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MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI
YÖNÜNDENYENİLEME FONU AMORTİSMAN GİDERİ

MAHSUP İLİŞKİSİ

Hanifi AYBOGA*
ı. GİRİŞ

Vergi

mevzuatımızda

yer alan muhtelif düzenlemeler ile işletme içi
edilmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de Vergi
Usul Kanunu'nun 328 ve 329.maddelerinde yer alan ve amortismana tabi
maddi duran varlıkların satışından \·eya doğal afetler nedeniyle zarar gönneleri
halinde alınan sigorta tazminatlarından elde edilen karların. bazı şartlar altında
belirli bir süre vergilenmesinin ertelenmesine imkan sağlayan "Yenileme Fonu"
uygulamasıdır 1 .
·,
Vergi mevzuatımızda maddi duran varlıkların yenileme giderlerini
karşılamak için işletmenin dönem karından yenileme fonu ayrılması kabul
edilmemiştir. Bu nedenle işletmede mevcut bulunan \'e kullanılan maddi duran
varlıklar yönünden satış olmaksızın gelecek yıllarda yenileme çalışmaları
yapılabilmesi için her yılın dönem karından yenileme fonu ayrılması mümkün
yatırımlar teş\·ik

değildir.

Vergi Usul Kanunu'nda sadece maddi duran varlığın satılması veya
afet nedeniyle zarar görmesi \·e sigorta tazminatı alınması durumunda ve
buna bağlı olarak karın doğması halinde bu karın belirli şartlar altında
yenileme fonu olarak ayrılması kabul edilmiştir.
doğal

me\'zuatımızın

tazminatı alınması

kabul ettiği bu sisteme göre bütün maddi duran
veya doğal afet nedeniyle zarar görmesi ve sigorta
durumunda ve karın doğması halinde bu karlar ile yenileme

* Yrd.Doç.Dr. M.Ü.

S.B.M.Y.O.

Vergi

varlıkların, satılması
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Uygulamada ise daha çok karşılaşılan. makine ve taşıt türündeki maddi
duran Yarlıkların satışı ve yenilenmesi ile fon ayrılmasıdır.
2. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDA N YENİLEME FONU

Vergi Usul Kanunu'nun Yenileme Fonu'na

ilişkin

328 ve 329.maddeleri

aşağıdadır.

''Madde 328 : Amortismana tabi kıymetlerin sa///nıa.\·ı halinde alınan
hede/ ile hunların envanter defterine kaylllr de,~erleri arasındaki .fark Kar ve
Zarar Hesahı'na geçirilir. İşletme hesabı esasında defier tııtan miikelleflerle
serbest meslek kazanç: defteri tııtan miikellefler hu .farkı defierlerinde hasılat
veya gider kaydederler.
Amortisman aynlnuş olanlann dejf,eri.
diişiildiikten sonra kalan mehlağd1r.
Devir ve trampa

.rntış

cıyrı/Jmş

amortismanlar

hiikmiindedir.

kadar ki. satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi . işin mahiyetine
göre zaruri hıtlıınıır veya hu hzı.rnsta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş
ve teşehbiise geç:ilmiş olursa hu takdirde. satıştan tahcıssiil eden kar yenileme
giderlerini karşılamak iizere. pas!fie geçici hir hesapta azami ii<;: yil siire ile
tllfıılahilir. Her ne sebeple olursa olsıın hu siire içinde kullamlmamış olan
kar/cır iiçiincii yılın vergi matrahına eklenir. Oç: yildan önce işin terki. devri
veya işle1111enin tasfiyesi halinde hıı karlar o yılın matrahına eklenir.
Şıı

esaslar dahilinde yeni de.~erlerin ikti.rnhında kııllanılan
kar. yeni de,~erler iizerinden hu kamın hiikiimlerine göre ayrılacak
cımortismanlara mahsup edilir. Hu mahsup tamcımlancliktan sonra i(fa
edilmemiş olarak kalan de,~erlerin amortismcımna devam olıınıır."
Yukarıdaki

"Madde 329 : Yangın. deprem. sel. sıı basması gibi afi:tler yiizünden
tamamen veya kısmen ziycıa ıı,!!,rayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için
alınan si,~orta tazminatı hunların de,~erinden (Amortismanlı olanlarda
ayrılmış oicın amortisman ç·ıktıktan sonra kalan deli.erden) fazla veya eksik
oldulf,u takdirde farkı Kar veya Zarar Hesahı'na geçirilir.
kadar ki. alınan sigorta tazminatı ile ziyaa u,~raycın malların
yenilenmesi işin mahiyetine p,öre zaruri hulunıır veya bu hu.rnsta işletmeyi
idare edenlerce karar verilmiş ve teşebhiise p,eçilmiş olursa hu takdirde
tazminat fazlası. yenileme p,iderlerini karşılamak iizere ıJasifie g,eçici hir
hesapta azami iiç yıl siire ile tutulabilir. Hıı .\·fire iç:inde kullanılmamış olcın
•
tcızminat fark/an kara ilave olıınıır.
.)'ıı

86

Üç yıldan önce işin terki. devri veya işletmenin ıa.~'fiyesi halinde hu

tazminat.fazlası.

o yılın

matrahına

eklenir.

