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Amaçlarımız 

Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: 

• Hasılat, kazanç ve gelir kavramlarını tanımlayabilme ve birbirinden ayırt edebilme, 

• İşletmelerde hasılat kapsamına giren işlemleri tanıyabilme, bu işlemlerin muhasebe kaydını 
yapabilme 

• İşletmenin bir muhasebe dönemindeki hasılat tutarını finansal tablolarda doğru olarak 
belirleyebilme ve raporlayabilme, 

• Hasılata ilişkin dipnotlarda raporlanacak bilgilerinin kapsamını belirleyebilme, 

• TMS-18 Hasılat Standartının muhasebe uygulamalarına getirdiği yenilikleri görebilme. 

 
Anahtar Kavramlar 

• Hasılat, Kazanç ve Gelir  

• Ertelenmiş Gelirler ve Giderler 

• Gerçeğe Uygun Hasılat 

• Hasılatın Ölçümü 

• Finansal Performans Tablosu 
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1. TEMEL KAVRAMLAR 

Ekonomik hayatta işletmeler (kar amacı gütsün veya gütmesin) varlıklarını sürdürebilmek için 

bir takım gelirler ve giderlere katlanmak zorundadırlar. Tüm ekonomik eylemlerini elde 

ettikleri gelirler ve giderler kısıtında gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu noktada öncelik ve önem 

sırası gelir kalemlerinde olur. Bu bağlamda “ekonomik eylemin dinamosu gelirlerdir” ifadesi 

yanlış olmayacaktır. Çünkü gelir elde etme gayreti peşinden giderlerin de doğmasına neden 

olur. Bu nedenle işletmenin etkinliğinin kontrol edilip izlenebilmesi için öncelikle bu 

kavramlar doğru şekilde tanımlanmalıdır.  

 

Uygulamada gelir adı altında pek çok alt bileşen ifade edilmeye çalışılır. Bu bileşenlerin her 

biri farklı bağlamlara sahiptir. Bu farklılığın farkında olmak işletmelerin yönetim ve 

kontrolünde çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu nedenle önce gelir, hasılat, ve kazanç 

kavramlarına değinilecektir.  

 

1.1. Gelir Kavramı  

Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”te gelir; “Her tür hak ve işlerle taşınır ve durağan 

mallardan sağlanan yararlar. (Aylık, ürem, kira, özel gelir vb. gibi).” olarak tanımlanmıştır.  

 

İngilizce’de gelir kelimesi, “revenue1”, “income2”, kelimeleri ile ifade edilir. Bu kelimelere 

bakıldığında “revenue” kelimesinin iş dünyasında ticari işlemler sonucunda elde edilen brüt 

değerleri, “income” kelimesinin de daha çok üretim faktörlerinin getirisini ifade etmek için 

kullanıldığı görülür.  

 

Gelir, hasılat ve kazanç kavramları arasında en kapsayıcı olanı gelirdir. Konuyu daha iyi 

açıklamak için önce TFRS’nin konuya ilişkin düzenlemelerine bakmak uygun olacaktır. 

Çünkü TFRS Kavramsal Çerçeve paragraf 4.29’da gelirin hem hasılatı hem de kazancı 

kapsadığı belirtilmektedir.  

                                                           

1 a) the total income produced by a given source (a property expected to yield a large annual revenue),   b) 
the gross income returned by an investment, Merriam-Webster Dictionary 

2 a) gain or recurrent benefit usually measured in money that derives from capital or labor; also, b) the 
amount of such gain received in a period of time (has an income of $30,000 a year), Merriam-Webster 
Dictionary  
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TFRS Kavramsal Çerçevenin 4.25 paragrafında gelir şöyle tanımlanmıştır: “Muhasebe 

döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık 

çoğalmaları sonucundaki artışı veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki 

kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki azalmayı ifade eder.” 

 

Gider ise; “muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer şekillerdeki 

varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin 

sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran 

borçlarda meydana gelen artışları ifade eder.” olarak tanımlanmıştır.  

 

Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde işletmede bir dönemde elde edilen  varlık çoğalması 

sağlayan her şey gelir kapsamına girmektedir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nda (Madde-1) gelir şöyle tanımlanmıştır: Gelir, bir gerçek 

kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bu cümledeki “safi” 

kavramı “net değeri”, bir anlamda “karı”  ifade etmektedir.  Bu ifade teknik olarak yanlıştır. 

Çünkü gelir net değeri değil brüt değeri ifade eder. Fakat öte yandan GVK’nun genel 

bağlamına uygundur. Çünkü kişi bazında düşündüğümüzde “kar” yerine “gelir” kelimesi daha 

uygun olmaktadır.   

 

Gelirin hasılat ve kazanç anlamlarını da kapsadığına bir örnek olarak GVK madde-2 

verilebilir. GVK madde-2’de gelirin unsurları sayılmıştır. Bu unsurlara baktığımızda özünde 

hasılat veya kazanç tanımına uygun oldukları görülür.  

    GVK Madde 2: Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 

    1. Ticari kazançlar, 

    2. Zirai kazançlar, 

    3. Ücretler, 

    4. Serbest meslek kazançları, 

    5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

    6. Menkul sermaye iratları, 

    7. Diğer kazanç ve iratlar. 
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1.2. Hasılat Kavramı 

Uygulamada “hasılat” denilince o dönemde (gün, ay veya yıl) satış vb. işlemler sonucunda 

elde edilenlerin tümü anlaşılır. Fakat muhasebe tekniği olarak farklı farklı işlemlerden elde 

edilmiş olduğu için tanımları ve içeriği de farklı olmaktadır.  

 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlükte hasılat; “Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan 

malların parasal değerlerini ifade eder. Bu ifade “brüt” anlam taşımaktadır.  

 

İngilizce’de hasılat kelimesi, “proceeds3”, “yields4”, gibi kelimelerle ifade edilir. Bu 

kelimelere bakıldığında “proceeds” kelimesinin iş dünyasında ticari işlemler sonucunda elde 

edilen brüt değerleri, “yields” kelimesinin de daha çok tarımsal faaliyetlerden elde edilen 

hasadı ifade etmek için kullanıldığı görülür.  

 

İş dünyasında hasılat kelimesi, o dönemde (gün, hafta, ay veya yıl ) yapılan satışları ifade 

etmek için kullanılır. Örneğin, bir işletmenin “bayram öncesi hafta hasılatı nedir?” diye 

sorulduğunda o hafta içinde yapılan satışlardan elde edilen toplam rakamı söyleyecektir. Bu 

rakam satış için yapılan giderlerin düşülmemiş halidir. Muhtemelen bu kişi bayram haftasında 

yaptığı satışlardan elde ettiği para yanında o hafta sattığı işletmenin aktifine kayıtlı taşıttan 

elde edilen rakamı da dahil ederek soruyu cevaplamıştır. Sorun da tam bu noktada 

oluşmaktadır. Çünkü teknik olarak mal satışından elde edilenler ile duran varlık satışından 

elde edilen edilenler içerik olarak birbirinden çok farklıdır. Aslında burada ifade edilmek 

istenen bayram haftasındaki gelir rakamıdır, hasılat rakamı değildir. 

 

Ekonomik gerçekleri diğerlerine göre daha çok göz önünde bulunduran IFRS/TFRS’lerin 

(bundan böyle TFRS olarak ifade edilecektir.) hasılata ilişkin yaklaşımına göz atmak konunun 

açıklanması açısından yerinde olacaktır.  

 

TFRS Kavramsal Çerçevenin 4.29 paragrafında hasılat; “işletmenin olağan faaliyetleri 

neticesinde ortaya çıkar; satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kira gibi çeşitli adlar 

taşır.” olarak tanımlanmaktadır. TMS-18: Hasılat Standardı paragraf-7’de hasılat; “ortakların 

                                                           
3 “the total amount brought in” Merriam-Webster Dictionary 
4 “the amount or quantity produced or returned”, Merriam-Webster Dictionary 
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sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki 

olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Yukarıdaki tanımlarda vurgulanması gereken iki önemli nokta vardır:  

1. “işletmenin olağan faaliyetlerinden elde edilme  
2. “brüt ekonomik fayda” 

 

O halde bir işletmenin hasılatını ifade ederken “olağan faaliyetler sonucu oluşup oluşmadığına 

ve brüt tutar olup olmadığına bakılmalıdır.   

TMS-18 Hasılat Standardına göre bir işletmenin hasılatı aşağıda verilen 3 bileşenden oluşur.   

1. Mal Satışları; 
2. Hizmet Sunumları;  
3. İşletme Varlıklarının Başkaları Tarafından Kullanılmasından Sağlanan Faiz, İsim 

Hakkı ve Temettüler. 

Hasılatın bileşenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ilerleyen bölümlerde verilecektir.  

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda Hasılat: VUK’nun bu konudaki en uygun tanımı madde 

194’tür. Burada işletme esasına göre defter tutan kişilerin tutacağı defter kurala bağlanırken 

kullandığı ifadedir. “ 194/2: Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı 

olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen 

diğer bütün hasılat; kaydolunur.” Bu ifadede olağan faaliyetlerden elde edilme ve brüt 

ölçütleri sağlanmıştır.  

 

Bu konuda yaşanan kavram kargaşasının bir örneği de burada görülmektedir. GVK’nda 

“hasılat” kelimesinin “gelir” yerine kullanıldığı görülür (madde 46). Vergilendirmenin hasılat 

yerine gelir üzerinden yapılacağı gerçeğinden hareketle GVK’nun vergilendirmede işletmenin 

gelirlerini kapsamadığı sonucu çıkarılabilir. Çünkü vergilendirilmesi gereken hasılat değil, 

gelirdir. Buradaki yanlışlık vergi, kapsamını daraltmak amacıyla yapılmış bilinçli bir ifade 

olmaktan ziyade kanunun yazıldığı koşullarda kullanılan dilden kaynaklanmaktadır. Ama 

teknik olarak düzeltilmesi gereken bir husus olarak karşımızda durmaktadır.  Fakat GVK 

Madde-1 verginin mevzuu (konusu) belirlenirken “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine 

tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarıdır.” hükmü  konuya açıklık getirmektedir.  
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1.3. Kazanç Kavramı 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te kazanç; “Tecimsel (ticari) bir işlem sonucu elde 

olunan kazanç. 2. Girişimciye ürem, kira, genel giderler, işçilik ve benzeri ödemeler 

çıkarıldıktan sonra kalanı. 3. Girişimle sağlanan değer artışı.” olarak tanımlanmıştır.  

 

İngilizce’de kazanç kelimesi, “gain5”, kelimesi ile ifade edilir. Bu kelimeye bakıldığında 

“gain” kelimesinin her türlü kazanımları  ifade eden içerikte olduğu görülür.  

 

Muhasebe literatüründe gelir; kısaca “özsermayeyi artıran işlemler” olarak tanımlanır 

(Yalkın,2010, s.418). 

 

TFRS Kavramsal Çerçeve paragraf 4.30-31’de kazanç şöyle tanımlanmıştır. “Kazançlar gelir 

tanımına giren diğer kalemleri belirtir. Bunlar işletmenin olağan faaliyetlerinden doğabildiği 

gibi olağan olmayan faaliyetlerinden de ortaya çıkabilir. Kazançlar ekonomik yarardaki 

artışları ifade ederler ve özellikleri itibariyle gelirlerden bir farkları yoktur. Bu nedenle, 

kazançlar Kavramsal Çerçevede ayrı bir unsur olarak ele alınmamışlardır.” 

 

“Kazançlar, örnek olarak uzun vadeli varlıkların elden çıkarılmasından (duran varlık satışı 

gibi) elde edilen kazançları da kapsar. Kısa vadeli menkul kıymetlerin değerlemesinden (hisse 

senedi değer artışı gibi ) ve uzun vadeli varlıkların taşıdıkları değerdeki artışlardan (duran 

varlık değer artışı gibi) kaynaklanan gerçekleşmemiş kazançları da içerir. Kazançlara ilişkin 

bilgiler ekonomik karar vermede faydalı olduğu için bunlar gelir tablosunda genellikle ayrı 

bir şekilde gösterilirler. Kazançlar genellikle ilgili giderler düşüldükten sonra kalan net tutarı 

ile raporlanırlar.” 

Muhasebede “neden mal satışı, satılan malın maliyeti düşülmeden kaydedilirken diğer 

işlemlerde (örneğin döviz satış kaydında) aynı yol izlenmez?” sorusunun yanıtı yukarıdaki 

paragrafın son cümlesinde verilmiştir. Çünkü mal satış işlemi bir hasılat kapsamına girerken 

döviz satışı kazanç kapsamına girmektedir. Kazançlar da net değerleri üzerinden 

                                                           
5  a)resources or advantage acquired or increased, profit, (made substantial gains last year), b) the act or process of gaining , 

c) an increase in amount, magnitude, or degree (a gain in efficiency) 

 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/profit
http://www.merriam-webster.com/dictionary/gaining
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kaydedilmeleri gerekir. Bu kısa analizle hasılatın da brüt tutarlar üzerinden kaydedilmesi 

gerektiği sonucuna varılabilir.    

 

Bu bölümde anlatılanları kısaca özetlemek gerekirse, iş dünyasında gelir, hasılat ve kazanç 

terimlerinin çoğunluk birbirinin yerine kullanıldığı, halbu ki teknik olarak bunların birbirinden 

farklı anlam ve içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Gelir teriminin hasılat ve kazancı da 

kapsayan bir üst kavramdır. Bu nedenle hasılata “bir tür gelir” demek yanlış olmayacaktır 

fakat işleme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin analizinde bu ayrımı bilmek işletme 

yöneticilerinin yararına olacaktır.  

