve fire oranlar› ile ilgili olarak tespit edilen
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beyanlara itibar edilemez. (Dn. 3. Daire 8.11.1990 tarih ve
1990/3099 say›l› karar)
- Rand›man hesaplamas› sonucunda beyana nazaran üretimde fark bulunmas›n›n, defter ve belgelerin gerçe¤i yans›tmad›klar›n›n kan›t› say›lamayaca¤›ndan re’sen matrah takdiri yap›lamaz. (Dn. 4. Daire 22.2.1993 tarih ve 1993/836 say›l› karar)
- Moloz-kele-taﬂdan mozaik imali safhas›nda ayr›, mozaikten karo imalinde ise imalattan sat›ﬂa kadar olan safhada ayr› fire oranlar›n›n uygulanmas› gerekir. (Dn. 3. Daire 20.2.1991 tarih
ve 1991/572 say›l› karar)
- Faturan›n meﬂrubat sat›ﬂlar› dolay›s›yla katma de¤er
vergisi matrah›n›n hesab›nda Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n bildirdi¤i %3 patlama ve k›r›lma firesinin nazara al›nmas› vergilendirme ilkesinin gere¤idir. (Dn. 7. Daire 17.1.1991 tarih ve 1991/127
say›l› karar)
- Hurda gemi sac›ndan demir imalinde Karabük Demir Çelik iﬂletmelerinin bildirdi¤i standart d›ﬂ› kütükteki fire oran›n›n uygulama olana¤› bulunmamaktad›r. (Dn. 3. Daire 1.11.1990 tarih
ve 1990/3022 say›l› karar)
- Akaryak›t ticaretinde, akaryak›t›n rafineriden al›n›ﬂ›ndan
sat›ﬂ›na kadar geçen sürede meydana gelebilecek firelerin Petrol ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünce belirlenmesi sebebiyle ayr›ca tank
temizleme firesi ad› alt›nda hesaplanan fire has›lattan düﬂülmeyecektir. (Dn. 3. Daire 17.10.1990 tarih ve 1990/2866 say›l› karar)
- Zirai mahsüllerin beyaz sinek afetinden zarar görmesi
durumunda, mükelleflerin zirai gelir vergisi borçlar› terkin edilmez. Terkin iﬂlemi yaln›zca Arazi vergisi borçlar› ve vergi cezalar› için söz konusudur.
(5.8.1994 tarihli 1-24423-115579/52436 say›l› Maliye Bakanl›¤› muktezas›)
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- 213 say›l› V.U.K’nun 115’inci maddesine göre il ve ilçe
idare kurullar›, munhas›ran zarar gören gelir kayna¤› ve bu kaynakla ile ilgili zarar derecesini saptamakla yetkili olduklar› gibi bu
husustaki kararlar›n yarg›sal nitelikleri de yoktur. U¤ran›lan zarar›n yükümlünün genel mal varl›¤›n›n üçte birini geçip geçmedi¤ini, terkini istenilen vergi ve ceza borçlar›n›n zarar gören gelir
kayna¤› ile ilgili olup olmad›¤›n› saptamak, buna göre vergi ve
ceza borçlar›n›n terkin edilip edilemeyece¤ine karar vermek Maliye Bakanl›¤›’n›n görev ve yetki alan› içindedir. (Dn. ‹çtihad› Birleﬂtirme Kurulu karar› 28.6.1979 tarih ve 1979/10 say›l›)
- Yanan mallar›n emsal bedellerinin belirlenmesinde toptan sat›lan mallar›n sat›ﬂ bedeli içinde %5, perakende sat›lan
mallar›n sat›ﬂ bedeli içinde %10 kar miktar›n›n dahil oldu¤u kabul edilerek hesaplaman›n bu oranlar dikkate al›narak yap›lmas›
gerekir. (Dn. 3. Daire 10.10.1990 tarih ve 1990/2823say›l› karar)
- Yanan emtian›n maliyet bedelinin bilinmesi halinde emsal bedelinin esas al›nmas›na gerek yoktur. (Dn. 4. Daire
21.2.1985 tarih ve 1985/513 say›l› karar)
- Yang›n sonucu fabrikada meydana gelen zarar›n takdir
komisyonunca saptanmas› gerekir. (Dn. 4. Daire 8.2.1978 tarih
ve 1978/342 say›l› karar)
- Milad› dolmuﬂ ve kullan›lmas› mümkün olmayan bozuk
ilaçlara ait de¤erleme iﬂleminin eczac›lar odas›n›n tayin edece¤i
heyet taraf›ndan yap›lmas› olanaks›zd›r. (3.4.1974 tarihli ve
24413 –73-51 say›l› Maliye Bakanl›¤› Muktezas›)
- Pamuk üretimi sonucunda ortaya ç›kan küspe, kabuk, linter ve sopstok gibi maddeler ürün ya da ürün de¤il, üretim art›¤›
olduklar›ndan, de¤erlemelerinin V.U.K.’nun 275’inci maddeye
göre de¤il, 278’inci maddeye göre yap›lmas› gerekir. (Dn. 3. Daire 26.12.1990 tarih ve 1990/3596 say›l› karar)
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- K›ymetten düﬂen mal emsal bedelle de¤erlenir. (Dn. 3.
Daire 18.12.1991 tarih ve 1991/3158 say›l› karar)
- Hasara u¤rayan emtian›n hasar derece ve miktar›n›n tespit ve tevsikinde muhtardan al›nan belge geçerli belge olarak
kullan›lmayacak olup, soyut ﬂahit ifadesine göre tarhiyat yap›lamaz. (Dn. 4. Daire 7.6.1991 tarih ve 1991/2161 say›l› karar)