Yukarıdaki

esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisahında kııllanılan
yeni de,~erler üzerinden hu kamın hiikiimlerine göre
ayrılacak amortisman/ara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra
i~fa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam o!ıınıır."
tazminat

fazlas ı.

Yukarıda

belirtilen maddelerde. işletmelerde yenileme fonu
esas itibariyle ,·ergi ertelemesi ile işletme içi yatırımların teş, ·ik
edilmesi söz konusudur".
uygulamasında

3.MALİYET . MUHASEBESİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN
YENİLEME FONU AMORTİSMAN GİDERİ MAHSUP İLİŞKİSİ

Maddi duran varlıkların satışından doğan kar. işletmenin diğer
faaliyetlerinden meydana gelen karlar gibi dönem sonunda. "(ı90 . DÖNEM
KARI VEYA ZARARI HESABI"na aktarılacaktır. Fakat Vergi Usul
Kanunu'nun 328.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi
durumunda.maddi duran rnrlıkların satışından doğan kar. yeni edinilecek
maddi duran varlıkların yenileme giderlerini karşılamak için kullanılabilecek
ve bu nedenle bilançonun pasifinde öz kaynaklar grubunda yer alan
"549.ÖZEL FONLAR HESABI"na kayıt edilecektir.
Örnek:
(X) Endüstri

işletmesinde 1993 yılında 100. 000.000. -TL'sına satın
ve birikmiş amortismanı 50.000.000.- TL olan bir makine 1995 yılı
içerisinde 120.000.000.- TL'sına + 1Yo 15 KDV ile satılarak oluşan kar. Vergi
Usul Kanunu'nun 328.maddesi hükümleri yerine getirilmek suretiyle
"Yenileme Fonu" olarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir.

alınmış

--------------------- --- o/o --------------------------------102.BA~ALAR HS.
138.000.000.257.BİR.AMORTİSMANLAR HS .
50.000.000.253.TESiS.MAKİNE VE CİHAZLAR HS.
100.000.000.391 .HES.KDY.HS .
18.000 .000.679.DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE
70.000.000 .KARLAR HS.
( .. .... tarihli ve .. .... no.Iu fatura ile makine

satışı)

---------------- --------- O/o ---------------- -------- - - ------2

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEGİ : a.g.c .. s.300.
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679 . DİGER OLAGANDIŞI GELİRVE KARLAR HS. 70.000.000.5.+9.ÖZEL FONLAR HS .
70.000.000.(Makine satış karının yenileme fonu olarak ayrılması)

1996

yılı

Ocak

ayında

yeni makine 500.000.000.-TL + % 15 KDV ödenerek

satın alınmıştır.

-------------------------- 'Yo ____________ "_____________________ _
253.TESİS.MAKİNE VE CİHAZLAR HS.
191.İND.KDV.HS.
291 .GEL.YIL.İND.KDV.HS .

102.BANKALAR HS.
( ...... tarihli ,.e .... ııo.lu fatura ile makine

1996

yılı

hesaplanmıştır.)

500.000.000.25 .000.000.50.000.000.575.000.000.-

satın alınması)

amortisman gideri (Normal amortisman yöntemine göre
:

500.000.000.- X % 20 = 100.000.000.- TL

Muhasebe

Kayıtları

:

Amortisman gideri ve yenileme fonundan mahsup işlemi yönünden
muhasebe kayıtları Vergi Usul Kanunu md.'.'28 hükmü gereği aşağıdaki net
3
kayıt yöntemlerinden birisine göre yapılabilmektedir.
------------- 3 1. 12. 1996----------------------7 /A Seç.710.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
:rn.000.000.Veya
7/8 Seç.796.AMORT.VE TÜK.PAYLARI HS.
549.ÖZEL FONLAR HS.
70.000.000.257.BİR.AMORTİSMANLAR HS.
( 1996 yılı amortisman gideri ve
yenileme fonundan mahsup edilmesi)
Veya

.ı

aşağıdaki

gibi

kayıt

L00.000 000.-

yapabiliriz .