 

İlerleyen sayfalarda da ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere, işletmeler yıllık toplam gelirleri 

içinde hasılatın ve kazancın payını bilerek analiz yapmaları onlara sayısız yararlar 

sağlayacaktır. Eğer bu yapılmazsa yanlış sonuçlara varabilecek ve yanlış kararlara da imza 

atabileceklerdir. Çünkü iş dünyasında esas olan işletmenin sürekliliğinin korunmasıdır. 

İşletmenin sürekliliğinin sağlanmasında ise tutunulacak en sağlam dal “esas faaliyetlerin” 

doğru ve etkin ölçümü ve izlenmesidir. Bunu hayata geçirmenin yöntemlerinin başında hasılatı 

doğru ölçmek geldiği söylenebilir. Çünkü hasılat işletmenin esas faaliyetlerinden doğar. 

 

1. HASILATIN ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI 

1.1. Hasılatın Ölçümü 

İşletmenin faaliyet sonuçlarının raporlandığı tarih itibariyle durumunu “doğru dürüst resim”6 

ilkesine uygun olarak raporlayabilmek için raporlanan bilgilerin (rakamın) doğru ölçülmüş 

olması gerekir. Doğru ölçülmemiş bilginin raporlanmasında her hangi bir yarar yoktur. Bu 

nedenle bu bölümde hasılatın doğru ölçülmesi konu edilmiştir.  

 

 

 
                                                           
6 Bilgiyi ve hesabı dürüst bir şekilde verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Buradaki “bilgiyi 
ve hesabı dürüst bir şekilde verme ilkesi” ile kastedilen, şirketin hesapları ile ilgili 515 inci madde hükmündeki 
dürüst resim (true and fair view) ve 437 nci maddedeki dürüst hesap ilkesindeki dürüstlüktür. Her iki hükmün de 
gerekçesine bakılmalıdır. Yetersiz, peçelenmiş, söz kalabalığına boğulmuş, gereken bilgi yerine başka konuları 
aktaran, “şeklen” verilen, eksik, yanıltıcı ve kötü niyetli bilgi, anılan ilkeye aykırıdır ve böyle bir beyan kuruluş 
denetçileri ve sicil memuru tarafından reddedilmelidir. Denetçi çelişkilerin yazılı olarak kendisine açıklanmasını 
kuruculardan isteyebilir. Beyan, kuruluş sırasında konulan sermayenin çeşidini, niteliğini açıklamalı; beyanı 
veren sermaye taahhütlerini, aynî sermayeyi, devralınan aynî ve işletmeyi incelemeli ve irdelemelidir. Ayrıca, 
şirketin taahhütlerinin, bağlantılarının, satın alınan malvarlığı unsurlarının, fiyatının ve maliyetin, ödenecek ve 
alınacak komisyonların dürüst ve gerçeğe tam sadık, açık ve eksiksiz bir resmini vermelidir.  
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1.1.1. Ölçme İşleminin Aşamaları  

Muhasebe dilinde ölçüm, finansal raporlarda yer alan bilgilerin muhasebeye ilk kaydında (ilk 

girişinde) kullanılan değerin belirlenmesini ifade eder. Finansal raporlar; ticari işlemin 

ölçülmesi ve gerekiyorsa değerlemesi işlemlerinin sonucunda oluşur. Bu nedenle finansal 

raporların doğruluğu için “doğru ve uygun ölçüm” kaçınılmaz bir işlem olarak karşımıza çıkar. 

Ölçme süreci iki aşamalıdır. Birinci aşama tanıma (tanımlama) aşaması. İkinci aşama ölçme 

(parasal değerini belirleme) aşaması.  

• Tanıma Aşaması 

 Yabancı literatürde “recognition phase” olarak adlandırılan bu aşamada raporlanması 

düşünülen bilginin niteliği belirlenerek hangi finansal tabloda yer alacağı ve hangi hesap 

altında raporlanacağı kararlaştırılır. Başka bir deyişle bu işlem “bir finansal tablo unsuru 

mudur?” sorusunun yanıtı verilir. Bu aşamada işlemin doğasına, niteliğine ve içeriğine 

bakılır7.  
 

• Ölçme Aşaması 

Yabancı literatürde “measurement phase” olarak adlandırılan bu aşamada muhasebe 

kayıtlarına esas olacak rakam (parasal değeri) belirlenir. Raporlama tarihindeki gerçek ve 

doğru rakamı bulmak raporların işlevselliğini artıracaktır.  

Bu aşamada yapılan işlemlerin doğruluğu birinci aşamaya sıkı sıkıya bağlıdır. Başka deyişle 

doğru ölçüm için öncelikle bir işletmede gelir/gider oluşma esaslarının bilinmesi gerekir8.  

  

1.1.2. Gelir ve Giderlerin Oluşma Temelleri9: 

Bu başlık altında bir işletmenin gelir ve giderlerinin hangi temelde oluşabileceği ele 

alınacaktır. Bu temellerin bilinmesi hem tanıma aşamasında hem de ölçme aşamasında bazı 

yarar ve kolaylıklar sağlayacaktır.  

                                                           
7 Ayrıntılı bilgi için bakınız: King, M.Alfred.,(2006), “Fair Value For Financial Reporting”, John Wiley and Sons 
Inc.,USA, s.52-53 

8 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Belkaoui, Ahmed, R., (2004), “Accounting Theory”, Fifth Edition, Thomson Publ., s.478, USA 

ve Ashwinpaul, C. Sandhi., Scott, A.Taub., (2009), “Revenues Recognition Guide”, Wolters Kluwer Business, USA  
9 American Muhasebe Literatüründe “The bases of revenues and expenses recognition” olarak ifade 
edilir.   
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Gelir ve Giderler;  

1. İşlem Temelli Gelir veya Giderler,  

2. Zaman Temelli Gelir veya Giderler,  

3. Karar Temelli Gelir veya Giderler,  

4. Piyasa Temelli Gelir veya Giderler  

olmak üzere dört temelde oluşurlar.   
 

 

• İşlem Temelli Gelir ve Giderler 

Bazı durumlarda gelir ve giderin doğabilmesi için ilgili işlemin gerçekleştirilmiş olması 

gerekir. Genel olarak mal alış ve satışları bu gruba girer. Mal satış hasılatının ve satılan malın 

maliyetinin oluşabilmesi için satış işleminin yapılması gerekir. 

Doğru bir ölçüm için işlemin yapıldığı tarih esas alınır. Başka deyişle ölçme işlemi işlemin 

oluştuğu tarihi itibariyle yapılırsa doğru ölçüm yapılmış olur.  

 

• Zaman Temelli Gelir ve Giderler 

Gelir veya giderin oluşabilmesi zamana bağlıdır. Başka deyişle zaman işledikçe, saatler 

ilerledikçe gelir veya gider oluşur. Zaman geçmeden oluşmazlar. Gelir veya gider kaydı 

zamanında sonunda oluşmuş olur. Faiz gideri/geliri ve vade farkı geliri/gideri zaman temelli 

gelir ve giderlere en güzel örnektir. Faiz giderinin/gelirinden söz edebilmek için sürenin sonu, 

zamanın işlemesi beklenmelidir. Zaman geçmeden faiz doğmaz.  

 

Ülkemizde vade içeren mal ve hizmet satışlarının muhasebe kayıtlarındaki sorun tam da bu 

noktada doğmaktadır. Fakat muhasebe kamuoyunda bu konuda bir duyarlılığının ve 

farkındalığın var olduğu söylenemez. Bu durumun finansal tablolar üzerindeki etkisi ilerleyen 

bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

 

Bazı gelir ve giderlerin doğması için yetkililerin o konuda bir karar vermesi gerekir. O karar 

verilirse gelir veya gider oluşur, karar verilmezse öyle bir gelir veya giderden söz edilemez. 

Amortisman giderleri ve karşılık giderleri karar temelli giderlere örnek olarak verilebilir.  
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• Piyasa Temelli Gelir ve Giderler 

Bazı gelir veya giderler piyasanın işleyişinden doğar. Tersi bir deyişle, piyasanın işleyişi bazı 

gelir ve giderlerin oluşmasına neden olur. Kur farkı geliri veya gideri, hisse senedi satış karı 

veya zararı, maddi duran varlık değer artışları piyasanın işleyişinden doğmaktadır.  

 

1.2. Hasılatın Ölçümünde Yapılan Temel Yanlışlıklar 

Ülkemizde mal satış hasılatının ölçümünde işlem temellik ve zaman temelliliğin 

karıştırılmasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum hem ölçmede hem de 

raporlamada sorun doğurmaktadır. Buna en güzel örnek Tekdüzen Hesap Planında 602 Diğer 

Gelirler Hesabının açıklamasıdır.  

 

602 Diğer Gelirler Hesabının açıklamasında yer alan “……satış tarihindeki vade 

farkları……bu hesapta izlenir” cümlesindeki “satış tarihinde” ifadesi  vade farkı gelir veya 

giderinin oluşmasında zaman temelinin göz ardı edildiği anlamını taşımaktadır. TFRS’lerin 

uygulanmasına geçilmesiyle birlikte ülkemizdeki mevcut uygulama değişecektir. Çünkü 

UFRS’ler farklı bir kültür taşımaktadır (Karabınar, 2006).  

 

Hasılatın kaydında işlem tarihindeki hasılatın gerçek değerini veren muhasebe kayıtları 

yapılması gerekirken uygulamada öyle olmadığı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle vade farkı içeren alış veya satış faturalarında bu sorun tüm açıklığıyla ortada 

durmaktadır. Başka deyişle işlem tarihindeki güncel ve gerçeğe uygun değeri yansıtan kayıtlar 

yapılmamaktadır. Konuyu bir örnekle açıklamak daha uygun olacaktır.  

 

Örnek: 

ABC Şirketi 01 Eylül 2011 tarihinde, tahsilatı 3 ay sonra yapılacak (5.000 TL +KDV) bir mal 

satış faturası kesmiş ve söz konusu mallar alıcıya teslim edilmiştir. KDV peşin tahsil 

edilmiştir.  

Yukarıdaki işlemin kaydı mevcut durumda şöyle yapılmaktadır. 

 01.09.2011     
100 KASA HESABI 
120 ALICILAR HESABI 
 

 900 
5.000 

  

 
600 YURTİÇİ SATIŞLARHS 
391 HESAPLANAN KDV HS   

5.000 
900 

 Mal satışı       
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Bu örnekte aşağıdaki soruların doğru yanıtlanması gerekir ki gerçeğe uygun bir kayıt ve 

raporlama yapılmış olsun. Bu sorular şunlardır; 

1. Bu satış işleminin işlem tarihindeki gerçek değeri nedir? 

2. Faturanın tamamı (KDV hariç) hasılat mıdır? 

Bu sorulara iki yönden cevaplar vermek sorunu daha ortaya koyacaktır.  
 

 

İŞLEM 
MEVCUT 

DURUMA GÖRE 
GERÇEĞE UYGUN ÖLÇÜM 

Bu satış işleminin işlem 

tarihindeki değeri nedir? 
5.000 TL 

Ödeme tarihindeki değeri 5.000 

TL’dir. İşlem tarihindeki ayrıca 

hesaplanmalıdır.  

Faturanın tamamı (KDV 

hariç) hasılat mıdır? 
EVET Vade Farkı Ayrıştırılmalıdır. 

 

 Ekonomik gerçekler ve paranın zaman değeri olgusu satış tarihindeki 5.000 TL’nin tamamını 

satış hasılatı olarak kabul etmez. Çünkü 3 ay sonra (01.12.2011) yine 5.000 TL olarak tahsil 

edilecektir. O halde 3 ay sonraki 5.000 TL’nin işlem tarihindeki (01.09.2011) değeri aynı 

olamaz. Bu nedenle yukarıda yapılan yevmiye kaydında ölçme sorunu vardır. Bu nokta aynı 

zamanda raporlamada da sorun oluşturacak bir durumdur.  

 

5.000 TL’nin içinde iki ayrı gelir kalemi vardır: 1) İşlem tarihindeki hasılatın değeri ve 2) 

Zaman temelli gelir olarak 3 aylık faiz (vade farkı) geliri. Ülkemizde mevcut duruma göre 

yapılan kayıtlardaki yanlışlık, bu ayrıştırma işleminin yapılmıyor olmasıdır. Bu konu örnekler 

kısmında ayrıntılı olarak ele alınacaktır.   
 

