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MADDİ OLMAYAN 
DURAN VARLIKLARIN BIST30 ANALİZİ
Hüseyin DEMİRBAŞ – Uzman Yrd.

MUHASEBE VE 
DENETİM DÜNYASI

GİRİŞ

Genel anlamıyla maddi olmayan duran 
varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bu-

lunmayan, işletmenin hâlihazırda faydalan-
dığı veya faydalanmayı beklediği aktifleştiri-
len giderler ile belli koşullar altında hukuken 
himaye gören haklar ve şerefiye gibi kalem-
lerden oluşur.

İşletmeler varlıklarının tespiti ve değerle-
mesi için varlıklarını ortaya koymak duru-
mundadırlar. Bu varlıkların arasında yer 
alan maddi olmayan duran varlıklar fiziki 
olarak görünmeseler bile günümüzde tek-
nolojik, ekonomik ve ticari gelişmelere bağlı 
olarak işletmelerin gelişmesi bakımından 
önemli bir yer tutarlar.

Nitekim tüm dünyadaki borsaya açık şirket-
ler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 
şirketlerin muhasebeleştirilmiş varlıklarının 
% 31’i maddi olmayan duran varlıklardan 
oluşmaktadır. Bu analize toplam şirket de-
ğeri perspektifinden bakıldığında ise bu oran 
% 63’e kadar çıkabilmektedir. Bu oranların 
yüksekliği maddi olmayan duran varlıkla-
rın önemini işaret etmeye yeterlidir. Ayrıca, 
bu iki oran arasındaki fark, maddi olmayan 
duran varlıkların kayıtlı değerleri ile gerçe-
ğe uygun değerlerini ve bunların arasındaki 
farkı işaret etmesi açısından da önemlidir.

Genel Olarak Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Günümüzde bilgi ve bilgiye dayalı üretim 
gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmelerin, 
faaliyette bulundukları piyasalarda rekabet 

gücünü korumak ve yükseltmek için bilgiyi 
üretmek veya üretilen bilgiyi edinip üretimde 
kullanmaları gerekmektedir. Bununla be-
raber, günümüzde herkes bilginin değerini 
bilmekte ve sahip olunan bilgiden kazanç 
sağlamak amacıyla çeşitli yollara başvur-
maktadır. Örneğin; patent, telif hakkı vb. yol-
larla güvence altına alınan bilginin, maddi 
bir yapısı olmamasına karşılık para ile ifade 
edilebilmesi ona önemli bir varlık niteliği ka-
zandırmaktadır.

Bunların yanı sıra bazı sektörlerde faaliyet 
gösterebilmek için zorunlu olan izinler, ruh-
satlar, lisanslar vb. sahip olan kişilere veya 
şirketlere diğerlerine göre bir ayrıcalık ve 
öncelik sağlamaktadır. İşletmeler arasında 
bu lisans, ruhsat vb. yasal hakların piyasa 
koşullarında belirli bedellerle el değiştirdiği 
de görülmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi bir ürünün nasıl üre-
tileceğine ilişkin projeler ve bunların bağlı 
olduğu patentler, fikri ürünlerin telif hakları, 
bazı makinelerin çalışması için gerekli olan 
yazılımlar vb. bilgi ürünü olan varlıklar ile 
belirli sektörlerde belirli faaliyetlerde bulu-
nabilmek için gerekli olan ruhsat, lisans vb. 
gibi yasal haklar; muhasebe literatüründe 
“maddi olmayan duran varlık” olarak adlan-
dırılmaktadır. Maddi olmayan duran varlık-
lar için aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır.

Maddi olmayan duran varlıklar; kullanılma-
ları sonucunda işletmenin hâsılatında artış 
oluşturan bir kısım haklar ile özel üstünlük-
ler ve ayrıcalıklardır.
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Maddi olmayan duran varlıklar hakkındaki 
Brookings Raporu, maddi olmayan duran 
varlıkları ürün ve servislerin oluşumuna 
katkıda bulunan ya da şahıs ve firmalara ge-
lecekte üretken faydalar sağlayan fiziksel ol-
mayan unsurlar şeklinde tanımlamaktadır.

Uluslararası Değerleme Standartlarına 
göre, maddi olmayan duran varlıklar ekono-
mik özellikleriyle kendini belli eden, fiziksel 
bir varlıkları bulunmayan, ancak sahiplerine 
hak ve imtiyazlar sunan ve genelde sahiple-
rine gelir sağlayan varlıklar olarak tanımla-
mıştır.