ALTUG. O.:Maliyet Muhasebesi. !O.Baskı. M.Ü.Nihad Sayar Yayın ve Yardım

Vakfı Yayınları No:.+3.+-667. İstanbul. 1991. s ..+I.
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--------------3 1. 12. 1996------------------------

7 /A Seç.730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS. 100 000.000.Veya
7/B Seç.796.AMORT.VE TÜK.PAYLARI HS.
257.BİR.AMORTİSMANLAR HS.
I00.000.000.( 1996 yılı amortisman gideri )
---------------31 . l 2. l 996----------------------549.ÖZEL FONLAR HS.
70.000.000.730.GENEL ÜRETİM GİD.HS .
70.000.000.Veya
796.AMORT.VE TÜK.PAYLARI HS.
(Amortisman giderinin yenileme
fonundan mahsup edilmesi )

Fonu
olarak
1995
yılında
70.000.000.TL
Usul Kanunu md.318.hükmüne göre, 1996 yılı sonunda
yenileme fonundan yeni makinenin amortisman gideri mahsup edildikten sonra
yenileme fonu kapanmıştır. Mahsup işleminden sonra üretim maliyetine
yüklenen amortisman gideri 30.000.000.- TL'dir.
Yenileme

bulunmaktadır. Vergi

Yukarıda uygulanan net kayıt yöntemi sonucunda Vergi Usul Kanunu
md.318. hükmü gereğince yenileme fonu olarak kayıtlarda izlenen makine
satış karından, yeni makinenin amortisman gideri mahsup edilmiş olmaktadır.
Fakat uygulanan net kayıt yöntemi, maliyet muhasebesi uygulamasında üretim
maliyeti ile finansal muhasebe uygulamasında işletmenin genel faaliyet
sonucunun saptanması yönünden yetersiz kalmaktadır. Çünkü, yenileme fonu
tutarından hesaplanan amortisman gideri mahsup edilmek suretiyle işletmenin
amortisman gideri tutarı azaltılmıştır4 . Ayrıca, yenileme fonu tutarı
amortisman gideri tutarından büyük olduğu takdirde üretim maliyetine dönem
içinde amortisman gideri dahil . edilemez. Oysa, makineler için hesaplanan
amortisman giderinin tamamının üretim maliyetine dahil edilmesi
gerekmektedir.

4

ATAMAN. Ü.: Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri . M.Ü .Nihad Sayar Eğitim
Vakfı Yayınları No:491-724. 8.Baskı. İstanbul. 1994. s.167.
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maliyet
kullanılması.
kararlarında
fiyatlandırma
Malivetlerin
muhasebesinin birim maliyetlerin saptanması konusundaki görevinin. özellikle
rekabet koşullarında öneminin ne denli büyük olduğu tartışmasızdır.
Endüstri işletmelerinde. maliyet muhasebesi kayıtlarında izlenen üretim
giderlerinin sonuçta işletmenin üretim maliyeti ile bağlantısı kurulacaktır.
Satılan her bir mamül türü yada grubunun sağladığı kar veya zararın tespit
edilmesi suretiyle mamüller ayrı ayrı karlılık yönünden değerlendirilecektir. Bu
değerlendirmede işletme yönetimi açısından, meydana gelen sonuçları
itibariyle gerekli önlem ve kararların alınmasına maliyet bilgi sisteminin
(maliyet ve yönetim muhasebesinin)sağladığı bilgiler yardımcı olmaktadır.
Maliyet muhasebesi uygulaması yönünden yenileme fonu amortisman
gideri mahsup ilişkisini yansıtan muhasebe kayıt vönteminin (brüt kayıt
yöntemi) aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.
---------------3 ı .12. ı 996-------------------100.000.000.7/A Seç. 730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
Veya
7/8 Seç. 796.AMORT.VE TÜK.PAYLARI HS.
100.000.000.257 . BİR.AMORTİSMANLAR HS.
(1996 yılı amortisman gideri)
----------------3 l . ı 2 . 1996------------~-------70.000.000.549. ÖZEL FONLAR HS.
679.DİGER OLAGANDIŞI GELİR

70.000.000.-

VE KARLAR HS.
(Yenileme fonu tutarının gelir
hesabına aktarılması)

Fiili Maliyet hesaplamaları yönünden Net
yöntemlerinin karşılaştırılması :

Kayıt

ve Brüt

Kayıt

Örnek:
(X) Endüstri

işletmesinde

1996

yılında

100 adet (A) mamülü

üretilmiştir. Üretilen mamüllerin 70 adedi 300 . 000.000.-TL'sına satılmıştır. 30

adedi dönem sonu mamül
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stoklarıdır.

Genel Yönetim Gideri

33.500.000.-

Yenileme Fonu

70.000.000.-

Direkt Madde Gideri

150.000.000.-

Direkt İşçilik Gideri

80.000.000.-

Diğer Genel Üretim Gideri

35 .000.000.-

Makine Amortismanı(GÜG) 100.000.000.A- İşletmede Net Kayıt Yönteminin kullanılması durumu :
Direkt Madde Gideri

150.000.000.-

Direkt İşçilik Gideri

80.000.000.-

Genel Üretim Gideri

65.000.000.-

Diğer G.Ü.G.