3. HASILATIN RAPORLANMASI 

İşletmelerin mali yapısı ve performansı finansal tablolar aracılığıyla finansal tablo 

kullanıcılarına raporlanır. Finansal tablo kullanıcılarının bunlara dayanarak verecekleri 

kararların doğruluğu ve sıhhati doğru raporlama yapılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Doğru ölçme 

yapılmış olsa bile doğru bilginin yanlış yerde raporlanması finansal tabloların işlevselliğini 

kaybetmesine yol açacaktır. Bu bölümde raporlama yanlışlıklarına değinilecektir. Fakat 

ülkemizdeki mevcut uygulamada raporlama yanlışlığından ziyade hasılatın doğru ölçülmesi 

sorunu olduğunu belirtmekte yarar vardır.   
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3.1.   Hasılatın Raporlanmasındaki Yanlışlıklar 

Ülkemizde yaklaşık 17 yıldır kullanılan ve artık uygulamacılar tarafından iyice benimsenen 

mevcut Tekdüzen Hesap Planına göre işletmenin hasılatı aşağıdaki hesaplar aracılığıyla 

raporlanmaktadır.  
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 

601 Yurtdışı Satışlar Hesabı 

602 Diğer Gelirler Hesabı  

642 Faiz Gelirleri Hesabı 

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı   

Önceki bölümlerde hasılatın işletmenin olağan faaliyetlerinden elde edilmiş olması özelliğini 

taşıması gerektiği ifade edilmişti. Bu pencereden ülkemizdeki uygulamaya bakıldığında, 642 

Faiz Gelirleri Hesabı ve 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Gelir Tablosundaki 

yerinin doğru olmadığı görülür. Çünkü bunlar (özellikle vade farkı gelir ve giderleri) 

işletmenin olağan faaliyetlerinden doğarlar ve bu nedenle de 60 Brüt Satışlar grubunda 

raporlanması daha uygun olacaktır. SPK’ya tabi şirketlerin son 6 yıldaki gelir tablolarına 

(TFRS diliyle; Finansal Performans Tablosu) bakıldığında raporlamanın bu yönde olduğu 

görülür. Bu uygulama daha doğru bir uygulamadır.  

 

3.2.  Gelecek Dönemde Kazanılacak Gelirlerde Raporlama Yanlışlıkları 

Önceki sayfalarda faiz ve vade farkı gelir veya giderlerinin zamana bağlı gelirler ve giderler 

olduğu belirtilmişti. Ülkemizde özellikle zamana bağlı gelirlerin ve giderlerin 

raporlanmasındaki sorun ciddi boyutlardadır. Fakat buradaki sorun gelecek dönemlere ait gelir 

veya giderlerin raporlanması sorunu olmadığının altını çizmek gerekir.  

İşletmenin finansal tablolarının “ihtiyaca uygun olma” özelliğini taşıması için; geçmişi 

kontrol, bugünü doğru dürüst gösterme ve geleceğe ilişkin bilgi verme yeteneklerine sahip 

olmalıdır.  

 

Zamana bağlı gelirler zaman geçtikçe doğacaktır. Bu nedenle raporlama tarihinden sonraki 

dönemlerde (raporlama dönemi içindeki işlemler nedeniyle) doğacak gelir ve giderlerin 

raporlama tarihi itibariyle finansal tablolarda yer alması ve raporlanması gerekir. Bu nokta 

finansal tabloların geleceğe ilişkin bilgi verme yeteneklerini artıracaktır.  

 

Ülkemizde vade farkı içeren faturaların kaydında yapılan yanlışlıklar yukarıda söz edilen 

sorunu doğurmaktadır. Örneğin yıllık raporlama yapan bir işletmenin 01 Aralık 2011 tarihinde 
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3 ay vadeli mal satış faturasının kaydında 2 aylık vade farkı (faiz geliri) gelecek dönemde 

doğacaktır. Bu durumun 31.12.2011 tarihli bilançoda  (finansal performans tablosu) 

gösterilmesi gerekir. Bu sorun Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir/Giderler Hesabı ile 

çözülemez. Çünkü bu hesabın görevi; ödemesi veya tahsilatı raporlama tarihinden önce 

yapılmış gelir veya giderlerin ait olduğu döneme aktarılmasını sağlamaktır. Sorunu çözmek 

üzere Ertelenmiş Gelirler Hesabı ve Ertelenmiş Faiz Giderleri Hesabı veya bu içeriği 

çağrıştıran fakat adı farklı olan bir başka hesap kullanılabilir. Önerilen bu hesapların her ne 

kadar adı gelir veya gider de olsa bunların bilanço hesabı olduğunun altını çizmek gerekir.   
 

3.2.   Dipnot Açıklamalarındaki Yanlışlıklar 

Mevcut tekdüzen hesap planında Gelir Tablosu dipnotlarında sadece yurtiçi ve yurtdışı satışlar 

içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı 

ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere 

ilişkin tutarların açıklanacağı hükme bağlanmıştır. Bu dipnot bilgisi eksik ve açıklayıcı 

olmaktan uzaktır. Fakat THP kapsamında ayrıntılı bilanço düzenlemesi durumunda her şeyin 

detayı bilançonun tablo kısmında raporlanmakta olduğu gerçeği bu eksikliği bir yere kadar 

gidermektedir.  

 

UFRS’ye uygun bilançolarda ise finansal tabloların tablo kısmında son derece özet ve 

toplulaştırılmış rakamlara yer verilirken ilgili hesaba ilişkin tüm ayrıntıların dipnotlarda 

açıklanması istenmektedir. Böyle olunca da ayrıntılı ve uzun bir dipnot bilgileri serisi 

oluşmaktadır. Dipnot örneklerine son bölümde yerilmiştir. 
 

4.  TMS-18 HASILAT STANDARTI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
 

Bu bölümde TMS-18 Hasılat Standartının ülkemiz muhasebe iklimine getirdiği yenilikler ele 

alınacaktır.  

4.1.   Standartın Hedefi 
 

TMS-18 işletmelerin yaptıkları satışlar nedeniyle elde oluşan nakit girişlerinin işletmenin esas 

faaliyeti ile ilgili olan (hasılat) ve olmayan (faiz geliri) kısımların ayrıştırılmasını, bu 

bağlamda daha net ve sağlıklı veriler üretilip raporlanmasını hedef almaktadır.   
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4.2.   Standartın Kapsamı 
 

Bu başlık altında Hasılat Standardının kullanım alanları belirtilmiştir. Başka deyişle “hangi 

ekonomik işlemlerin muhasebeleştirilmesinde bu standardın koyduğu kural ve ölçütler göz 

önüne alınmalıdır?” sorunsunun yanıtı verilmektedir. Buna göre aşağıdaki işlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde TMS-18: Hasılat Standardının hükümlerine uyulmalıdır: 

• Mal Satışları 
 

Buradaki “mal” ifadesinin kapsamı standartta şöyle belirlenmiştir: “Mallar, satış amacıyla 

işletme tarafından üretilen mamulleri ve bir perakendeci tarafından satın alınan emtia gibi 

işletme tarafından tekrar satmak üzere satın alınan ticari malları veya satış amaçlı elde 

tutulan arsa ve diğer gayrimenkulleri içerir.”(TMS-18, pr:3). Standardın bu tanımı ülkemiz 

muhasebe sisteminin yabancı olduğu bir kavram değildir. Fakat şu kadar ki hasılat standardı 

kapsamına giren mallar; işletmenin esas faaliyet konusu çerçevesinde kalan mallar anlamında 

kullanılmıştır. Zaten TMS-18: Hasılat Standardının hedefi işletmenin esas faaliyet konusunu 

oluşturan işlemlerden elde edilen hasılatın doğru bir şekilde raporlanmasını ve finansal tablo 

kullanıcılarına sunulmasını sağlamaktır.  

 

Satış amaçlı gayrimenkuller de aynı bağlam içinde ele alınmaktadır. Bunların ayrıca ifade 

edilmesinin işletme faaliyetinde kullanılmaya devam eden normal duran varlıklardan 

farklılığının ve bunlardan doğan hasılatın da ticari faaliyet kapsamında doğan hasılat olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak içindir.  

• Hizmet Sunumları 
 

Hizmet işlemleri sınırı standartta şöyle çizilmiştir: “Hizmet sunumu; üzerinde anlaşmaya 

varılmış sözleşmeye bağlı bir işin taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını 

içerir. Hizmetler bir veya birden çok dönem içinde sunulabilir. Hizmetlerin sunumuyla ilgili, 

proje yöneticileri ve mimarların sunduğu hizmetler gibi, bazı sözleşmeler doğrudan inşaat 

sözleşmeleri ile ilgilidir. Bu sözleşmelere bağlı olarak ortaya çıkan hasılat bu standart 

kapsamında olmayıp, "TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri" Standardında belirlenmiş olan inşaat 

sözleşmelerine yönelik hükümler kapsamında ele alınır.”(TMS-18, pr:4). Bu tanım da 

ülkemizin yabancı olduğu bir tanım değildir.  
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• İşletme Varlıklarının Başkaları Tarafından Kullanımı 
 

İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan ve hasılat kapsamına 

giren kalemler şunlardır (TMS-18, pr:5)  

• Faiz: İşletmenin nakit veya nakit benzeri varlığının başkasına kullandırılmasının 

karşılığı ya da işletmeye borçlanılmış tutarlar üzerinden istenen tutarı 

kapsamaktadır. Örneğin verilen borca faiz işletilmesi veya gecikme faizi alınması. 

• İsim Hakkı: İsim hakları – patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi 

uzun vadeli işletme varlıklarının kullandırılması karşılığında talep edilenleri kapsar. 

• Temettüler: Ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak 

dağıtılan kârları kapsamaktadır.  

İşletmenin aktifine kayıtlı bir duran varlığın (bina vb.) kiraya verilmesi durumunda elde edilen 

kira bedeli de bu ifade kapsamında hasılat sayılacak gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. 

Çünkü kavramsal çerçevede yapılan tanım gereği, kira geliri hasılat değildir. Aslında içerik ve 

öz itibariyle hasılat kapsamında olması gerekip de bazı özellikleri nedeniyle özel bir standart 

olarak ele alınmış aşağıdaki işlemler TMS-18: Hasılat Standardı kapsamında değil, kendilerine 

ait standartlar çerçevesinde elel alınmalıdır. Bunlar; 

(a) Finansal kiralama sözleşmeleri ("TMS 17 Kiralama İşlemleri") 

(b)Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlardan sağlanan temettüler ("TMS 28 

İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi") 

(c) "TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri" kapsamındaki sigorta poliçeleri 

(d)Finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki değişmeler veya 

bunların elden çıkarılması ("TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme") 

(e) Diğer dönen varlıkların değerindeki değişmeler;  

(f)Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıkların ilk defa muhasebeleştirilmesi veya gerçeğe 

uygun değerindeki değişmeler ("TMS 41 Tarımsal Faaliyetler") 

(g)Tarımsal ürünlerin ilk defa kayda alınması ("TMS 41 Tarımsal Faaliyetler") 

(h) Madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat.(TFRS 6) 

 

4.3.  Standartta Geçen Tanımlar 
 

Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin 

dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.  
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Burada TMS-18:Hasılat Standardının gelir ile hasılatı farklı farklı olgular olarak gördüğü 

vurgulanmalıdır. Günlük hayatta işletmeye gelir getiren her şey hasılat olarak ifade 

edilmektedir. Bu yanlıştır. Çünkü standarda göre gelir; muhasebe döneminde, ekonomik 

yararlarda işletme bünyesine varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları 

sonucundaki artışı veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde 

artış meydana getiren borçlardaki azalmayı ifade etmektedir(Kavramsal Çerçeve, pr:70). Buna 

karşılık hasılat ise daha dar kapsamlı, işletmenin olağan faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan 

brüt ekonomik fayda olarak tanımlanmıştır. Özetle gelir geniş kapsamlı, hasılat ise gelirin 

altkümesi konumunda kalmaktadır. Örneğin işletmenin aktifine kayıtlı ve işleme 

faaliyetlerinde kullandığı duran varlığını (satış amaçlı gayrimenkuller hariç,) satması sonucu 

elde edilen tutar gelirdir ama hasılat değildir (satış amaçlı gayrimenkullerin satışı hasılat 

sayılmaktadır).  

Öte yandan yine günlük hayatta “kazanç” kelimesinin de hasılat yerine kullanıldığı görülür. 

Gelirin tanımı hem hasılatı hem de kazancın ikisini birden içerir. Standardın bakış açısına 

göre; hasılat olağan faaliyetler neticesinde ortaya çıkarken, kazanç kelimesi hasılatın dışında 

kalan gelir kalemlerini ifade eder (Kavramsal Çerçeve, pr:75). Sonuç olarak gelir, kazanç ve 

hasılatı kapsayan bir üst kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kazançlar, örnek olarak uzun vadeli varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kazançları 

da kapsarken kısa vadeli menkul kıymetlerin değerlemesinden ve uzun vadeli varlıkların 

taşıdıkları değerdeki artışlardan kaynaklanan kazançlar gibi gerçekleşmemiş kazançlar da gelir 

olarak adlandırılır. Kazançlara ilişkin bilgiler ekonomik karar vermede faydalı olduğu için 

bunlar gelir tablosunda genellikle ayrı bir şekilde gösterilirler. Kazançlar genellikle ilgili 

giderler düşüldükten sonra kalan net tutarı ile raporlanırlar(Kavramsal Çerçeve, pr:76). 

 

Gelir, çeşitli varlıkların elde edilmesini veya varlıklarda artışlar olmasını sağlar. Nakit, 

alacaklar, verilen mal ve hizmetlere karşılık alınan mal ve hizmetler gelirin örneklerini 

oluşturur. Gelir, borçların tasfiyesinden de kaynaklanabilir. Örneğin, bir işletme alacaklısına 

mevcut bir borcunun veya yükümlülüğünün kapatılması karşılığında mal veya hizmet 

sağlayabilir(Kavramsal Çerçeve, pr:77). 

