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ANONİM ŞİRKETLERDE ENVATER ÇIKARILMASI VE 
FİNANSAL PLANLAMA FAALİYETLERİ

Ufuk ÜNLÜ32

ÖZ
Envanter belli bir zamanda, bir işletmenin aktifleri ve pasifleri ve bunla-

rın kanunen öngörülen ölçütlere göre yapılmış değerlemeleri bağlamında “nesi 
var-nesi yok” anlamına gelen teknik bir terimdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu kapsamında tacirlere yüklenen görevlerin başında işletmeyle ilgili envan-
ter çıkarılması vardır. Finansal planlama faaliyetleri ise anonim şirket yönetim 
kurullarının devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasındadır. Bu 
kapsamda gerek envanter çıkarılması gerekse finansal planlama faaliyetleri, 
anonim şirketler açısından bilinmesi ve yerine getirilmesi zorunlu fonksiyon-
lardandır. 

Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Envanter, Muhasebe, Denetim, Finan-
sal Planlama.

1. GİRİŞ
Envanter çıkarılması anonim şirketlerin aktif ve pasif değerlerini gözler 

önüne seren bir fonksiyondur. Dar bir ifadeyle envanter, işletmenin aktif ve pa-
sifini değerleriyle gösteren liste demektir. Diğer bir deyişle envanter, işletmenin 
“nesi var-nesi yok” tabirine karşılık gelen teknik bir terimdir. Bununla beraber 
anonim şirketler açısından her tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet 
döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal 
tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. 
Yılsonu finansal tabloları; bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve öz sermaye tab-
lolarından oluşur.

Bununla beraber, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesinde 
anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yet-
kileri tek tek sıralanmıştır. Söz konusu devredilemez görev ve yetkiler arasında 
anonim şirketlerde muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektir-
diği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması da bulunmaktadır. 
Özellikle pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde; riskli alanların belirlen-
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mesi amacıyla uzman bir komite kurulması, muhasebe örgütünün (bölümünün), 
konsolide hesap sisteminin örgütlenmesi, iç denetim sisteminin kurulması ve 
bütçeleme ile yeterli likiditenin sağlanmasının güvence altına alınabilmesi için 
birtakım çalışma ve faaliyetlerin anonim şirket yönetim kurulu tarafından yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

2. ANONİM ŞİRKETLERDE ENVANTER ÇIKARILMASI VE EN-
VANTERİ KOLAYLAŞTIRICI YÖNTEMLER

2.1. Envanter Çıkarılması
6102 sayılı Kanunun 66’ncı maddesine göre her tacir, ticari işletmesinin açı-

lışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer 
varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının de-
ğerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır. Daha net bir ifadeyle her tacir, 
işletmesinin açılışında bir envanter çıkarmalıdır (ilk envanter). Bunu her hesap 
dönemi sonunda tekrarlamalıdır. Envanter belli bir zamanda, bir işletmenin ak-
tifleri ve pasifleri ve bunların kanunen öngörülen ölçütlere göre yapılmış de-
ğerlemeleri bağlamında “nesi var-nesi yok” anlamına gelen teknik bir terimdir. 
Envanter kısaca işletmenin aktif ve pasifini değerleriyle gösteren liste demektir. 
Tamlık ve doğruluk ilkeleri amaç yönünden envanteri tanımlar. Envanter tam 
ve doğru değilse, işletmenin hesapları ve sonuçları doğru çıkmaz. İlk envanter 
gerçek/doğru değilse bu düzeltilemez. Onun için 66’ncı maddede ilk envanterin, 
şirketin taşınmazlarının, alacak ve borçlarının, nakit parasının ve diğer varlıkla-
rının eksiksiz ve doğru bir şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Gerçeği 
yansıtmayan bilânço envanterden başlar. Tamlık ve doğruluk ilkeleri envantere, 
dolayısıyla ilk envantere de egemendir. 

66’ncı maddede yer alan düzenleme tamlık, doğruluk yanında varlıkların ve 
borçların teker teker gösterilmesi, yani kalemlerde toplama, hamur ve mahsup 
yapmama, konsolide etmeme ilkeleri yanında denetlenebilirlik kuralını da içerir.

Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter 
düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanuni terimle hesap yılı on iki ayı ge-
çemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına uygun düşen süre içinde 
çıkarılır. Dolayısıyla faaliyet dönemi on iki ay ile sınırlandırılır. İlk faaliyet yılı, 
işletmenin açılışı ile başlayıp hesap döneminin son günü biteceğine göre, on iki 
aydan az olabilir; daha doğrusu çoğu kez on iki aydan az olur. Ancak bu istisna 
dışında on iki aydan kısa faaliyete ve dolayısıyla faaliyet dönemine bağlı envan-
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ter dönemi olamaz. Bu on iki ayın başlangıcı ve sonu işletmenin konusunun 
özelliği sebebiyle değişebilir. 

Burada envanterin çıkarılması süresi kesin bir şekilde belirtilmeksizin em-
redici bir kural vardır: Envanter bilânçodan önce çıkarılmış olmalıdır. Çünkü, 
bilânço envantere dayanacaktır. Bu anlamda “düzenli bir işletme faaliyetine 
uygun süre” ifadesiyle envanterin, bilânço gününden önce bilânçoya esas alı-
nabilecek bir süre içinde çıkarılması kastedilmektedir. Onun için bu süre ile 
“yıl sonu finansal tablolar, düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı 
süre içinde çıkarılmalıdır” kuralındaki süre birbiriyle örtüşmez. Anılan kural 
bilânçonun çıkarılma süresi olup, envanteri izleyecektir. 

Ayrıca maddi duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı mad-
deler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değer-
leri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle 
envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer ve bileşim 
olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak, kural olarak üç 
yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur. Burada kural olarak değişmeyen 
değer ilkesi benimsenmiştir. Kural malvarlığı unsurlarının teker teker değer-
lendirilmesidir. Düzenleme bunun iki istisnasını öngörmektedir. Bunlardan bi-
rincisi maddî duran malvarlığına dahil varlıklar, ikincisi ise, dönen malvarlığı 
kategorisi kapsamındaki işletme ihtiyaçları için düzenli bir şekilde ikame edilen 
ham ve yardımcı maddelerle, akaryakıt gibi işletme malzemeleridir. Her ikisi 
de daha önceki değişmeyen değerleriyle (sabit değer) envantere alınabilirler. 
Ancak, ikinci kategorinin işletmede devamlı ikame edilmesi yanında toplam 
değerleri ile sabit değerleri arasındaki farkın küçük olması gerekir. Bu kural 
sürekli olarak uygulanamaz. Üç yılda bir fizikî, yani tam ve gerçek değerle var-
lıkların teker teker değerlendirilmesi suretiyle envanterin çıkarılması gerekir. 

Her faaliyet dönemi sonunda envanter hazırlanmasına ilişkin düzenlemenin 
uygulanabilmesi için Türkiye Muhasebe Standartlarında aksinin öngörülmemiş 
olması şarttır. Çünkü, Türkiye Muhasebe Standartlarının dayandığı ve yansıt-
tığı uluslararası standartlar kural olarak sabit değer ilkesine yer vermemekte, 
teker teker değerlendirmeyi üstün tutmaktadır. 

Diğer taraftan, aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki 
veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı 
gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konula-
bilir. Dolayısıyla aynı grup içerisine girebilecek stok malvarlığı, taşınır mal-
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varlığı unsurları ve borçların ayrı ayrı gruplandırılmasına ve ortalama ağırlıklı 
değerle envantere konulmasına olanak tanınır. 

2.2. Envanteri Kolaylaştırıcı Yöntemler
Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel 

kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve 
değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı sonuçlar, fiziksel sa-
yım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir. 
Bu kapsamda genel kabul gören matematiksel-istatiksel sondaj yöntemine izin 
verilmektedir. Sondaj fizikî envanterin tersidir. Fizikî envanterde, aktif ve pasif 
kalemlerin envanteri, depolara inilerek, alacak ve borçlulara gidilerek onlarla 
mutabık kalınan bakiyeler alınarak, varlıkları teker teker sayarak, ölçerek tarta-
rak ve değerlendirilerek yapılır. Sondaj yönteminde ise genel kabul gören mate-
matiksel-istatiksel örneklerle belirleme yoluna gidilir. 

Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle, cins, miktar ve de-
ğer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter 
gerekli değildir. Buradaki şart, kısaca şöyle formüle edilebilir: Envanter günündeki 
duruma göre fizikî yöntem uygulansaydı aynı sonucu vereceği kesin ise genel kabul 
gören muhasebe ilkelerine uygun başka bir yöntem uygulanabilir. 