35.000.000.-

Makine Amortismanı
( 100. 000. 000-70. 000.000)

30.000.000.-

Toplam Üretim Maliyeti

+
295 .000.000.-

295.000.000.Birim Maliyet=---------------= 2.950.000.-TL/br.
100 br.
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Mamül Maliyeti :70br. x 2.950.000. -TL/br. = 206.500.000.-

Satılan

Ds.Stok Mamül Maliyeti:30br.x 2.950.000.-TL/br. =

88.500.000.-

1996 Yılı Gelir Tablosu

Mamül
Satılan

Satışları

(Net)
Mamüllerin MaliYeti

300.000.000.- 206.500.000.93 .500.000.- 33.500.000.-

Brüt Satış Karı
Genel Yönetim Gideri
Faaliyet

Karı

(Dönem

Karı)

60.000.000.-

B- İşletmede Brüt Kayıt Yönteminin kullanılması durumu :
150.000.000.80. 000.000.135.000.000.-

Direkt Madde Gideri
Direkt İşçilik Gideri
Genel Üretim Gideri
Diğer G. Ü.G.

Makine

Amortismanı

35.000.000.100.000.000.-

+
Toplam Üretim Maliyeti

365.000.000.-

=========

3(ı5 . 000.000 . -

Birim Malivct = ---------------- = 3.650.000.- TL/br.
100 br.
Satılan

Mamül Maliyeti :70br x 3.650.000.-TL/br. = 255.500.000.-

Ds.Stok Mamül Maliyeti :30br x 3.650.000.-TL/br.= 109.500.000.-
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1996 Yılı Gelir Tablosu
Mamül
Satılan

Satışları (Net)
Mamüllerin Maliyeti

Brüt Satış Kan
Genel Yönetim Gideri
Faaliyet Karı
Diğer Gelirler(Yenileme Fonu)

300.000.000.- 255 .500.000.44.500.000.- 33 .500.000.11.000.000.70.000.000.-

+
Dönem Kan

81.000.000.-

Yukarıdaki

hesaplamalarda görüldüğü gibi Net Kayıt Yöntemi'nin
durumunda genel üretim giderleri, amortisman giderleri yenileme
fonu'ndan mahsup edilmek suretiyle azaltılmış bu nedenle maliyet bilgileri
gerçeği göstermekten uzaklaşmıştır.
kullanılması

Gerçekte, makine amortisman giderleri işletmenin ana faaliyeti ile
ilgilidir. Yenileme fonu olarak kayıtlarda izlenen ise makine satışının karıdır ve
bu kar. işletmenin ana faaliveti ile ilgili olmayıp olağandışı-arızi- bir karakter
taşımaktadır.

Makine amortisman gideri yenileme fonundan mahsup edilmek suretiyle
ana faaliyeti ile olağandışı-arızi-faaliyeti, sonuçları itibariyle
birlikte değerlendirilmiş olmaktadır. Bu nedenle işletmenin ana faaliyet konusu
olan maınül üretim ,.e satışlarının karı (brüt satış karı) , mahsup işlemi
nedeniyle Net Kayıt Yöntemi'nde 93.500.000.-TL dir. Oysa, gerçekte
işletmenin brüt satış karı. Brüt Kayıt Yöntemi'nde 44.500.000.- TL'dir.
işletmenin

Net kayıt yöntemi uygulandığında. dönem sonu man1ül stoklarının
maliyeti 88.500.000.-TL.dönem karı 60.000 000.-TL'dir. Brüt kayıt yöntemi
uygulandığında ise dönem sonu mamül stoklarının maliyeti l 09. 500. 000. -TL
dönem karı 81. 000. 000. -TL'dir.
Görüldüğü gibi ulaşılan sonuçlar birbirinden farklı olmaktadır. Çünkü
brüt kayıt yönteminde, dönem sonunda stok olarak kalan mamüllcrin maliyet
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karı
bedeline dahil makinelerin amortismanı kadar işletmenin 19% ~·ılı dönem
yükselmiştir.

Dönem sonunda stok olarak kalan mamüllerin mali\"et bedeline dahil
makine amortismanı tutarı :
70.000 .000.--------- --------- = 700 .000.-TL/br.

100 br.
30 br. X 700.000 .-TL/br. = 21.000 .000.-T L
Brüt kayıt yöntemi. işletmenin dönem sonu stok mamüllerinin maliyetini
olarak
(109.500 .000-88 .500.00C)) 21.000.000.- TL arttırmıştır . Buna bağlı
in
İşletmen
.
artmıştır
TL
000
dönem karı (81.000 000-60 000.000) 21.000.
ödeyeceği 'ergi tutarı bu nedenle artacaktır .
Vergi Usul Kanunu yönünden yenileme fonu uygulamasının işletmede
yılı
\·ergi erteleme fonksi~ ·onu , ·ardır. Örneğimizde, brüt kayıt yöntemi 19%
esi
dönem karını. amortisman giderinin yenileme fonundan mahsup edilmem
kadar
gideri
an
amortism
dahil
bedeline
nedeniyle stok mamüllerin mali~·et
kayıt
21 .000.000 -TL arttırmak suretiyle bu tutarı ,·ergilendirınektedir . Net
tespiti
eksik
n
bedelini
yöntemi ise bu karı . dönem sonu stok mamül maliYct
satış
nedeniyle 1997 yılına aktarmakta ,.e stok mamüller satıldığı zaman
,·ergi ertelemesi
karını. satışın gerçekleştiği yılda , ·ergilendirnıektedir. BöYlece
gerçekleşmektedir.