 

Bir mali olayın gelir mi yoksa hasılat mı olduğu muhasebeleştirmede fark yaratır. Hasılat 

işlemleri brüt tutarlar üzerinden kaydedilirken gelirler/kazançlar ise net tutarlar üzerinden 



 

18 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin olmadan 
kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

kaydedilir. Örneğin duran varlık satış işleminde satıştan doğan kar/zarar özel bir hesaba 

kaydedilmesi net tutarlar üzerinden kaydetmenin sonucudur. Bunun yanında, mal satışından 

doğan kar/zarar,  mal satış kar/zararı gibi bir hesaba kaydedilmeden, satıştan elde edilen 

hasılat ayrı hesaba, satışın maliyeti ise hesaba kaydedilmesi brüt tutar üzerinden kaydetmenin 

gereğidir. 

Ayrıca hasılat işletmenin kendi adına aldığı veya alacağı brüt ekonomik yararları ifade ettiği 

için acenteler için sadece kendi paylarına düşen komisyonlar hasılat kaydedilmelidir. Örneğin 

satılan bir kasko poliçesinden elde edilen tutarın tamamı hasılat kaydedilemez.   

Gerçeğe Uygun Değer (GUD): Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar 

arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması 

gereken tutardır (TMS-18, pr:7).  

GUD hasılata ilişkin işlemlerin ölçülmesi ve değerlemesinde çok önemlidir. Çünkü hasılatın 

ölçümü GUD ile yapılır. Bu nedenle bu tanıma gelecek bölümlerde sık sık atıfta 

bulunulacaktır. 

 

4.4. Standartın Getirdikleri 
 

Bu zamana kadar hasılat fatura tutarının tamamı hasılat olarak kaydedilmektedir. Fatura 

bedelinin ödeme şekli ve zamanı dikkate alınmamaktaydı. TMS-18 ile bu durum (ileride 

anlatılacağı üzere) değişecektir. 

• Hasılatın Ölçümü 
 

Hasılat; mal satışı, hizmet sunumu veya işletmenin varlıklarının başkalarına kullandırılmasının 

karşılığı (bedeli) olarak karşı taraftan alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri 

ile ölçülür(TMS-18, pr:9). 

O halde hasılat tutarı nasıl belirlenir? Bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile 

varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenir. Başka deyişle satış veya 

kullanım fiyatıdır.  

Fakat ülkemizde bu güne kadar uygulana geldiği üzere faturadaki tutarın hasılat olarak 

kaydedilmesi TMS-18:Hasılat Standardı açısından yanlış olacaktır. Fatura tutarının hasılat 

olup olmadığına karar verirken ticari iskontolar, miktar indirimleri ve ödeme zamanı da göz 
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önünde bulundurulmalıdır. İskontolar ve miktar indirimleri gelecek sayfalarda ayrıca ele 

alınacaktır. 

Mal veya hizmet satışının peşin olarak yapılması durumunda fatura tutarı hasılat olarak 

kaydedilebilir. Ancak, nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda (örneğin 

vadeli satışlarda); satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal 

tutarından daha düşük olabilir. Çünkü alınacak olan nakdin GUD’i her zaman daha düşük 

olacaktır. Örneğin 100 TL’lik 3 aylık vadeli satış işleminde; 

• Eğer 3 ay sonra 100 TL alınacaksa bu 100 TL’nin satış tarihindeki gerçeğe uygun 

değeri 100 TL’den daha düşük bir tutar olacaktır.   

• Eğer 3ay sonra tahsil edilecek tutar 100 TL’nin vade farkını da (örneğin 10 TL) 

içeren daha yüksek bir rakam olacaksa, burada hasılat 110 TL değil, 110 TL’nin 

gerçeğe uygun değeri olan 100 TL hasılat olarak kaydedilmelidir. 

İşletme alıcıya vade farkı koymadan fakat bedelini gelecekte tahsil edeceği bir satış yapabilir 

(örneğin peşin fiyatına vadeli satışlar). Örneğin bu günkü piyasa fiyatı 100 TL olan mal 3 ay 

vadeli olarak yine 100 TL’ye satıldığında hasılat olarak hangi rakam kaydedilecektir. Burada 3 

ay sonra alınacak olan 100 TL’nin satış tarihindeki değeri hesaplanması sonucu çıkan tutar 

hasılat olarak kaydedilecektir.  

• Bugünkü Değerin Hesaplanması 
 

Standartların genel yapısına baktığımızda işletmenin finansal tabloların hazırlandığı andaki 

geçek durumunu yansıtan bir finansal rapor üretme hedefine hizmet etmektedir. Bu bağlamda 

nakit giriş ve çıkışlarının ana işlemden  (satış işlemi) farklı zamanlara kayması durumunda 

zaman değeri açısından bir değer düzeltimi yapılması gerekir. Bu işlem de Bugünkü Değer 

Hesaplaması ile yapılır.  

Bugünkü Değer hesaplamasında; bugünkü bir miktar paranın gelecekte ulaşacağı değer veya 

gelecekteki bir miktar paranın bu günkü değeri tayin edilir. Bütün bu hesaplamalarda paranın 

zamana bağlı getirisi (paranın kirası gibi de düşünülebilir.) olarak faiz olgusu kullanılır. Başka 

deyişle faiz oranı kullanılarak paranın bugünkü veya gelecekteki değeri tayin edilir.  

• Paranın Zaman Değeri  
 

Bugün elimizde bulunan 100 TL bundan bir süre sonra elimize geçecek 100 TL’den daha 

değerlidir. Çünkü, bugünkü 100 TL’nin, yatırıma dönüştürüldüğü takdirde, hemen getiri 
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kazanabilecek olmasıdır. Başka deyişle, bugün 100 TL’yi bugün bankaya yatırdığınızda, faiz 

oranları ne oranda olursa olsun, bir yıl sonra elinize geçecek meblağ 100 TL’den daha fazla 

olacaktır.  

Bugünkü değer, gelecekte gerçekleşmesi beklenen bir nakit akımının (örneğin tahsil edilecek 

bir alacağın), paranın zaman değerini ve katlanılan riskin derecesini yansıtan uygun bir iskonto 

(faiz) oranı kullanılarak bugüne indirgenmiş halidir. Hesaplamalarda bileşik faiz mantığı 

kullanılmaktadır.   

Gelecekteki değer, başlangıçtaki bir miktar paranın, paranın zaman değerini ve katlanılan 

riskin derecesini yansıtan uygun bir iskonto (faiz) oranı ile, gelecekte ulaşacağı değerin 

hesaplanması işlemidir. 

 
1 TL’nin gelecekteki aşağıdaki formüle ile hesaplanır. 

nfBDGD )1( +=  

Gelecekteki 1 TL’nin bugünkü değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır.  

nf
GDBD

)1( +
=  

Formüllerdeki; 

BD= Bugünkü Değer 
GD=Gelecekte Elde Edilecek Para  
    f=Faiz oranı 
    n=dönem sayısı10 

Yukarıda verilen örneklerin tümünde ortak sorun; hesaplamalarda kullanılacak faiz oranı ne 

olacağıdır. Burada çeşitli faiz oranlarından söz edilebilir. 

1. Öncelikle taraflar arasında bir vade farkı oranı belirlenmişse bu rakam 
kullanılmalıdır (anlaşmanın bir finansman niteliği taşıması durumunda bu geçerli 
değildir). 

2. Şirketin uyguladığı vade farkı oranı (yazar tarafından önerilmiştir) 
3. TC Merkez Bankası Gösterge Faiz Oranı11 
4. TC Merkez Bankası Kısa Vadeli Reeskont Faiz Oranı12 

                                                           
10 Buradaki dönem sayısı faiz oranına bağlıdır. Şöyle ki; faiz oranı aylık ise dönem olarak ay, faiz oranı 
yıllık ise dönem olarak yıl alınacaktır. 
11 TC Merkez Bankası tarafından “gösterge faizi” adı altında bir oran yayınlanmaktadır. Fakat 
uzmanlar TCMB Gecelik Borç Verme Faiz oranının bu amaçla kullanılabileceğini ifade 
belirtmektedirler.  
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5. Vadeli Mevduat Faiz Oranı    
 
• Bugünkü Değer Hesaplamalarına Örnekler 

 
• Bir işletme 07.07.2008 tarihinde, o tarihteki değeri 10.000 TL olan mal satmıştır. 

Bunun bedelini 3 ay sonra alacaktır.  

Bu örnekte yanıtlanması gereken bazı sorular vardır. 3 ay sonra kaç TL tahsilat yapılacaktır? 

Başka deyişle 07.07.2008 tarihindeki 10.000 TL 3 ay sonra kaç liraya karşılık gelecektir?  

TMS-18: Hasılat Standardı açısından 3 ay sonra tahsil edilecek olan tutarın tamamı hasılat 

sayılamaz. Çünkü 3 ay sonra elde edilen paranın içinde paranın zaman bağlı getirisi de 

olacaktır ve TMS-18 bu kısmın ayrıştırılmasını istemektedir. 

Faiz oranı olarak aylık %2 oranı kullanılacaktır.  

GD= BD(1+f)n 

GD= 10.000(1+0,02)3  

GD=10.000(1,02) 3 

GD=10.000*1,0612 

GD=10.612,08 TL 

Satıcı firma 3 ay sonra alıcıdan 10.612,08 TL tahsil etsin ki 07.07.2008 tarihindeki 10.000 

TL’ye eş değer bir tahsilat yapmış olsun. 

• Bir işletme 07.07.2008 tarihinde 10.000 TL’lik mal satmıştır. Bunun bedelini 3 ay 

sonra 10.000 TL olarak tahsil edecektir.  

Paranın zaman değeri açısından 3 ay sonra elde edilecek 10.000 TL ile 07.07.2008 tarihindeki 

10.000 TL aynı değerde olamaz. Çünkü 3 ay sonra alınacak 10.000 TL bünyesinde paranın 

                                                                                                                                                                                       
12 Reeskont faiz oranı: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması 
için, muteber saydığı en az üç imzayı taşımak ve vadelerine en çok 120 gün kalmış olmak şartıyla ve 
kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta 
kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca 
belirlenir. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize reeskont oranı denilmektedir. 
Verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde 
tutulmak suretiyle belirlenmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında 
avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen 
reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı 
olarak önemini kaybetmiştir. 
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zaman değerini de bulunduracaktır. Bu nedenle TMS-18 bu kısmın ayrıştırılmasını 

istemektedir. 

Faiz oranı olarak aylık %2 oranı kullanılacaktır.  

BD= GD/(1+f)n 

BD=10.000/(1+0,02)3 

BD=10.000/(1,02)3 

BD=10.000/1,0612 

BD=9.423,22 TL 

TMS-18 açısından hasılat olarak kabul edilecek kısım 9.423,22 TL’lik kısımdır. Geri kalan 

zamana bağlı getiri olduğu için faiz geliri olarak kabul edilecek fakat faiz geliri de zaman 

işlemedikçe doğmayacağı için her ayın sonunda gerçekleşen faiz tutarı gelir kaydedilecektir. 

Bu konudaki ayrıntılı örneklere ilerleyen sayfalarda yer verilecektir.  

Satış bedeli olarak alıcıdan piyasa faiz oranı altında olan bir alacak senedi alınabilir. Anlaşma 

bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa (grup içi şirketlerin birbirini desteklemesi amacıyla 

yapılan uygulamalarda olduğu gibi), satış bedelinin gerçeğe uygun değeri; gelecekteki tüm 

tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Emsal faiz oranı 

aşağıdakilerden biri olarak tespit edilebilir: 

 (a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir işletmenin benzer finansal araçları için 

geçerli olan faiz oranı; veya 

 (b) Finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin nakit satış fiyatına 

indirgeyen faiz oranı. Örneğin 10.000 TL’lik mal satışı için alıcıdan 3 ay vadeli olarak 10.200 

TL’lik bir senet alınmıştır. Burada 10.200 TL’yi 10.000 TL’ye eşitleyene faiz oranı 

kullanılacak ve hesaplaması da şöyle olacaktır.   

BD= GD/(1+f)n 

10.000=10.200/(1+f)3 

(1+f)3=10.200/10.000 

(1+f)3=1,02 
3√(1+f)3=3√1,02   

1+f=1,0066227 

f=0,0066225 yaklaşık 0,0066 (binde 66) 
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Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark;TMS-18 Hasılat 

Standardının 29. ve 30. Paragrafları ile "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 

Ölçme" Standardına göre faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. 

Mal veya hizmet sunumu karşılığı olarak alınacak olan şey nakit veya nakit benzeri bir varlık 

yerine bir mal veya hizmet alınması durumunda ne yapılacaktır? Burada mal veya hizmet 

satışı karşılığında alınacak olan mal veya hizmetin özelliklerine bakılmalıdır. Eğer; 

• Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal ya da hizmetlerle 

değiştirilmesi (trampa) veya vadeli takasa (swap) konu edilmesi, hasılat yaratıcı işlem 

olarak değerlendirilmez. Belli yerleşim bölgesindeki talebi zamanında karşılamak 

üzere farklı yerlerdeki petrol ve süt ürünleri gibi stoklarını değiştiren veya vadeli 

takasa konu eden satıcılarda bu duruma sıkça rastlanır. Örneğin Sakarya Bölgesinde 

faaliyet gösteren ve kaşar peyniri üreten bir firmanın Burdur Bölgesinden topladığı 

sütleri acil ihtiyacı nedeniyle Burdur Bölgesindeki bir firmaya satmış, bunun 

karşılığında Burdur’daki firma da Bolu bölgesinden topladığı sütleri Sakarya’daki 

firmaya teslim vermiştir.  

Bu durumda yapılan işlem hasılat doğurucu bir işlem olarak kabul edilmeyecektir. Her 

ne kadar taraflar arasında fatura düzenlenmiş olsa da TMS-18 açısından yapılan işlem 

hasılat olarak kaydedilemez.  

• Birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiştirilmesinde, takas hasılat yaratıcı bir 

işlem olarak değerlendirilir. Bu durumda hasılat, alınan mal veya hizmetlerin gerçeğe 

uygun değerinden transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının düşülmesi suretiyle 

hesaplanır. Elde edilen mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinin güvenilir 

biçimde belirlenemediği durumlarda hasılat, elden çıkarılan mal veya hizmetlerin 

gerçeğe uygun değerine varsa transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının 

eklenmesi suretiyle hesaplanır.  

Örneğin A firması, B Firmasına sattığı her 1.000 adet çorap karşılığında B firmasından 

1 adet overlock Makinesi ve 1.000 TL nakit para almıştır. Bu durumda A firması için 

hasılat; overlock makinesinin piyasa fiyatı ile 1.000 TL’nin toplamın oluşacak tutar 

olacaktır.   

• İşlemin Ayrıştırılması  
 

Genellikle her satış işlemi kendi başına, diğer benzer satış işlemlerinden ayrı olarak ele alınır. 

Bazen de tek bir işlemin kendi içinde ayrıştırılabilir kısımları olabilir ve bunları ayrıştırmak, 
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her birini ayrı ayrı ele almak gerekir. Çünkü işlemin özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir 

işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı uygulamak gerekebilir (TMS-18, pr:13). Örneğin, 

bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış sonrası servis tutarını da içeriyorsa, bu 

tutarın hasılat olarak muhasebeleştirilmesi ertelenerek, servis hizmetinin verildiği dönem 

boyunca hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Örneğin bir yazılım firması yazdığı bir 

ERP programını firmalara 15.000 TL’ye satmaktadır. Fakat alıcı 2.000 TL daha verirse 

programın gelecek 5 yıldaki tüm yeni sürümleri ücretsiz olarak verilecektir. TMS-18 açısından 

burada hasılat olarak sadece 15.000 TL kabul edilecek, geri kalan 2.000 TL yeni sürümler 

piyasa sürülüp söz konusu firmaya yüklendiğinde hasılat kaydedilecektir. O zaman kadar bir 

avans hesabında bekletilmesi uygun olacaktır.  

Buna karşın, birbiriyle bağlantılı bir işlemler serisinin bir bütün olarak değerlendirilmediği 

takdirde ticari etkisinin anlaşılamadığı durumlarda, muhasebeleştirilme ilkeleri iki veya daha 

çok işleme birlikte uygulanır. Örneğin, bir işletme mal satarken aynı anda bu işlemin etkisini 

ortadan kaldıracak biçimde malları ileri bir tarihte geri satın almak üzere ayrı bir anlaşma 

yapabilir; bu durumda iki işlem birlikte değerlendirilir. 

• Mal Satış İşleminin Hasılat Kaydedilebilme Koşulları 
 

Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara 
yansıtılır (TMS-18, pr:14). 

(a)İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş 
olması; 

(b)İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak 
gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi; 

(c)Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

(d)İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması; 

(e)İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde 
ölçülebilmesi. 

Bir işletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya ne zaman devretmiş 

sayılacağının değerlendirilmesi, işleme ilişkin koşulların incelenmesini gerektirir. Çoğu kez, 

sahiplikle ilgili risk ve yararların devri ile mülkiyet veya zilyetliğin alıcıya devri aynı anda 

olur. Perakende satışların çoğunda bu durum söz konusudur. Başka durumlarda, sahiplikle 

ilgili risk ve getirilerin devri ile mülkiyet veya zilyetliğin devri farklı zamanlarda gerçekleşir.  
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Aslında burada ülkemiz Katma Değer Vergisinde uygulamasını gördüğümüz “teslim” olgusu 

konuyu açıklamada yararlı olacaktır. Mal veya hizmetin alıcısına teslimi ile birlikte risk ve 

getiriler de karşı tarafa geçtiği için hasılat teslim ile doğar demek yanlış olmayacaktır. Teslim 

yeri sonucu değiştirmeyecektir. Satıcının mekanında da olsa teslim gerçekleşti ise hasılat 

doğmuş olacaktır. Fakat aşağıda verilen örnekler teslim olgusunun hasılat durumunu tek 

başına tayin edemeyeceğini göstermektedir. Başka deyişle teslim gerçekleştiği halde sahiplikle 

ilgili riskler halen satıcı tarafta olabilir.     

İşletmenin, sahiplikle ilgili önemli riskleri taşımaya devam etmesi durumunda, bu işlem bir 

satış değildir ve hasılat olarak muhasebeleştirilmez. Bir işletme sahiplikle ilgili önemli riski 

çeşitli şekillerde taşıyabilir. İşletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve yararları taşımaya 

devam ettiği durumlara ilişkin örnekler aşağıdadır (TMS-18, pr16): 

(a) İşletmenin normal garanti hükümleri kapsamı dışında yetersiz performansa ilişkin 

yükümlülük taşıması; (örneğin “al bu klimayı soğutmazsa kalmazsanız 1 ay içinde 

geri getirin” türünden satıcının verdiği bir taahhütte hasılat klimanın satışından 1 ay 

sonra doğmuş olacaktır)13.  

 (b)Satış hasılatının işletme tarafından tahsil edilmesinin, alıcının söz konusu maldan 

üçüncü kişilere satmak suretiyle hasılat yaratması koşuluna bağlı olması(satılmazsa 

geri alacağım türünden bir taahhüt verilmesi, örneğin ekmek fırınlarının bakkallardan 

satılmayan ekmekleri geri toplaması) ;  

 (c)Satışın ilgili varlığın monte edilmesi koşuluyla yapılması ve sözleşmenin önemli 

bir bölümünü oluşturan montajın henüz işletme tarafından tamamlanmamış olması; 

 (d)Alıcının satış sözleşmesi ile belirlenen bir gerekçeye dayanarak alımdan vazgeçme 

hakkının bulunması ve işletmenin söz konusu malların iade edilip edilmeyeceğinden 

emin olmaması. 

İşletmenin, sahiplikle ilgili önemsiz bir riski taşıması durumunda, işlem satış niteliğindedir ve 

hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır (TMS-18, pr17). Örneğin, satıcı yalnızca alacak 

tutarının tahsilatını güvence altına almak amacıyla hukuki sahipliği muhafaza edebilir( örneğin 

                                                           
13 Bu örneklerde IFRS’lerin, ülkemizde daha önce hiç alışık olmadığımız bir özelliği görülmektedir. 
IFRS’ler belge bazlı değil işlem bazlıdır. Bunun anlamı şudur: Bazen elimizdeki tek bir belgeye 
dayanarak birden fazla ve değişik zamanlarda muhasebe işlemi yapılacaktır. Bazen de fatura tarihinden 
sonraki tarihlerde kayıt yapılabilir. Fakat bu durum firmaların keyfi uygulamalarına dayanak 
oluşturmamalıdır.  
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rehin, ipotek vb.). Eğer işletme böyle bir durumda sahiplikle ilgili önemli risk ve yararları 

devretmişse, işlem satış niteliğindedir ve hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır.  

İşletme tarafından sahipliğe ilişkin önemsiz risk taşınmasına ilişkin bir başka örnek de, alıcının 

memnun kalmaması durumunda bedelin iade edileceği bir perakende satıştır. Bu gibi 

durumlarda hasılat, satıcının gelecekteki mal iadelerini güvenilir biçimde tahmin edebilmesi 

ve bunlar için geçmiş deneyimler ve diğer ilgili veriler çerçevesinde bir karşılık ayırması 

koşuluyla, satışın gerçekleştiği tarih itibariyle finansal tablolara yansıtılır (TMS-18, pr17). 

Örneğin “al bu klimayı memnun kalmazsanız 1 ay içinde geri getirin” türünden satıcının 

verdiği bir taahhütte hasılat satış tarihidir fakat firmanın iade koşullarını geçmiş deneyim ve 

diğer ilgili veriler ışığında objektif bir şekilde belirlemesi, makul gerekçeler kullanması 

durumunda karşılık da ayırabilir.  

Hasılat ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel 

olması durumunda finansal tablolara yansıtılır. Bazı durumlarda bu, tahsilat yapılana veya bir 

belirsizlik ortadan kaldırılana kadar mümkün olmayabilir. Örneğin yabancı bir ülkede yapılan 

satışta, yetkili otoritenin bedelin yurt dışına transferine izin vermesi konusunda belirsizlik 

olabilir. İzin verildiğinde belirsizlik ortadan kalkar ve hasılat finansal tablolara yansıtılır. Daha 

önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir 

belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı 

muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, 

gider olarak finansal tablolara yansıtılır. 

Aynı işlem veya olayla ilgili hasılat ve giderler, hasılat ve giderlerin eşleştirilmesi 

kapsamında, eş zamanlı olarak muhasebeleştirilir. Malların tesliminden sonra ortaya çıkacak 

garanti masrafları ve diğer maliyetler dahil olmak üzere giderlerin, hasılatın kayda alınması 

için gerekli diğer koşullar sağlandığında, normal koşullarda güvenilir biçimde ölçülebildiği 

kabul edilir. Ancak, giderler güvenilir biçimde ölçülemiyorsa hasılat finansal tablolara 

yansıtılmaz; böyle durumlarda mal satışıyla ilgili daha önce alınmış bedel yükümlülük olarak 

muhasebeleştirilir.   

• Hizmetlerin Sunumu 
 

Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği 

durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate 

alınarak finansal tablolara yansıtılır. 
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Yukarıdaki paragraf aslında ülkemizde kullanılmakta olan Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

İşlerinde kullanılan yöntemi temelden değiştirmektedir.   

Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir 

biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir (TMS-18, pr:20): 

(a)Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

(b)İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel 

olması; 

(c) Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi; ve  

(d)İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin 

güvenilir biçimde ölçülebilmesi. 

İşlemin tamamlanma düzeyi dikkate alınarak hasılatın kayda alınması tamamlanma yüzdesi 

yöntemi olarak adlandırılır. Bu yönteme göre hasılat, hizmetlerin sunulduğu dönemlerde 

finansal tablolara yansıtılır. Hasılatın bu yönteme göre muhasebeleştirilmesi bir dönemde 

yapılan hizmet ve performansı hakkında yararlı bilgiler sağlar."TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri" 

Standardı da hasılatın bu esasa göre muhasebeleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu Standardın 

hükümlerinin genellikle hizmet sunumu kapsamında hasılatın ve ilgili giderlerin 

muhasebeleştirilmesine uygulanması mümkündür(TMS-18, pr:21). 

Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi muhtemel 

olduğunda finansal tablolara yansıtılır. Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş olan hasılat 

tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarsa, tahsil edilemeyen veya 

tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kayda alınmış hasılatın 

düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır(TMS-18, pr:22).  

İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra 

güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir (TMS-18, pr:23): 

(a)Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma 

bağlanmış hakları (yazılı veya hukuken geçerli bir sözleşmenin olması), 

(b) Hizmet bedeli, 
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(c) Ödeme şekli ve koşulları. 

İşletmede etkin bir dahili finansal bütçeleme ve raporlama sisteminin mevcut olması da 

gereklidir. İşletme, hizmet sunumu devam ederken, verilen hizmete ilişkin hasılat tahminini 

gözden geçirip gerektiğinde değiştirir. Tahminlerin bu şekilde düzeltmeye tabi tutulması, 

işlemlerin sonuçlarının güvenilir biçimde tahmin edilemediği anlamına gelmez. 

Bir işlemin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. İşletme, verilen hizmeti 

güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. İşlemin niteliğine bağlı olarak bu yöntemler 

aşağıdakileri içerebilir: 

(a)Yapılan işe ilişkin incelemeler, 

(b)Bilanço tarihine kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı,  

(c)İşlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar katlanılan maliyetlerin 

oranı. İşlemin tahmini toplam maliyetlerine yalnızca verilen veya verilecek olan 

hizmetlerin maliyetleri yansıtılır. 

Hakedişler ve müşterilerden alınan avanslar genellikle verilmiş hizmetleri yansıtmaz.  

Buna göre inşaat işletmelerinde hasılatın belirlenmesinde gerçekleşen maliyetlerin projenin 

toplam tahmini maliyetine oranlanması sonucu bulunan yükleme oranı nispetinde hak edişler 

hasılata dönüşür. Tahsil edilmiş olup fakat hasılata dönüşmeyen hak edişlerin avans olarak 

işlem görmesi standartların ruhuna daha uygun olacaktır.    

Belirli bir dönemde, belirsiz sayıda işlemin yapılması suretiyle sunulan hizmetler için; başka 

bir yöntemin tamamlanma düzeyini daha iyi temsil edeceğine ilişkin bir kanıtın bulunmaması 

durumunda, hasılat belirlenmiş dönem boyunca eşit olarak finansal tablolara yansıtılır. Belirli 

bir işlemin diğer bütün işlemlerden önemli olması durumunda, hasılatın muhasebeleştirilmesi 

önemli işlemin yerine getirilmesine kadar ertelenir(TMS-18, pr:25). 

Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği 

durumlarda, hasılat ancak finansal tablolara yansıtılmış giderlerin geri kazanılabilir tutarı 

kadar finansal tablolara yansıtılır (TMS-18, pr:26).  İşlemin başlangıç evrelerinde, işlem 

sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak 

işletmenin katlanılmış işlem maliyetlerini geri kazanması muhtemel olabilir. Bu nedenle 

hasılat, ancak geri kazanılabileceği beklenen katlanılmış maliyetler tutarında finansal tablolara 
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yansıtılır. İşlem sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden finansal tablolara kâr 

yansıtılmaz.  