Öte yandan, faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya 
göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins, miktar 
ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya sonraki iki ay 
içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir envanterde gösterilmiş-
se, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygun bir şekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonun-
da mevcut varlıkların o faaliyet döneminin sonu itibarıyla değerlemesi doğru 
yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin yapılmasına gerek yoktur. Dolayısıyla 
saymaya, tartmaya, ölçmeye dayalı yani nicel olmasına gerek bulunmaksızın, 
değerleri artırarak, eksilterek envanter çıkarılması mümkündür. 

3. FİNANSAL PLANLAMA FAALİYETLERİ
3.1. Finansal Planlama, Muhasebe ve Finans Denetimi
Anonim şirketlerde muhasebenin bölüm olarak belirlenmesi ile kastedilen, 

kanuna ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre muhasebe örgütünün (bö-
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lümünün), konsolide hesap sisteminin, defter ve kayıtların tutulma kurallarının 
tespiti, hesap planlarının yapılması, yani, düzenin, bir anlamda muhasebe bö-
lümünün örgütlenmesidir. Muhasebenin hangi ortamda tutulacağını da yönetim 
kurulu karara bağlar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanmasını, muhase-
benin 6102 sayılı Kanunda öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini 
de içerir. “Düzenin kurulması” sözcüğünden de anlaşıldığı üzere, devredilmez 
olan “düzenin kurulması görevi”dir; yoksa muhasebenin tutulması devredilebi-
lir ve yönetimin devri hallerinde bu husus açıkça ifade edilir.

Finansal denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlen-
mesine ilişkin bir “iç-denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) 
gösterilmesidir. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden 
tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç-denetim örgütüne gereksi-
nim vardır. Bir anonim şirketin denetimi sadece bir bağımsız dış denetim kuru-
luşuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce 
müşterisi vardır; onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve 
yakından izleyemez. Finansal denetim, bir anlamda “teftiş kurulu”nun yaptığı 
denetimdir. Finansal denetim iş ve işlemlerin iç denetimi yanında, şirketin fi-
nansal kaynaklarının, bunların kullanılması şeklinin, durumunun, likiditesinin 
denetimini ve izlenmesini de içerir. Finansal denetim kurumsal yönetim kural-
larının gereğidir. 

Finansal planlama, bütçeleme ile yeterli likiditenin sağlanmasının güvence 
altına alınmasını ifade eder. Kurumsal yönetim kurallarının ve çağdaş yönetim 
usullerinin gereği olan bu örgüt bütün anonim şirketler için gerekli değildir; 
şirketin yönetimi gerektiriyorsa finansal planlama zorunludur. 

Bu aşamada dürüst resim ilkesinden bahsetmekte fayda vardır. 

3.2. Dürüst Resim İlkesi
Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 

şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet so-
nuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliği-
ne uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına 
sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır. Buna dürüst resim ilkesi denir. 

Bu ilke, dört emredici hususu içerir; 
(a) Yılsonu finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılır. 
(b) Finansal tablolardan şirketin malvarlığı, borçları, yükümlülükleri, öz 

kaynakları ve faaliyet sonuçları anlaşılmalıdır. 
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(c) Finansal tablolar tam, anlaşılabilir, geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir, ihti-
yaçlara ve işletmenin niteliğine uygun, şeffaf, güvenilir olmalıdır. 

(d) Şirketin durumunun resmini vermelidir; bu resim gerçeği dürüst ve aslına 
uygun olarak yansıtmalıdır. 

Anglo-Sakson hukukunun ünlü üst hukuk kuralı “true and fair view” ilkesi bu 
suretle “dürüst resim” ilkesi olarak ifade edilmiştir. Dürüst resim ilkesi kanunî 
terimdir. Dürüst resim ilkesinin içeriği ve alt ilkeleri Türkiye Muhasebe Stan-
dartları, öğreti ve mahkeme kararlarınca doldurulur. Dürüst resim ilkesi bir üst 
hukuk kuralıdır. Yani bu ilkeye uymayan, bu ilkeyi yeteri kadar temsil etmeyen 
standart ve hükümleri bertaraf eder ve tabloyu çıkarandan ilkeye uygun hareke-
tin yerine getirilmesini ister.