Bu durumda brüt kayıt ~üntemindc ~enileme fonu uygulaması ~önünden
dır.
, ·ergi ertelemesinin gerçekleşmemesi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmakta
nın
fazlalığı
kar
apılarak
~
Bu nedenle muhasebe ~ ·önünden düzeltme kaydının
ası
aktarılm
'ergi ertelemesinin Yapılabilmesi açısından 1997 Yılına
gerekmektedir. >1. 12. 1()% itibari~ le stoktaki mamüllerin mali\ct bedeline
dahil makine amortismanı tutarı kadar Kar ,.e Zarar Hesabını borçlandırmak
kaydı
,.e geçici bir hesabı alacaklandırmak sureti' le sözkonusu muhasebe
yapılabilir.
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------------------3 1. 12 . 1996---------- ------689.D İ GER OLAGANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR HS.
380.GELECE K AYLARA AİT
GELİRLER HS.

21 ooo 000.21 000.000 -

(Stoktaki mamülleriıı maJi,·et bedeline
dahil makine aıııortismaııı nedeniyle
oluşan faı.lalığın gelir kalemi olarak
gelecek yıla aktarılması.)
------------------3 1. 12. l 99(ı-------------------690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS.

21 .000.000.-

689 . DİGER OLAGANDIŞI GİDER

21 .000 .000.-

VE ZARARLAR HS.

(Dönem Kar Yeya Zarar

Hesabı'na

deYir)

düzeltme kayıtlarından sonra 1<)<J(ı yılı Gelir Tablosunda.
(81 .000.000 - 21.000.000) Cı0 . 000 . 000.-TL olarak yer

Yukarıdaki

Dönem

Karı

almaktadır.

1997
kantları :

Yılında

- - ---------------- -----

mamüllcr

Ol

ıo

satıldığı

zaman

yapılması

gereken muhasebe

---------------- ----------- ---

380.GELECEK AYLARA AiT GELiRLER HS .
679.DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE
KARLAR HS.

21 ooo ooo.21 ooo

ornı . -

bedeli değer
gelir kalemi olarak ilgili hesaba

(Saıılan manıiillerin ıııaliyeı
fazlasıııın

aktarılması)

------------------------

'Xı

------------------------------

6 N D İ GER OLAGANDIŞI GELİR VE
KARLAR HS .
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS.

(Dönem Kar Yeya Zarar

2 1.00() .000 -

2 1 000 000.-

Hesabı ' na deYİr)
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Maliyet Hesaplayan
Aylık
Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi :

İşletmelerde

Yenileme

Fonu

Aylık maliyetlerin saptanmasında gelecek aylarda veya yıl sonunda
kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde tamirbakım, ikramiyeler, finansman giderleri, amortismanlar vh. giderlere ilişkin
tahmini gider karşılıkları "373 . MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI
HESABI" nda izlenmektedir. Aylık maliyetlere yük.:enen tahmini gider
karşılıkları bu hesaba alacak, bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise
bu hesaba borç kaydedilerek kapatılmaktadır.

Örnek :
(Yukarıda mevcut örneğimizdeki amortisman gideri ve yenileme fonu ile
ilgili bilgiler kullanılacaktır. )

1996 yılı tahmini amortisman gideri
100.000.000.- / 12 ay= 8.333.333.- TL aylık tahmini
amortisman gideri ile ilgili muhasebe kaydı :
(X) Endüstri

işletmesinde

100 . 000 . 000 . -TL'sıdır.

------------------ o/o ------------------------8.333.333 .7 /A Seç. 730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
Veya
7/B Seç. 796.AMORT.VE TÜK.PAYLARI HS.
373 . MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIGI HS.

8.333 .333.-

( ....... .ayına ait tahmini amortisman gideri)
İşletmede her ay yukarıdaki muhasebe kaydı yapılacaktır.

Yıl sonunda hesaplanan amortisman gideri (500.000.000 X %20)
100.000.000.-TL'dir.

Tahmini Amortisman Gideri= Yıl Sonunda Hesaplanan Amortisman Gideri
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Her iki tutarın (100.000.000.-) aynı olması nedeniyle maliyetlere eksik
veya fazla yüklenen amortisman gideri yoktur. Fakat işletmede yenileme
fonundan amortisman gideri mahsup edileceği için fark oluşacak ve bu fark.
kayıtların takip edildiği "373.MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI
HESABI"nı etkileyecektir. Örneğimizdeki işletmenin yenileme fonu tutarı
70.000.000.-TL'dir. Vergi Usul Kanunu md.328 hükmüne göre (yenileme fonu
amortisman gideri mahsubuna ilişkin) an1ortisman kaydı:

----------------------31. 12. 1996-------------------373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI HS. 30.000.000.549.ÖZEL FONLAR HS .
70.000.000.257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
100.000.000.( 1996 yılı amortisman gideri ve yenileme
fonundan mahsup edilmesi)