İşlem sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği ve katlanılmış maliyetlerin geri 

kazanılmasının muhtemel olmadığı durumlarda, finansal tablolara hasılat yansıtılmaz ve 

katlanılmış maliyetler gider olarak muhasebeleştirilir.  

Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin ortadan 

kalkması durumunda, hasılat 26. Paragraf hükmü yerine, 20. Paragraf hükmü çerçevesinde 

muhasebeleştirilir. 

• Faiz, İsim Hakları ve Temettüler 
 

İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakları ve 

temettü getirilerinin, işlemle ilgili ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin 

muhtemel olması ve hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi durumunda aşağıdaki 

esaslara göre muhasebeleştirilir:  

(a)Faiz, "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardında 

belirlenen etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilir;  

Etkin Faiz Yöntemi: Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç 

grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili 

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü 

boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak 

gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun 

net defter değerine indirgeyen orandır. Etkin faiz oranının hesaplanması sırasında, işletme, 

gelecekteki kredi zararlarını dikkate almaksızın, ilgili finansal aracın sözlemeye bağlı tüm 

koşullarını (örneğin peşin ödeme, alım opsiyonu ve benzeri opsiyonlar) göz önünde 

bulundurmak suretiyle nakit akışlarını tahmin eder. Bu hesaplama, etkin faiz oranının bir 

parçası olan ve sözleşmenin tarafları arasında ödenen veya alınan tüm masraf ve puanlar 

(bakınız: TMS 18) ile işlem masraflarını ve diğer her türlü prim ve iskontoyu içerir. Benzer 

nitelikteki finansal araç grubuna ait nakit akışlarının ve beklenen ömrün güvenilir bir şekilde 

tahmin edilebileceği varsayılır. Ancak, ilgili finansal araca (veya finansal araç grubuna) ait 

nakit akışlarının ve beklenen ömrün güvenilir bir şekilde tahmin edilmesinin mümkün 

olmadığı bazı ender durumlarda, işletme, ilgili finansal aracın (veya finansal araç grubunun) 
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sözleşme süresinin tamamında gerçekleşmesi öngörülen sözleşmeye bağlı nakit akışlarını 

kullanır. 

 (b)İsim hakları; ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilir; ve  

(c)Temettüler; hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara 

yansıtılır.  

Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiş faizin tahakkuku durumunda; 

sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca 

edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır. Bir hisse senedinden elde 

edilen temettüün söz konusu hisse senedini elde etme tarihinden önceki dönemlere ait kârın 

dağıtılmasından kaynaklanan kısmı, ilgili hisse senedinin maliyetinden indirilir. Seçmeli bazda 

olanlar dışında eğer ayrıştırma yapmak zor ise, bu tutarların hisse senetleri maliyetlerinin bir 

kısmını karşıladığının açıkça belirlenebildiği durumlar hariç temettüler hasılat olarak kayda 

alınır(TMS-18, pr:32). 

İsim hakları, sözleşme hükümlerinin özü çerçevesinde, başka sistematik ve gerçekçi bir 

yöntemin daha uygun olmaması koşuluyla, ilgili sözleşme hükümlerine göre muhasebeleştirilir 

(TMS-18, pr:33).  

Hasılat sadece işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi muhtemel 

olduğunda finansal tablolara yansıtılır. Daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat 

tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıktığında, tahsil edilemeyen veya 

tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta hasılat olarak 

muhasebeleştirilmiş tutarın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır(TMS-

18, pr:34).  

4.5. Dipnotlarında Açıklanacak Bilgiler  
 

İşletme tarafından aşağıdaki hususlar (finansal tabloların dipnotlarına) açıklanır: 

(a)Hizmetlerin sunumuna ilişkin işlemlerin tamamlanma düzeylerinin belirlenmesi için 

kullanılan yöntemler dahil, hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik muhasebe 

politikaları; 
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(b)Aşağıdakilerden doğan ve dönem içinde muhasebeleştirilen her bir önemli hasılat 

sınıfı tutarı: 

  (i) mal satışları 

  (ii) hizmet sunumları; 

  (iii) faiz; 

  (iv) isim hakları; 

  (v) temettüler; ve  

(c)Her bir önemli hasılat sınıfı içinde yer alan mal veya hizmet takası suretiyle ortaya 

çıkan hasılat tutarı. 

5. ÖRNEKLER  

• Peşin Mal Satışı 
 

Örnek-1: 

 A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV 

Hariç). B işletmesi fatura tutarını aynı gün banka hesabına havale etmiştir.  

 07.07.2008     

102 BANKALAR HES  23.600  

 
600 YURTİÇİ SATIŞLARHS 
391 HESAPLANAN KDV HS   

20.000 
3.600 

 Mal satışı       
 

• Vadeli Mal Satışı 
 

Örnek-2: 

 A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV 

Hariç). KDV peşin alınmıştır. Ödemelerde aylık %2 vade farkı uygulanacağı iki firma 

arasında karara bağlanmıştır. B işletmesi ödemeyi 3 ay sonra, banka hesabına havale edecektir.  

 01.07.2008     
120 ALICILAR HES 
100 KASA HES 

 21.200 
3.600  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ    

20.000 
 

3.600 
 

1.200 
 Mal satışı       
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Her ay sonunda işleyen faiz için aşağıdaki kayıt yapılmalıdır. 

 31.07.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 400  

 642 FAİZ GELİRLERİ HES  400 

Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 

 31.08.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 400  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  400 
Ağustos ayı  işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
 

 31.09.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 400  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  400 
Eylül ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

KDV peşin alınmıştır. Ödemelerde aylık %2 vade farkı uygulanacağı iki firma arasında karara 

bağlanmıştır. Taraflar arasındaki vade farkını da içeren 21.200 TL tutarında bir senet 

düzenlenmiştir. B işletmesi senet bedelini 3 ay sonra, banka hesabına havale edilmiştir.  

 01.07.2008     
121 ALACAK SENETLERİ HES 
100 KASA HES 

 21.200 
3.600  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ   

20.000 
 

3.600 
 

1.200 
 Mal satışı       

 
Görüldüğü gibi satılan mal bedelinin tahsilinde kullanılan araçlar (çek/senet/veresiye) farklı 

olması hasılatın kapsamı açısından önemli olmamaktadır.  

 

• Vade Farkı Konulmadan Yapılan Satış (Peşin Fiyatına Vadeli Satış) 
 

Ekonomik anlamda bir malın peşin fiyatına vadeli satışı mümkün değildir. Şöyle ki bir mal bu 

günkü piyasa fiyatı ile satılabilir ve bu malın bedeli gelecekte bir tarihte tahsil edilebilir 
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(örneğin 3 ay sonra). Bu durumda 3 ay önceki  (malın satıldığı tarihteki) para ile (örneğin 100 

TL) tahsil edildiği tarihteki 100 TL’nin aynı kıymette olması mümkün değildir. Çünkü araya 

zaman girmiştir ve paranın zaman değeri vardır. Ticari hayatta kullanılan “peşin fiyatına 

vadeli satış” ifadesi bir pazarlama taktiğidir. Bu durumu anlatmak için “Vade Farkı 

Konulmadan Yapılan Satış” ifadesi daha açıklayıcı olmaktadır. 

 

Vade farkı konulmadan yapılan vadeli satışların muhasebeleştirilmesinde vade sonunda tahsil 

edilecek paranın satış tarihindeki değeri hesaplanır. Burada kısaca kredi kartı ile yapılan 

taksitli satışlara değinmek yararlı olacaktır. Kredi kartına taksitli satış; satıcı taraf açısından 

her hangi bir özelliği yoktur. Sadece banka anlaşmaya göre ödenmesi söz konusu olabilen 

komisyonlar gider yazılacaktır. Alıcı tarafından ise kart sahibinin kart borcunun tamamını 

ödeyip ödememesine göre değişecektir.  

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

KDV peşin alınmıştır. B işletmesi fatura tutarı kadar (20.000 TL) 01.10.2008 tarihli senet 

vermiştir.  

İşletmenin diğer normal satışlarında %2 vade farkı kullanıldığı için burada da iskonto oranı 

olarak aynı oran kullanılacaktır. 

Burada öncelikle 3 ay sonra (01.10.2008) tarihinde elde dilecek olan 20.000 TL’nin satış 

tarihindeki değeri hesaplanmalıdır.  

BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMASI 

Ana Para Faizi Oranı Kazanılmamış Kısım 
Aylık Düşülecek 
Faiz   

20.000 TL 0,02    
1.ay 19.607,84 392,157 392,156863  
2.ay 19.223,38 776,624 384,467512  
3.ay 18.846,45 1.153,55 376,928934  

 
 
 
 
 

 01.07.2008     
121 ALACAK SENETLERİ HES 
100 KASA HES 

 20.000 
3.600  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ   

18.846,45 
3.600 

1.153,55 
 Mal satışı       
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Her ay sonunda aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır. 

 31.07.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 392,15  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  392,15 
Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
 31.08.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 384,36  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  384,46 
Ağustos  ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
 30.09.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 376,92  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  376,92 
Eylül ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

KDV’nin tamamı ve mal bedelinin %25’i peşin alınmış, kalan kısım için de B işletmesi 

01.10.2008 tarihli senet vermiştir.  

İşletmenin normal satışlarında %2 vade farkı kullanıldığı için burada da iskonto oranı olarak 

aynı oran kullanılacaktır. Burada öncelikle bugünkü değer hesaplaması %25’lik peşinattan 

sonra kalan kısım üzerinden yapılacaktır. Bu hesaplama aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMASI   

Ana Para Faizi oranı Kazanılmamış Kısım 
Aylık Düşülecek 
Faiz Miktarı 

 15.000,00 TL  0,02   

1.ay  14.705,88 TL       294,12 TL   294,12 TL  

2.ay  14.417,53 TL       582,47 TL   288,35 TL  

3.ay  14.134,84 TL       865,16 TL   282,70 TL  
 

 

 

 01.07.2008     
121 ALACAK SENETLERİ HES 
100 KASA HES 

15.000 
8.600  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ   

19.134,84 
3.600 

865,16 
 Mal satışı       
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Her ay sonunda aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır. 

 31.07.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 294,12  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  294,12 
Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
 31.08.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 288,35  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  288,35 
Ağustos  ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
 30.09.2008     
 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ 282,70  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  282,70 
Eylül ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
• Taksitli Satışlar 

 

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

Ödemelerde aylık %2 vade farkı uygulanacağı iki firma arasında karara bağlanmıştır. B 

işletmesi ödemeleri birer ay arayla 3 ayda tamamlayacaktır. Bunun için aşağıda listesi verilen 

senetler düzenlenmiştir. 

01.08.2008 8.300 TL 
01.09.2008 8.300 TL 
01.10.2008 8.200 TL 

Senet vadesi sonunda her tahsil edildiğinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır. İlk tahsil edilen senet 

aynı zamanda 3.600 TL’lik KDV’yi de içereceği için satış hasılatının sadece 8.300-

3.600=4.700 TL’lik kısmı tahsil edilmiş olacaktır. Bu nedenle ikinci ayın sonunda kazanılan 

faizi 21.200-4.700=16.500 TL üzerinden hesaplamak gerekir. Üçüncü ayın kazanılmış faizi ise 

16.500-8.300=8.200 TL üzerinden hesaplanmalıdır. 

BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMASI  

Ana Para:  21.200,00 TL Faizi oranı:0,02  

1 aylık     20.784,31 TL      415,69 TL  

Ana Para: 16.500,00 TL   

2 aylık     15.859,28 TL      640,72 TL  

Ana Para: 8.200,00 TL Faizi oranı: 0,02  

1 aylık       8.039,22 TL      160,78 TL  
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 01.07.2008     
121 ALACAK SENETLERİ HES 24.800  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ   

19.982,82 
3.600 

1.217,18 
 Mal satışı       

 

Yukarıdaki yevmiye kaydında; 
19.982,82= 21.200 - 1.217,18 

1.217,18=415,69+640,72+160,78 

 

 01.08/09/10.2008     

100 KASA HESABI  8.300  
 121 ALACAK SENETLERİ HES  8.300 
 
     
 

Her ayın sonunda da gerçekleşen faiz gelirlerinin kaydı yapılacaktır. 