- Yang›nda zarar gören emtian›n yetkili mahkemece bilirkiﬂi
marifetiyle de¤erlendirilmesi sonucunda tespit edilen tutar›, zarar
yaz›labilir. (Dn. 3. Daire 22.10.1990 tarih ve 1990/2899 say›l› karar)
- Bozulmas› nedeniyle noter huzurunda imha edilen ve bu
nedenle ekonomik de¤erini tümü ile yitiren peynirin Takdir Komisyonunca takdiri gereken emsal bedeli bulunmamaktad›r.
- Yang›n veya sair ﬂekilde iktisadi iﬂletmeye dahil emtialar›n de¤erlerinde önemli bir miktarda azal›ﬂ meydana gelmesi halinde, mükellefler bu eksilmenin tespiti için Takdir Komisyonlar›na baﬂvurabilirler. (Dn. 4. Daire 30.3.1989 tarih ve 1989/1561
say›l› karar)
- ‹ﬂyerinde meydana gelen yang›n nedeniyle zarar›n, Takdir Komisyonunca takdir edilmesi gerekir. Ancak itfaiye, savc›l›k
ve hukuk mahkemesi kanal›yla u¤ran›lan zarar tespit edilmiﬂse,
hiç zarar olmam›ﬂ gibi vergi sal›namaz. (Dn. 4. Daire 5.11.1987
tarih ve 1987/2673 say›l› karar)
- ‹ﬂyerini sel basmas› sonucu meydana gelen emtia kayb›na iliﬂkin zarar›n kabul edilebilmesi, ya takdir komisyonunca bu
konuda bir takdir yap›lm›ﬂ olmas› ya da kaza mercilerince bu konuda re’sen biçilmiﬂ bir de¤erin bulunmas› gerekir. (13.12.1985
tarih ve 1-2126-4-1128 say›l› Maliye Bakanl›¤› Muktezas›)
- Teneke kutu imali s›ras›nda levha tenekelerden arta kalan k›rp›nt›lar emsal bedeliyle de¤erlenir. (Dn. 4. Daire 9.6.1977
tarih ve 1977/1509 say›l› karar)
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- Kayboldu¤u güvenlik kuvvetlerince yap›lan araﬂt›rmalarla belirlenen mal bedeli için karﬂ›l›k ayr›lmas› yerindedir. (Dn. 4.
Daire 27.10.1988 tarih ve 1988/3647 say›l› karar)
- Tümüyle yanarak zayi olan mallar›n al›ﬂlar›nda ödenen
katma de¤er vergisinin indirim konusu yap›lmas› mümkün de¤ildir. (Dn. 7. Daire 2.4.1991 tarih ve 1991/1334 say›l› karar)
Fire ve Zayiat Nispetlerinin ‹ncelemede Kullan›lmas›
ve Hangi Oranlar›n Esasa Al›naca¤›
Bölümün baﬂ›nda fire ve zayiatlar ile ilgili olan yarg› kararlar› al›nm›ﬂt›r. Bu kararlar›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlardan biri, yap›lan vergi incelemelerinde (Kaydi envanter ve Rand›man incelemeleri) hammadde, yar› mamul ve mamulün; üretim, depolama, nakliye vb. aﬂamalarda fiziki olarak de¤er kayb›na u¤rayabilece¤i kabul edilmiﬂ olup bu hususun incelemelerde mutlaka dikkate al›nmas› gerekti¤idir.
‹ncelemelerde fire ve zayiat nispetlerinin dikkate al›naca¤›
kesinleﬂtikten sonra, bu sefer hangi kurum taraf›ndan belirlenen
oranlar›n al›naca¤› hususudur. Bu çal›ﬂman›n önceki bölümlerinde fire ve zayiat nispetlerini belirleyen kurum, kuruluﬂ ve kanunlar aç›klanm›ﬂt›r. Do¤ald›r ki farkl› kurumlar›n tespit edece¤i nispetler birbirinden farkl›l›klar gösterecektir. Dan›ﬂtay›n bu konu ile
ilgili olarak alm›ﬂ oldu¤u bir karar›nda; Üniversiteden al›nan nispetler ile mahallin Ticaret Odas›ndan al›nan nispetler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›n da, Ticaret Odas›nca belirlenmiﬂ nispetlerin ekonomik
hayat ve yöresel ﬂartlar› daha iyi analiz edebilece¤i kabul edilerek, Ticaret Odas›nca belirlenen nispetlere itibar edilmesi gerekti¤i ﬂeklinde karar vermiﬂtir.
Dan›ﬂtay 3. ve 4. Daireleri aﬂa¤›da tarih ve say›lar› verilen
kararlar›nda Tar›m Orman ve Köy iﬂleri Bakanl›¤›, G›da ‹ﬂleri
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Genel Müdürlü¤ü, G›da Kontrol ve Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Belediye ‹ktisat Müdürlü¤ü, Toprak Ofisi Ajans Müdürlü¤ünce belirlenen fire ve zayiat oranlar›na itibar etmiﬂtir.
-

(Dn.
(Dn.
(Dn.
(Dn.

4.
4.
3.
3.

Daire
Daire
Daire
Daire

17.4.1978
13.5.1983
29.3.1988
9.11.1988

tarih
tarih
tarih
tarih

E:77/3192)
E:82/2165)
E:87/540)
E:88/2)

Yukar›da an›lan kararlar yan›nda, Dan›ﬂtay daireleri bir
çok karar›nda da Ticaret ve Sanayi Odas›n›n fire ve zayiat nispetlerine itibar etmiﬂtir.
Sonuç itibariyle, vergi incelemelerinde, inceleme elemanlar›nca daha çok araﬂt›rma yapmak sureti ile gerçe¤e mümkün
oldu¤u kadar yaklaﬂmay› sa¤lamal›d›rlar.
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