Dönem sonunda "373 . MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI HESABI"nın
Defteri kebir durumu aşa*ıdaki gibidir.
B

373 .MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI HS.
30.000.000.-

30.000.000.-

A

l 00. 000. 000. : (8.333.333.- X 12 AY)
100.000.000.-

İşletmede 1996 yılı sonu itibariyle üretim maliyetine eksik veya fazla
yüklenen amortisman gideri yoktur ve üretim maliyetine gerçekte yüklenmesi
gereken 100 000 000.-TL amortisman giderinin tamamı maliyetlere dahil
edilmiştir. Fakat yukarıda görüldüğü gibi dönem sonunda niteliği itibariyle
kapanması gereken hesap, Vergi Usul Kanunu md.328 hükmüne göre yenileme
fonundan amortisman giderini mahsup etmek suretiyle kayıt yaptığımız için
kapanmamıştır.
Aslında

Vergi Usul Kanunu'nun :n8.maddcsi, mahsup işlemi
neticesinde fiili maliyetlerle işletmenin amortisman giderini az.altmaktadır.
Oysa aylık maliyet hesaplanması durumunda amortisman gideri tahmini
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yüklenen amortisman
tutarlarla maliyetlere yüklendiği için üretim maliyetine
bu durumda yukarıda
gideri fiili maliyette olduğu gibi azalmamıştır. Ama
İ KARŞILIÔI HESABI"
görüldüğü gibi "~?> . MALİYET GİDERLER
ı sorun oluştun11aktadır.
ılmas
ın kapat
kapanmamaktadır. Dolayısıyle bu hesab
maliyet muhasebesi yönünden
brüt kayıt ~'öntemine göre yapılması
nınhsup işlemi yapılmaksızın kayıtların
e 19% yılı sonunda
halinde daha gerçekçi olunmaktadır. Örneğimizd
100 000 000.- TL'dir.
hesaplanan amortisman gideri (500 000.000.- X ~/ıı20)
Yenileme Fonu tutarı ise 70.00 0.000 -TL'dir.
Aylık

işletmelerde

maliyet hesaplayan

1

tisman gideri
Brüt kayıt yöntemine göre yenileme fonundan amor
:
mahsup işlemi yapılmaksızın muhasebe kaydı
------- ------- ------3 1. 12. 1996-------- ------- ------0.000 .373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI HS. I00.00
ıoo . 000 . 000 . .
257 . BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS
( 1996 yılı amortisman gideri )
------- ------- ------3 1. 12. 1996-- ------- ------- ------HS.
5-l 9.ÖZEL FONL AR
679 . DİGER OLAÔANDIŞI GELİR VE
KARL AR HS .

(Yenileme fonu

tutarının

ilgili gelir

70.000.()0(). -

7o.000.()()(). -

hesabına

aktarılması)

dığında dönem
Brüt kayıt yöntemine göre yukarıdaki gibi kayıtlar yapıl
ın Defteri
Bl"n
HESA
I
ILIÔ
KARŞ
sonunda "~7~ MALİYET GİDERLERİ
kebirdeki durumu aşağıdaki gibidir.

B 373 . MALİYET GİDERLERİ KARŞILIÔI HS.
100.000.000.-

A

ıoo . ooo. ooo.(8.333 .333 .- X 12 AY)

------.. --------------------+----------------._ __________________ _
100.000.000.-

Görüldüğü
kapanmıştır.
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ıoo. ood ooo.-

gibi bu hesap

niteliğine

uygun olarak dönem sonunda

Standart Maliyet Yöntemini Uygulayan İşletmelerde Yenileme
Fonu Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi :

Standart maliyet yöntemini uygulayan işletmelerde dönem boyunca
genel üretim giderleri üretim maliyetine esas üretim gider yerleri için tespit
edilen Genel Üretim Gideri Yükleme Katsayıları ile yüklenmektedir. Dönem
sonunda. Gerçekleşen Genci Üretim Gideri toplamı ile üretim maliyetine
yüklenen Standart Genci Üretim Gideri toplamı karşılaştırılmak suretiyle
eksik \·eya fazla yüklenen Genci Üretim Gideri farkları (Bütçe. Verimlilik ,.e
Kapasite Farkları) tespit edilerek satılan mamül maliyeti, dönem sonu mamül
,.e yarımamül stok maliyeti düzeltilmektedir.
Örnek:
Yenileme Fonu-Amortisman Gideri mahsup ilişkisinin standart maliyet
yöntemini uygulayan işletmelerde üretim maliyeti ve kullanılan hesaplar
üzerindeki etkisini me,·cut örneğimizdeki amortisman gideri ,.c yenileme fonu
ile ilgili bilgiler kullanılmak suretiyle inceleyebiliriz.
(X) Endüstri işletmesinde 19% yılında standart maliyet yöntemine göre
üretim maliyetine yüklenen amortisman gideri tutarı 95.000.000.- TL'dir.
------------------------- o/o ----------------------9 5 .000 .()()() .15 l. YARIMAMÜLLER-ÜRETİM HS.
7J 1.GENEL ÜRETİM GİDERİ
YANSITMA HS.
(Standart maliyet yöntemine göre amortisman
giderinin üretim maliyetine yüklenmesi)