 31.07.2008     

 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 415,69  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  415,69 
Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 

 31.08.2008     

 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 640,72  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  640,72 
Ağustos ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     
 
 
 30.09.2008     

 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 160,78  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  160,78 
Eylül ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     

 
• İskontolu Satışlar 

 

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

Mal bedeli üzerinden %10 iskonto yapılmıştır. Ödemelerde aylık %2 vade farkı uygulanacağı 

iki firma arasında karara bağlanmıştır. 21.240 TL’lik 01.08.2008 vadeli bir senet 

düzenlenmiştir. 
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Mal satışında iskontoya ilişkin olarak değişik durumlar ortaya çıkar. İskonto eğer satış anında 

yapıldıysa TMS-18 açısından her hangi bir özel durum ortaya çıkmaz. Sadece bugünkü değer 

hesaplamasının iskonto düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre 

aşağıdaki kayıt yapılır 

 

BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMASI 
  

Ana Para Faizi oranı  Aylık Düşülecek Faiz Miktarı 

        18.000,00 TL  0,02   

1.ay      17.647,06 TL      352,94 TL          352,94 TL  

2.ay     17.301,04 TL      698,96 TL          346,02 TL  

3. ay     16.961,80 TL   1.038,20 TL          339,24 TL  
 

 01.07.2008     
121 ALACAK SENETLERİ HES 
611 SATIŞ İSKONTOLARI HES 
 

21.240,00 
2.000,00 

  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ   

16.961,80 
3.240,00 
1.038,20 

 Mal satışı       
 

Ülkemizde bu güne kadar yaygın olarak uygulandığı üzere fatura üzerinde gösterilen satış 

iskontolar “611.Satış İskontoları Hesabı”nın borcuna kaydedilirdi. Buradaki amaç brüt tutar 

üzerinden gözüken “600.Yurtiçi Satışlar Hesabı”nı (aynı zamanda 601 Yurtdışı Satışlar vd.) 

düzeltmekti. TMS-18 açısından “600.Yurtiçi Satışlar Hesabı”na (aynı zamanda 601.Yurtdışı 

Satışlar vd.) yüklenen görev değişmiştir. Bu hesabın yeni görevi artık işletmenin satış 

hasılatını bugünkü değer üzerinden ve zamana bağlı gelirlerden (faiz geliri) arındırılmış olarak 

raporlamaktır.  

Yukarıdaki paragrafta açıklanan nedenlerle TMS-18 açısından satış iskontoları hesabını 

kullanmak uygun olmayabilir. Eğer iskonto ödemeye bağlı olarak yapılıyorsa burada iskonto 

hesabını kullanmak gerekir. 

 

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

Ödemelerde aylık %2 vade farkı uygulanacağı iki firma arasında karara bağlanmıştır. Alıcı 

borcunu 4 ay sonra ödeyecektir. Fakat borç 1. ay sonunda (01.08.08) ödenirse %1 iskonto 

yapılacaktır. 
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GECEKTEKİ DEĞER HESAPLAMASI 

Ana Para Gelecekteki Değer Faiz 

 20.000,00 TL  0,02   

1    20.400,00 TL      400,00 TL  

2    20.808,00 TL      808,00 TL  

3    21.224,16 TL   1.224,16 TL  

4    21.648,64 TL   1.648,64 TL  
 

 01.07.2008     
120 ALICILAR HESABI 25.248,64  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ   

20.000,00 
3.600 

1.648,64 
 Mal satışı       

 

Alıcı borcunun tamamını 1 ay sonra (01.08.08) tarihinde nakit olarak ödemesi durumunda 

aşağıdaki kayıt yapılacaktır.  

 01.08.2008     
100 KASA HESABI 
611 SATIŞ İSKONTOLARI HES 
ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 

23.800,00 
200,00 

1.648,64  

 

120 ALICILAR HESABI 
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 
   

25.248,64 
400,00 

 
 Alacağın tahsili        

 

Yukarıdaki muhasebe kaydında; 

23.800= 20.000+3.600+400 (1 aylık vade farkı)- 200(erken ödeme iskontosu) 

200=20.000*0,01 (erken ödeme iskontosu) 

400=20.000*0,02 (1 aylık kazanılan faiz) 

 

Satış işleminde miktar iskontosu;  miktara bağlı yapılan indirim (örneğin 10 adet ürün alana 1 

adet ürünün ücretsiz verilemesi) şeklindeki uygulamadır. İskontonun miktar iskontosu 

şeklinde uygulanması durumunda hasılat kaydında herhangi bir özel durumu olmayacaktır. 

Fakat satılan malın maliyet rakamı değişecektir. Örneğin A işletmesi hem buzdolabı hem de 

çamaşır makinesi alan müşterilerine elektrikli süpürgeyi ücretsiz olarak vermektedir. Burada 

buzdolabı ve çamaşır makinesinin satışını önceki sayfalarda anlatılanlar çerçevesinde 

yapılacaktır. Satılan buzdolabı ve çamaşır makinesinin maliyet rakamına elektrikli süpürgenin 

maliyeti de ilave edilecektir. 
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• Satıştan İade İşlemleri 
 

Örnek:  

A İşletmesi B işletmesine 01.07.2008 tarihinde 20.000 TL’lik mal satmıştır (%18 KDV Hariç). 

Aylık %2 vade farkı uygulanacaktır. B işletmesi 01.09.2008 vadeli bir çek vermiştir. 

15.08.2008 tarihinde B işletmesi 8.000 TL’lik malı iade etmiştir. İade bedeli müşteri çeki ciro 

edilerek ödenmiştir.  

Ana Para 
Gelecekteki 
Değer Faiz:0,02 

20.000 TL    

1.ay    20.400,00 TL      400,00 TL  

2.ay    20.808,00 TL      808,00 TL  
 

 01.07.2008     
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 24.408,00  

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
391 HESAPLANAN KDV HS 
ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ   

20.000,00 
3.600,00 

808,00 
 Mal satışı       

 

Ay sonunda kazanılan faizin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 31.07.2008     

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 400,00  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  400,00 
Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     
 

Yukarıda kazanılan faizin bir kısmı iade edilen mallar ait olduğu için kazanılan faizden iade 

edilen mallar düşen kısmın iptali gerekir. Bunun için de yukarıdaki kaydın tersi yapılır. 

Kazanılan faiz ise aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanır. Hesaplamalarda kolaylık sağlaması 

açısından ay küsurları dikkat alınmamıştır.  

GELECEKTEKİ DEĞER HESAPLAMASI 

Ana Para Gelecekteki Değer Faiz: 0,02 

   8.000,00 TL     

1.ay     8.160,00 TL      160,00 TL  
 

 15.08.2008     
642 FAİZ GELİRLERİ HES 160,00  
 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ  160,00 
 Mal satışın iade nedeniyle kazanılan faizin iptali  
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 15.08.2008     
610 SATIŞTAN İADELER HESABI 
 191 İND. KDV HES. 
        -İadeler 

8.000,00 
1.440,00 

  
 101 ALINAN ÇEKLER HESABI  9.440,00 
 Mal satışın iade       

 

• Paket Satış İşlemleri 
Örnek:  

A işletmesi hem beyaz eşya ticareti yapmaktadır. 01.07.08 tarihinde bir müşteriye hem 

buzdolabı, hem bulaşık makinesi hem de çamaşır makinesi satmıştır. Bunların üçünü paket 

olarak 1.500 TL’ye satmıştır. Alıcı fatura bedelini kredi kartı kullanarak ödemiş ve 10 taksit 

seçeneğini seçmiştir.   KDV ve ÖTV ihmal edilmiştir. Satıcı firma banka ile anlaşması gereği 

paket kredi kartından yapılan satışların bedelini aylık %3 komisyon ödeyerek ertesi gün 

kullanabilir yada 1 ay sonra komisyonsuz ve otomatik olarak vadesiz mevduat hesabına 

virman edilecektir. Satıcı firma prensip olarak “1 ay sonra hesaba virman edilmesi” seçeneğini 

kullanmaktadır.  Satılan malların tek satılma durumunda fiyatları şöyledir: 

Buzdolabı  :   900 TL 
Çamaşır makinesi :   450 TL 
Bulaşık Makinesi :   350 TL 
Toplam   :1.700 TL 

Burada satıcı firma söz konusu malları ayrı yarı da satabildiği için her bir ürünün makul 

değerleri üzerinden satış hasılatını hesaplayacak ve kaydedecektir. Hesaplamalar aşağıdaki 

gibi yapılacak ve kaydedilecektir. 

Buzdolabı  :    900 TL 
Çamaşır makinesi :    450 TL 
Bulaşık Makinesi :    350 TL 
Top. Piy. Değeri : 1.700 TL 
Paket Satış Farkı :    200 TL= (1.700-1.500) 
Fark Oranı  :%11,7=(200/1.700) 
 
Fark tüm ürünlere dağıtılmalıdır. Dağıtımı da şöyle olacaktır. 
Buzdolabı  :   900 TL*0,117=105,3 TL 
Çamaşır makinesi :   450 TL*0,117=52,65 TL 
Bulaşık Makinesi :   350 TL*0,117=40,95 TL 
 
Hasılatın Hesaplanması 
Buzdolabı  :   900-105,3=794,7 
Çamaşır makinesi :   450-52,65=397,3 
Bulaşık Makinesi :   350-40,95=309,0 
Toplam    :                   1.500 TL  
 



 

41 
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin olmadan 
kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır. 

Bu işleme ilişkin satıcı firma aşağıdaki kaydı yapacaktır. Firma kredi kartı bedelini 1 ay sonra 

tahsil edeceği için aylık %3 komisyondan kurtulmuş olacaktır. Bu durumda aylık %3 

üzerinden bugünkü değerin hesaplanmasını gerekli kılar. Çünkü satışın Gerçeğe Uygun Değeri 

değişmektedir. Hesaplamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 

BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMASI 

Ana Para: 
1.500 TL 

Faizi Oranı: 
%3 

Kazanılmamış 
Kısım  

1 ay 1.456,311 43,6893  
 
 
 

 01.07.2008     
   KREDİ KARTLARI HESABI14 1.500,00  

 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 
  ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ   

1.456,31 
43,69 

 Mal satışı       
 

Kredi kart bedeli firmanın mevduat hesabına aktarıldığında aşağıdaki kayıt yapılacaktır.  

      

ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ 43,69  
 642 FAİZ GELİRLERİ HES  43,69 
Temmuz ayı işleyen vade farkının gelir kaydedilmesi 
     
 

7. DİPNOT UYGULAMALARI 

Hasılatın raporlanması ile ilgili olarak aşağıda bazı şirketlerin finansal tablo ve dipnot 

örneklerine yer verilmiştir15. 

• Hasılat Politikalarının Raporlanmasına İlişkin Dipnot Örnekleri 
 

Örnek 1:Kalem üretimi yapan bir işletmenin hasılat politikası ve buna ilişkin dipnotlar 
şöyledir. 

Gelir Kaydedilmesi 
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların 
Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun 
değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade 
ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle bulunmuştur.  
                                                           
14 Bu hesap mevcut Tekdüzen Hesap Planında yoktur. Fakat TFRS’lerin uygulaması açısından 
önerilmektedir. 
15 Bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunun internet sitesinden alınmıştır.  
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Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir: 
• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 
• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar 

üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,  
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi, 
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, 
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan 
elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif 
faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı 
doğduğu zaman kayda alınır. 
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal 
yönteme göre muhasebeleştirilir. 
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel 
gelecekte oluşacak nakit akımlarının finansman unsuru içerinde yer alan gizli faiz oranı ile 
indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına göre mali tablolara yansıtılır. 
 
 
  Cari Dönem Önceki Dönem 
 Notlar 01.01.2008  

 
01.01.2007 

   SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER    
    
Satış Gelirleri Not.28      78.235.414           67.402.000  
Satışların Maliyeti (-) Not.28    (37.111.328)        (33.113.191) 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)    41.124.086        34.288.809  
    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler                       -                           -  
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)                       -                           -  

 

NOT 28- SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ  
Şirketin dönem sonları itibariyle Satışlar ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır. 
 31.12.2008 31.12.2007 
Yurtiçi Satışlar 87.310.627 76.200.411 
Yurtdışı Satışlar 4.865.016 5.285.258 
Satış İndirimleri (-) (13.940.229) (14.083.669) 
Net Satışlar 78.235.414 67.402.000 
Satışların Maliyeti (-) (37.111.328) (33.113.191) 
BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI 41.124.086 34.288.809 

 

Şirketin dönem sonları itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır. 
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ÜRETİM MİKTARLARI 

 MAMULLER 31.12.2008 31.12.20
 Ağaç Cıdarlı Kalemler-Grs 1.061.636 881.216 

Tükenmez Kalemler-Düzine 828.719 1.800.49
 Versatil Kalemler-Ad. 6.747.160 6.374.57
 Keçeli Kalemler- Ad. 13.292.022 15.926.4
 Roller Kalemler- Ad. 793.037 1.515.78
 Plastik Silgiler- Kt. 171.368 212.762 

Pastel Boyalar- Kt. 1.684.806 1.263.94
 Suluboyalar- Kt. 2.136.461 1.653.54
 Guvaş, Par.Boya,Oyun Ham.-Kt. 651.178 337.161 

Minler- Tüp 2.090.086 4.672.95
 Standlar ve Setler-Ad. 37.828 116.426 

Blisterli Ürünler-Ad. 2.669.107 1.926.39
  

SATIŞ MİKTARLARI 
 

 

 

 

 

 

 

b) İlişkili Taraflardan Alımlar  ve İlişkili Taraflara Satışlar 

Alışlar 31.12.2008 31.12.2007 
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.(Yönetim , hizmet) 1.070.668 685.146 
Ülkü Kırtasiye A.Ş.   1.991.622 1.180.549 
Anelsan Anadolu Elektr.San.ve Tıc.A.S. 40.141 38.594 
Efestur Turizm İşl.A.Ş. 581.215 550.785 
Anadolu Motor Üretim San.A.Ş. 2.651 19.434 
Çelik Motor Tic.A.Ş. 176.046 98.059 
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. 855.753 812.744 
Alternatif  Yatırım A.Ş. 89 - 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.A.Ş. 478 - 
Efes Pazarlama A.Ş. 15.806 33.426 
Anadolu Isuzu Otomotiv A.Ş. 13.980 13.794 
Delta Stationery Pvt.Ltd. 21.982 113.215 
A.W.Faber-Castell (I) Pvt.Ltd. 74.814 - 
P.T.A.W.Faber-Castell IND 21.293 44.078 
A.W.Faber-Castell S.A. 296.576 132.419 
A.W.Faber-Castell vetrieb Gmbh 7.869.435 6.907.067 
A.W.Faber-Castell (Guangzhou) Stationery Co.Ltd. 2.497.127 1.939.511 
A.W.Faber-Castell (M) Sdn.Bhd. 1.165.401 803.233 
A.W.Faber-castell Peruana S.A. 623.720 197.589 
A.W.Faber-Castell Produktion Gmbh 39.551 40.272 
Toplam 17.358.348 13.609.915 