3.3. Uzman Komite Kurulması
Bilindiği üzere, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, yö-

netim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren se-
beplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve 
riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 
geliştirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla riskin erken saptanması ve yönetimi hu-
susunda uzman bir komite sorumludur. Bu durum hisse senetleri borsada işlem 
gören şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Diğer şirket-
lerde ise bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın 
sonunda verir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda duru-
mu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye 
de yollanır.

Uzman komite, tüm anonim şirketler için öngörülmüş bulunan finans deneti-
mi ve denetim komitesi yanında bir diğer iç kontrol mekanizmasıdır. Bu komi-
tenin denetim komitesinden farkı denetim komitesinin yönetimi gözetim altında 
tutmasına karşılık bu komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim 
geçmişe yönelik bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi gelecek ve geleceğin 
yorumuyla ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk yö-
netilebilir ve yönetilmelidir. Amaç, yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu 
devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak, gereğinde organlarca derhal etki-
li önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite sorumluluk sisteminin 
merkezinde yer alır. 6102 sayılı Kanun, erken uyarı sistemine istisnaî bir önem 
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verdiğinden bu konuda denetçileri de özel olarak görevlendirmiştir. Tehlikele-
rin erken teşhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri 
suretiyle kurulabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komi-
tenin yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmesi veya bu üyelerinden bir 
kaçının da komitede bulunması halinde Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli 
olan board sisteminde üye ayrımına benzer bir durum ortaya çıkabilir. Denet-
çinin bir diğer önemli görevi de gereklilik ortaya çıktığı takdirde komitenin 
kurulması, hisse senetleri borsada işlem görmeyen bir şirketten de istemesidir. 
Riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin düzenleme, bu suretle kurulan 
komitenin ilk raporunu ne zaman vereceğini de belirlemiştir.

Komitenin iki ayda bir yönetim kuruluna, oluşturulma amacına ve ruhuna 
uygun rapor vermesi gerekir. 6102 sayılı Kanun tehlikelerin erken teşhisi komi-
tesine aynı zamanda bir iç denetim komitesinin görevlerini de yüklemektedir. 
Bu sebeple halka açık şirketlerde bu komitenin bir tarafsız yönetim kurulunun 
başkanlığında çalışması doğru olur. Diğer taraftan, kurumsal yönetim kuralla-
rı uyarınca kurulması gereken “atamalar komitesi” ile “ücretler-finansal hak-
lar-menfaatler komitesi”ne 6102 sayılı Kanun yer vermemiştir. Bunun sebebi, 
tarafsız üye uygulamasında olduğu gibi bu iki komitenin de (ihtiyaç halinde) 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulması gerektiğidir. Çünkü, her iki ko-
mite de pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için önerilmiştir ve 
uygulaması da bu şirketlerde yapılmaktadır. Komiteleri bütün anonim şirketlere 
teşmil eden bir uygulama henüz dünyada mevcut değildir.

4. SONUÇ
6102 sayılı Kanuna göre her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmaz-

larını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını ek-
siksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini te-
ker teker belirten bir envanter çıkarır. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin 
akışına uygun düşen süre içinde çıkarılır. Dolayısıyla faaliyet dönemi on iki ay 
ile sınırlandırılır. Ayrıca her faaliyet dönemi sonunda envanter hazırlanmasına 
ilişkin düzenlemenin uygulanabilmesi için Türkiye Muhasebe Standartlarında 
aksinin öngörülmemiş olması şarttır ve envanter çıkarılırken, malvarlığı mev-
cudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel 
yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir.
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Diğer yandan, anonim şirketlerde muhasebe, finans denetimi ve şirketin yö-
netiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, 
yönetim kurullarının devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasın-
dadır. Muhasebenin hangi ortamda tutulacağını da yönetim kurulu karara bağ-
lar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanmasını, muhasebenin 6102 sayılı 
Kanunda öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini de içerir. Finansal 
denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin 
bir “iç-denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. 
Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden tamamen bağımsız, 
uzmanlardan oluşan, etkin bir iç-denetim örgütüne gereksinim vardır. Finansal 
planlama ise bütçeleme ile yeterli likiditenin sağlanmasının güvence altına alın-
masını ifade eder.
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