Maddi olmayan duran varlıklar hakkındaki 
belki en kısa tanımlama Amerikan Finansal 
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
verilmiştir. Buna göre maddi olmayan duran 
varlıklar fiziki yapısı bulunmayan varlıklardır. 
FASB’a göre maddi olmayan duran varlıklar 
şerefiyeden ayrı tutulmuştur. FASB maddi 
olmayan duran varlıklar (örneğin televizyon 
yayın hakları, havayolu kullanım hakları, ti-
cari markalar.. .vb) için detaylı tanımlamalar 
yapmış ve bu tanımlamalara dahil edileme-
yen kalemlerin şerefiye kategorisine dahil 
edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türkiye Muhasebe Standartlarında Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar TMS-38’e 
göre “fiziksel niteliği olmayan, tanımlana-
bilir, parasal olmayan varlıklar” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, maddi 
olmayan duran varlıklar “fiziki bir unsuru ol-
mamakla birlikte, fayda yaratma potansiyeli, 
diğerlerinden ayrıştırabilir ve tanımlanabilir 
özelliği olan, malların üretilmesinde, hiz-
metlerin yerine getirilmesinde kullanılabilen 
üçüncü kişilerin faydalanmasına bırakılabi-
len veya sahibi tarafından kullanılabilmesi 
mümkün olan” varlıklar olarak tanımlan-
maktadır.

Bir varlığın maddi olmayan duran varlık ola-
rak tanımlanabilmesi için belirlenebilirlik, 
bir kaynak üzerindeki kontrol ve gelecekte 
ekonomik yarar sağlama kriterlerini karşı-
laması gerekmektedir.

Belirlenebilirlik

Bir varlık, maddi olmayan duran varlık tanı-
mındaki belirlenebilirlik kriterini aşağıdaki 
durumlarda sağlamaktadır:

• Ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işlet-
meden ayrılabilme ya da bölünebilme 
özelliğine sahip ve bireysel olarak ya da 
ilgili sözleşme, varlık ya da borçla bera-
ber satılabilir, devredilebilir, lisans altına 
alınabilir, kiralanabilir ya da takas edile-
bilir olması; veya

• İlgili hakların işletmeden ya da diğer 
haklar ve yükümlülüklerden ayrılabilme-
si veya devredilebilmesine bakılmaksızın, 
sözleşmede yer alan haklardan ya da di-
ğer yasal haklardan kaynaklanması.

Kontrol Edilebilir Olma

Bir maddi olmayan varlığın başkaları tara-
fından kullanımı engellenebiliyor ise kont-
rol ediliyor olduğu kabul edilir. Fiilen üçün-
cü kişilerin kullanımı engellenebilir, ya da 
başkaları tarafından kullanımı mahkemeler 
kanalıyla durdurulabiliyorsa bir hak maddi 
olmayan varlık sayılır. Bunu sağlamak da 
telif hakları, patent hakkı gibi koruyucu dü-
zenlemeler sayesinde mümkün olur. Çoğu 
bilgi; örneğin işletmenin eğitim ve araştırma 
harcamaları sayesinde edinilen ve müşteri-
lerin firmaya sadakatini sağlayan, işletmede 
ucuz, gerek müşterilerin sadakati konusun-
da devamlılık sağlayacak hukuki düzenle-
meler olmadığı için maddi olmayan varlık 
olmalarına rağmen bilançoya alınmazlar.

Gelecekte Ekonomik Yararın Varlığı

Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen 
gelecekteki ekonomik yararlar; ürün ve hiz-
met satışından sağlanan getiri, maliyet ta-
sarruflarını ve işletme tarafından varlıkların 
kullanımından kaynaklanan diğer yararları 
içerebilir. Örneğin, üretim sürecinde kulla-
nılan fikri mülkiyet hakları veya know-how 
gelecekteki gelirleri arttırmak yerine gele-
cekteki üretim maliyetlerini düşürebilir.
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Bu tanıma uyan varlık veya hesap grupları 
şunlardır:

• Haklar, 

• Patentler, 

• Lisanslar, 

• Marka, 

• İsim hakkı veya unvan, 

• İnternet siteleri,

• Telif hakkı, 

• İhraç kotası, ithal kotası, üretim kotası 
gibi kota hakları, 

• Franchaising peşin ödemeleri, 

• Bilgisayar programları, 

• Filmler, 

• Reçeteler, formüller, modeller, tasarım-
lar ve prototipler ve

• Geliştirme giderleri.

Maddi olmayan duran varlık tanımına uyma-
yanlar ise şöyle sıralanabilir:

• Araştırma giderleri,

• Kuruluş örgütlenme giderleri,

• Şerefiye,

• Reklam harcamaları,

• Eğitim harcamaları.

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin muhasebeleştirme koşulları kısaca aşağıdaki tablo-
daki gibidir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Muhasebeleştirme Koşulları

Maddi Olmayan Duran Şerefiye Olarak 
Aktifleştirilecek Varlıklar

Maddi Olmayan Duran 
Varlık ve Şerefiye Olarak 
Aktifleştirilemeyecek 
Varlıklar

Bir işletmeden ayrı olarak Satın alınan şerefiye İçsel olarak (işletme içi) yara-
tılan şerefiye

Bir işletme ile birlikte satın
alınan maddi
olmayan duran varlıklar :
Bunlar, şu koşulları
taşımalıdır;

 Şerefiyeden ayrı olarak
tanımlanabilmelidir.

 Değerleri güvenilir bir bi-
çimde ölçülebilmelidir.