9 5.()()().()()() .-

Dönem sonunda hesaplanan amortisman gideri, (500.000.000.- X 'Y.,20)
100.000.000.- TL'dir.
Genel Üretim Gideri Bütçe Farkı= Gerçekleşen GÜG - Bütçelenen GÜG
100.000.000.- - 95 .000.000 = 5.000 000.- TL Olumsuz
il

il

il

il

(Genel

il

il

Üretim Gideri

il

Bütçe

Farkı

sadece amortisman gideri

ıçın

hesaplanmıştır.)
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etine eksik yüklenen
Hesaplanan bu fark dönem içinde üretim maliy
sonunda satılan mamül
amortisman giderini ifade etmekte olup dönem
eti arasında dağıtılarak
maliyeti, dönem sonu mamül ve yarımamül stok maliy
maliyetlere yüklenmes i gerekmektedir.
dir.
İşletmenin yenileme fonu tutarı 70.000.000 .-TL'
rak (yenileme fonu
Vergi Usul Kanunu md. 328 hükmü dikkate alına
n giderine ilişkin
tisma
amor
amortisman gideri mahsup işlemi ) 1996 yılı
muhasebe kaydı :

---------------------3 l . 12. l 996-------------------30.000.000.. 730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
70.000.000.549.ÖZEL FONLAR HS.
HS.
AN
257 . BİRİ.KMİŞ AMORTİSM
( 1996 yılı amortisman gideri ve yenileme
fonundan mahsup edilmesi)

100.000.000.-

iyle "730.GEN EL
Standart Maliyet uygulamasında dönem sonu itibar
GEN EL ÜRETİM GİDERİ
ÜRETİM GİDERİ HESABI" ve "731.
YAN SITM A HESABI" karşılıklı olarak kapatılır.
--------------------- 3 l. 12. 1996------------------------.000.000.73 l. GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA HS. 95
30.000.000 .HS.
Rİ
GİDE
730.GENEL ÜRETİM
732 .GENEL ÜRETİM GİDERİ BÜTÇE
65 .000.000.FARKLAR! HS.
(Dönem sonu itibariyle hesapların
kapatılması)

EL
muhasebe kaydında açıkça görüldüğü gibi "732. GEN
m
Üreti
l
Gene
an
yeral
a
BI"nd
HESA
ÜRETİM GİDERİ BÜT ÇE FARKLARI
l
Gene
lanan
hesap
Oysa
r.
Gideri Bütçe Farkı (olumlu) 65 .000.000.-TL'di
sebe
muha
bu
an
Yapıl
ir.
Üretim Gideri Bütçe Farkı (olumsuz) 5.000 .000.-TL'd
nda farkların tesbitinde, kontrol ve
kaydı , stand art maliyet uygulaması
bilginin varlığı, işletme
analizinde yanıltıcı sonuçlar vennektedir. Bu yanlış
Yukarıdaki
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yönetimi

açısından

gerçekleşmemesi

standaıt

maliyet

uygulamasından

beklenen

faydaların

demektir.

Standart Maliyet Yöntemi'ni uygulayan işletmelerde, maliyet
muhasebesinde mahsup işlenli yapılmaksızın yenileme fonu ve amortisman
giderinin brüt kayıt yöntemine göre muhasebeleştirilmesi halinde standart
maliyet uygulaması daha gerçekçi sonuçlar vermektedir.
Brüt kayıt yöntemine göre mahsup işlemi
ve amortisman giderinin muhasebe kayıtları :

yapılmaksızın

yenileme fonu

---------------------3 1. 12. 1996------------;------100.000.000.730. GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
100.000.000.257 . BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
gideri)
amortisman
(1996 yılı
---------------------31 .12 .1996--------------------· 7-0.000.000.549.ÖZEL FONLAR HS.
.679 .DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE
70.000.000.KARLAR HS.
(Yenileme fonu tutarının ilgili gelir hesabına
aktarılması)

"730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HESABI" ve "731.GENEL ÜRETİM GİDERİ
YANSITMA HESABI" nın kapatılması ve bütçe farkının ilgili hesabfi kayıt
edilmesi:
---------------------3 l. 12. 1996------------------73 l. GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA HS. 95.000.000.732.GENEL ÜRETİM GİDERİ BÜTÇE
5.000.000.FARKLARI HS.
100.000.000.730.GENEL ÜRETİM GİDERİ HS.
(Hesapların kapatılması)