MAMULLER 31.12.2008 31.12.2007 
Ağaç Cıdarlı Kalemler-Grs 857.217 832.630 
Tükenmez Kalemler-Düzine 1.177.690 1.597.471 
Versatil Kalemler-Ad. 7.130.231 6.613.002 
Keçeli Kalemler- Ad. 14.309.299 13.428.837 
Roller Kalemler- Ad. 945.179 1.286.139 
Plastik Silgiler- Kt. 200.840 212.356 
Pastel Boyalar- Kt. 1.508.742 1.168.444 
Suluboyalar- Kt. 2.113.044 1.992.838 
Standlar ve Setler-Ad. 58.431 77.566 
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 31.12.2008 31.12.2007 
Satışlar 
Ülkü Kırtasiye A.Ş.  24.314 15.118 
Anelsan Anadolu Elektr.San.ve Tıc.A.S. 8.100 7.800 
Çelik Motor Tic.A.Ş. 101.837 87.122 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.A.Ş. 5.630 23.006 
Efespilsen Spor Klubü - 288 
Anadolu Eğitim ve Sos.Yard. Vakfı İkt.İşl. 20.833 3.140 
Alternatifbank A.Ş. 9.246 10.031 
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. 661 15.752 
Efes Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 4.502 21.544 
Efestur Turizm A.Ş. 2.173 6.700 
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 3.481 4.934 
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. 4.335 54.676 
Coca Cola Mesrubat Paz.Dns.A.Ş. 955 - 
Anadolu Restoran İşl.Ltd.Şti. 1.032 490 
Anadolu Eğitim ve Sos.Yard. Vakfı  4.572 4.587 
Alternatif Yatırım A.Ş. 581 2.457 
Ana Gıda Otomotiv ve İht.Mad.San ve Tic.A.Ş. 1.336 1.062 
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. - 4.580 
Yazıcılar Holding A.Ş. 244 - 
Anadolu Elektronik Aletler Paz.ve Tic.A.Ş. 1.341 750 
A.W.Faber-Castell Ceska Rep.Spol.S.R.O 55.067 45.932 
Faber-Castell Argentina  45.943 18.587 
A.W.Faber-Castell Peruana SA 49.038 36.383 
A.W.Faber-Castell S.A.Brasil 57.698 38.782 
A.W.Faber-Castell Vetrieb Gmbh 743.332 551.147 
Faber Castell USA INC 28.804 5.903 
A.W.Faber-Castell (Aust)pty LTD A.C.N. 23.685   
Toplam 1.198.740 961.041 

 

Örnek-2: Beyaz eşya üretimi yapan bir işletmenin hasılat politikası ve buna ilişkin dipnotlar 
şöyledir. 

Notlar   2010   2009 
Satış gelirleri  23   6.936.420  6.591.895 
Satışların maliyeti  23   (4.868.473)  (4.417.892) 
Brüt kar     2.067.947  2.174.003 

Gelirlerin kaydedilmesi 
Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin 
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik 
faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin 
gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, ürün 
satışlarından iade ve indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunur. Satış işlemi bir finansman 
işlemini içeriyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, izleyen dönemlerde yapılacak 
tahsilatların etkin faiz oranı ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri 
ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere yine  
tahakkuk esasına göre kaydedilir (Not 27).  
 
Grup tarafından elde edilen faiz geliri etkin faiz oranı üzerinden hesaplanarak tahakkuk 
esasına göre kaydedilir. 
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Ertelenen finansman gelir/gideri 
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal 
gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi 
boyunca, etkin faiz oranı ile hesaplanır ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında 
gösterilir (Not 27, 28). 
 
 
 

NOT 23 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
2010   2009 

Yurtiçi satışlar    3.547.277  3.381.590 
Yurtdışı satışlar   3.841.715  3.723.538 
Brüt satışlar    7.388.992  7.105.128 
İndirimler     (452.572)    (513.233) 
Net satışlar    6.936.420  6.591.895 
Satışların maliyeti    (4.868.473) (4.417.892) 
Brüt kar     2.067.947  2.174.003 

 

 

 

Örnek-3: Bir hizmet işletmenin hasılat politikası ve buna ilişkin dipnotlar şöyledir. 

Hasılat 
 
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya 
hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının 
güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının 
muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk 
esasına göre kayıtlara alınır.  
 
Net satışlar, mal veya hizmet satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle 
gösterilmiştir.  
 
Kira gelirleri dönemsel tahakkuk esasına göre, faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre 
muhasebeleştirilir.  
 
Temettü gelirleri tahsil etme hakkının oluştuğu tarihte gelir yazılır. Yolcu servis ücret 
gelirleri, havayolu şirketlerine veya temsilcilerine, yurt dışına giden yolculara terminalde 
verilen hizmetler karşılığında, hizmet sözleşmesine istinaden giden yolcu başına belirlenmiş 
tutar üzerinden faturalanarak tahakkuk esasına göre kaydedilir.  
 
Çelebi IC Yatırım ile DHMİ arasında imzalanan Antalya Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminal 
Binası (“Terminal”) yapım, işletim ve devir işlerine ait uygulama sözleşmesi ve Terminal’in 
yapım ve işletimine ilişkin ihale şartnamesine göre DHMİ, dış hat giden yolcu servis ücreti 
kişi başı 15 ABD Doları olmak üzere 2009yılı işletme süresi sonuna kadar 1.987.734 yolcuya 
tekabül eden dış hat yolcu servis ücret gelirini Çelebi IC Yatırım’a garanti etmiştir; bir 
işletme yılında DHMİ tarafından garanti edilen yolcu sayısına ulaşıldıktan sonra yolcu servis 
ücretinin tamamı DHMİ’ne ait olmaktadır. Celebi Delhi Cargo ile Delhi International Airport 
Private Limited (“DIAL”) arasında 24 Ağustos 2009 tarihinde yapılan imtiyaz sözleşmesi 
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kapsamında 25 yıl süresince Yeni Delhi kentindeki havalimanındaki kargo terminalinin 
işletmesinden elde edilecek gelirlerin %36’sı söz konusu anlaşma kapsamında DIAL’in payı 
olup, konsolide finansal tablolarda Celebi Delhi Cargo’nun satış gelirlerinden netleştirilmek 
suretiyle gösterilmiştir. (Dipnot 18).  
 
Celebi Nas ile Mumbai International Airport Private Limited (“MIAL”) arasında 14 Kasım 
2008 tarihinde yapılan imtiyaz sözleşmesi kapsamında 11 yıl süresince Mumbai kentindeki 
havalimanında verilen yer hizmetlerinden elde edilecek gelirlerin %15’i söz konusu anlaşma 
kapsamında MIAL’in payı olup, konsolide finansal tablolarda Celebi Nas’daki satış 
gelirlerinden netleştirmek suretiyle gösterilmiştir (Dipnot 18). Celebi GH Delhi ile Delhi 
International Airport Private Limited (“DIAL”) arasında 2 Haziran 2010 tarihinde yapılan 
imtiyaz sözleşmesi kapsamında 10 yıl süresince Yeni Delhi kentinde verilen yer hizmetlerinden 
elde edilecek gelirlerin %15’i ya da DIAL tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden elde 
edilicek gelirin %12,85’inden yüksek olan tutar söz konusu anlaşma kapsamında DIAL’in payı 
olup, konsolide finansal tablolarda Celebi GH Delhi’nin satış gelirlerinden netleştirilmek 
suretiyle gösterilmiştir. (Dipnot 18). 
 
 
 
DİPNOT 18 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

2010       2009 
Verilen yer hizmetleri 265.472.406  233.699.766 
Kargo ve antrepo hizmet gelirleri 85.424.883      25.298.383 
Havaalanı güvenlik hizmetleri     4.314.140    6.031.049 
Satılan uçak yakıtı,  
ticari mal ve komisyon gelirleri             7.285    1.005.374 
Havacılıkla ilgili olmayan  
işletme kira gelirleri (*)    -  21.268.490 
Yolcu servis ücret gelirleri (**)    -  22.926.822 
Ortak giderlere katılım  
payı gelirleri (****)     -  4.115.472 
Havacılıkla ilgili işletme  
kira gelirleri (***)    -  2.567.274 
Eksi: İadeler ve indirimler   (8.213.235)  (5.822.062) 
Satış gelirleri - net  347.005.479  311.090.568 
Satışların maliyeti   (222.151.496)  (202.284.165) 
Brüt kar   124.853.983  108.806.403 

(*) Havacılıkla ilgili olmayan işletme kira gelirleri ofis ve ticari mahallerin kiralanmasından 
oluşmaktadır. 
 
(**) Çelebi IC Yatırım ile DHMİ arasında imzalanan Antalya Hava Limanı 2. Dış Hatlar 
Terminal Binası (“Terminal”) yapım, işletim ve devir işlerine ait uygulama sözleşmesi ve 
Terminal’in yapım ve 
işletimine ilişkin ihale şartnamesine göre DHMİ, dış hat giden yolcu servis ücreti kişi başı 15 
ABD 
Doları olmak üzere işletme süresi sonu 23 Eylül 2009’a kadar 1.987.734 yolcuya tekabül eden 
dış hat 
yolcu servis ücret gelirini Çelebi IC Yatırım’a garanti etmiştir; bir işletme yılında DHMİ 
tarafından 
garanti edilen yolcu sayısına ulaşıldıktan sonra yolcu servis ücretinin tamamı DHMİ’ye ait 
olmaktadır. 
 
(***) Çelebi IC Yatırım'ın Antalya ikinci dış hatlar terminalinde elde ettiği köprü, su, PCA ve 
400 Hz gibi hizmetlerden elde ettiği, havacılık ile ilgili gelirlerden oluşmaktadır. 
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(****) Çelebi IC Yatırım’ın Yap-İşlet-Devret kapsamında yapmış olduğu dış hatlar 
terminalinde, yapılan 
sözleşme ve yönetim planı gereği kiralanan ofis ve işletme mahalleri kira bedelleri ile 
kullanılan ortak 
elektrik, ısıtma ve diğer masraflar üzerinden hesaplanan katılım paylarıdır. 
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Özet 
 

Ülkemizdeki mevcut muhasebe uygulamalarında şirketlerin finansal tablolarında yer alan 

hasılat rakamının yanıltıcıdır. Çünkü genel olarak zamana bağlı gelir özel olarak da vade 

farkları hasılat içinde raporlanmaktadır.  Bu sonuç gelir tanınma kurallarının tam olarak 

bilinmemesinden ve uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Fakat olayın bir de kültür 

boyutu olduğu ortadadır. Çünkü ülkemizde vergi odaklı muhasebe anlayışı hakim olduğu için 

vergisel kaygılarla konunun bu yönü göz ardı edilmektedir. Yanlış raporlamanın vahim 

sonuçları özellikle dönemsellik ilkesini zedelemektedir.  

 

TFRS’ler ile ülkemiz muhasebe uygulamalarında yerini bulacak olan “hasılatın gerçeğe uygun 

değeri üzerinden raporlanması” sayesinde vade farkı ayrıştırılabilecek ve dürüst resim ilkesine 

uygun bir raporlama yapılabilecektir. Böylelikle gerçekleşmemiş gelirler üzerinden yapılan 

finansal analiz çalışmaları da daha da sağlıklı bir yapıya oturacaktır. Bu sonuç hem kredi 

verenlere hem de şirket yönetici ve ortaklarına şirketin finansal durumunu daha sağlıklı olarak 

görebilme fırsatını sunacaktır.  
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Çalışma Soruları 

1. Bir işletmenin ticari mal satışları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Mal satışları hem gelir hem de hasılattır. 

b. Mal satışları hem kazanç hem de hasılattır. 

c. Mal satışları hem gelir hem de kazançtır. 

d. Mal satışları hem kazanç hem de hasılattır. 

e. Mal satışları kazançtır. 

2. İşletme 1,5 TL/$ kurundan aldığı 1.000$’ı 1,6 TL/$ kurundan satmıştır. Bu işlemin kaydı ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. 100 TL hasılat karı olarak kaydedilmelidir. 

b. 100 TL kazanç olarak kaydedilmelidir. 

c. 100 TL hasılat zararı olarak kaydedilmelidir. 

d. 100 TL kazanç zararı olarak kaydedilmelidir 

e. 100 TL brüt hasılat olarak kaydedilmelidir 

3. İşletmelerin hasılatı hangi yönteme göre muhasebeleştirilir? 

a. Net yönteme göre 

b. Endirekt yönteme göre 

c. Hasılat yöntemine göre 

d. Kazanç yönteminde göre 

e. Brüt yönteme göre 

4. Aşağıdakilerden hangisi hasılat kapsamında değerlendirlemez? 

a. Mal satışları 

b. Kur farkı gelirleri 

c. İsim hakkı gelirleri 

d. Kar payı gelirleri 

e. telif hakkı gelirleri 
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