Brüt kayıt yöntemine göre yukarıda yapılan kayıtlarla ilgili hesaplar
doğru tutarlarla kapatılarak hesaplanan olumsuz 5.000.000.-TL Genel Üretim
Gideri Bütçe Farkı ilgili hesaba kayıt edilmiştir. Olumsuz bütçe farkı, üretim
maliyetine eksik aniortisman gideri yüklemesini ifade etmektedir, bu fark
dönem sonunda düzeltme kaydı ile satılan mamül maliyeti, dönem sonu mamül
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,.e Yarımamül stok maliYeti
Yüklenmektedir.

arasında

dağıtılmak

suretiYle maliYetlere

Standart maliYet uygulamasında işletme yönetimi açısından beklenen
fa~·daların sağlanabilmesi için yenileme fonu amortisman gideri mahsup
ilişkisinde. mahsup işlemi yapılmaksızm brüt kayıt yöntemi kullanılmalıdır.
Mamül mali: etlerinin hesaplanmasında kullanılacak maliyet bilgilerinin
tespit edilmesi. kayıtlanması. sınıflanması ,.e işletmenin maliyet sisteminin
özelliklerine göre dü zenlenmesi mali: et muhasebesinin temel görevidir. İşletme
sonuçlarınm gerçekçi olarak saptanması bu bilgilerin sağlıklı biçimde
düzenlenmesme bağlıdır
Mali:et bilgileri. işletme yönetimini gider kontrolü konusunda
bilinçlendirir. Mali:·et bilgileri. gider kontrolünü sağlayacak bütçelerin
düzenlenmesinde. standartların saptanmasında temel bilgilerdir.
İşletme faaliyetlerini değerlendirmek için gerekli bilgileri sunmayı
amaçlayan maliyet bilgi sisteminin (maliYet , .e yönetim muhasebesinin)
sağladığı bilgiler beş ana alanda etkin değerleme (ölçümleme) rnpılmasını

sağlamaktadır'.

Bu alanlar:
a) Mamül maliyetlerini hesaplamak.
b) Gider kontrolü.
c) Yönetici

etkinliğinin

ölçümlenmesi .

d) Planlama.
e) Özel kararların alınması.

' SEVGENER. S.. HACIRÜSTEMOÔLU. R.: Yönetim Muhasebesi . MÜ.Nihad
Sayar Eğitim Vakfı Yayınları No :.+58 /6 1J 1. 3 . Baskı. İstanbul. 1993. s. 13-1.+.
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4. SONUÇ
Endüstri işletmelerinde üretim mali> cti.döncmsonu mamül , .e
yarımamul stok maliyeti. satılan mamullerin maliyeti ile işletmenin genci
faaliyet sonucunun gerçekçi olarak saptanması için maliyet muhasebesi ka~ · ıt
yöntemi büyük önem arzctmcktcdir.
Vergi Usul Kanunu'nun >28 .,·c >29 .maddclerinc uygun olarak yenileme
fonu ayrılmış olması durumunda: edinilen yeni maddi duran rnrlık için
hesaplanan amortisman giderinin >·cnilcmc fonundan mahsup edilmesi (net
kayıt yöntemi) nedeniyle. işletmenin hesaplanan amortisman giderinin tamamı
üretim maliyetine yüklenemeyeceği için mali bilgiler (üretim mali>·cti. satılan
mamüllcrin maliyeti, dönem sonu mamül , .c ~arımamül stok mali~cti . brüt
satış karı. dönem karı) gerçeği göstermekten uzaklaşmaktadır. Net ka>·ıt
yöntemi: aylık maliyet hesaplayan işletmeler de ,·c standart mali> et >önlemini
uygulayan işletmelerde. karşılık hesaplarında. genci üretim gideri !"arklarının
hesaplanmasında ,.c muhasebe kayıtlarında çeşitli hatalara neden olmaktadır.
Net kayıt yöntemi. maliYct muhasebesi u>·gulamasında üretim mali~eti ile
finansal muhasebe uygulamasında işletmenin genci l"aaliyct sonucunun
hesaplanması yönünden yetersiz kalmaktadır.
Bu durunlda-Ycı:gi Jlşul Kcı@nu'nun >28 /329.maddclerinc u~gun
olarak yenileme fonu ayrılmış olmasına rağmen. edinilen ~eni maddi duran
varlıklar için hesaplanan amortisman giderinin yenileme fonundan mahsup
edilmeksizin. brüt kayıt yöntemi kullanılmak suretiyle amortisman giderinin
tamamı üretim maliyetine dahil edilmeli \C buna bağlı olarak ilgili döneme ait
yenileme fonu tutarının "679.DİÔER OLAÔANDIŞI GELİR VE KARLAR
HESABI" na aktarılması gerekmektedir.
İşletmede dönem sonu mamül ,.c > ·arımamül stoklarının bulunması

durumunda. Vergi Usul Kanunu yönünden ~·enileıııe fonu u~·gulaınasında.
Yergi erteleme fonksiyonunun gcrçckleŞmcsi için muhasebede. dönem sonunda
stok olarak kalan mamüllcrin \C yarımamüllerin mali>ct bedeline dahil
makinelerin amortisman tutarı kadar düzeltme kaYıtları yapılması
gerekmektcdi r.
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