Bir işletme ile birlikte
satın alınan maddi olmayan
duran varlıklar.
Bunlar, şu koşulları
taşımalıdır;

 Şerefiyeden ayrı olarak
tanımlanamayanlar,
veya

 Değeri güvenilir bir bi-
çimde ölçülemeyenler

Piyasa değeri güvenilir bir 
biçimde ölçülemeyen içsel 
olarak (işletme içi) yaratılan 
maddi olmayan duran varlık-
lar

Piyasa değerleri kolaylıkla 
tespit edilebilen içsel olarak 
yaratılan maddi olmayan du-
ran varlıklar

Kaynak: Otlu, F., Çukacı, Y. C. 2007.  Şirket Birleşmelerinde Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
ve Şerefiyenin Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Deneti-
me Bakış Dergisi. 21: 109-128.
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Maddi Olmayan Duran Varlıkların BIST30 
Analizi

BIST30, Borsa İstanbul’un içinde Türkiye’nin 
önde gelen 30 şirketinin yer aldığı endek-
si ifade eder. BIST30 endeksi en büyük 30 
şirketten oluştuğu için bu şirketlerin sahip 
oldukları varlıklar ve bilançolarının durumu 
ülke ekonomisi için büyük önem arz etmek-
tedir. Maddi olmayan duran varlık hesabı 
özelinde ise ülkemizde faaliyet gösteren en 
büyük şirketlerin fikri ve sınai haklara, AR-
GE harcamalarına yani enformasyon ve ino-
vasyon ekonomilerine verdikleri önem düze-

yini göstermektedir. Bu sebeple, ilk olarak 
BIST30 endeksindeki şirketlerin finansal 
durum tablolarındaki maddi olmayan duran 
varlık tutarları ve bu tutarların şirket aktif-
leri içindeki oranları incelenmiş, ardından 
sektör bazlı incelemeye yer verilmiştir. Mad-
di olmayan duran varlık kalemleri hesapla-
nırken, şirketler finansal tablolarını Türkiye 
Muhasebe Standartlarına uygun olarak dü-
zenlediği ve yukarıda açıklandığı üzere şe-
refiye maddi olmayan duran varlık tanımına 
uymadığı için şerefiye dışındaki maddi olma-
yan duran varlıklar esas alınmıştır.

Şirket Temelli İnceleme

BIST30’da işlem gören şirketlerin sırasıyla sektör, aktif toplam, sahip oldukları maddi olma-
yan duran varlık tutarları ve maddi olmayan duran varlıkların aktiflerinin içindeki yüzdesini 
gösteren tablo şu şekildedir:

BIST30 Şirketlerinin Finansal Durum Tablolarının İncelenmesi

Şirket Adı Sektör
Aktif Toplamı

(bin TL)

M.O.D.V. 
Tutarı

(bin TL)

M.O.D.V./
Aktif 

Toplam 
(%)

1 Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 14.953.485 1.987 %0.013

2 Akbank T.A.Ş. Bankacılık 218.696.598 229.004 %0.104

3 Doğuş Otomotiv Servis ve 
Ticaret A.Ş. Otomotiv 2.827.257 16.199 %0.572

4 Arçelik A.Ş. Dayanıklı Tüketim 12.395.005 922.000 %7.438

5 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Perakende Ticaret 3.238.131 4.688 %0.144

6 Coca-Cola İçecek A.Ş. Gıda 7.201.860 925.343 %12.848

7 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş İnşaat 18.117.027 48.871 %0.269

8 Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T.A.Ş Demir-Çelik 15.933.674 168.559 %1.057

9 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Otomotiv 7.235.392 520.390 %7.192

10 Türkiye 
Garanti Bankası A.Ş. Bankacılık 247.051.091 230.964 %0.093

11 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bankacılık 147.439.965 69.071 %0.046
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12 Türkiye İş Bankası A.Ş. Bankacılık 275.776.433 345.523 %0.125

13 Kardemir Karabük Demir 
Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir-Çelik 3.541.610 5.676 %0.160

14 Koç Holding A.Ş. Holding 63.941.008 1.809.467 %2.829

15 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Demir-Çelik 2.019.552 895 %0.044

16 Otokar Otomotiv ve 
Savunma Sanayi A.Ş. Otomotiv 1.235.552 141.447 %11.448

17 Petkim 
Petrokimya Holding A.Ş. Petrokimya 3.788.257 16.697 %0.440

18 Pegasus 
Hava Taşımacılığı A.Ş. Ulaştırma 3.534.718 11.471 %0.324

19 Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş. Holding 12.349.786 76.550 %0.619

20 Tav Havalimanları 
Holding A.Ş. Ulaştırma 7.465.541 3.129.214 %41.915

21 Tekfen Holding A.Ş. Holding 4.955.482 4.714 %0.095

22 Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı Ulaştırma 31.875.607 165.458 %0.519

23 Tofaş Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş. Otomotiv 7.124.284 894.705 %12.558

24 Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. Telekomünikasyon 23.668.317 2.400.130 %10.140

25 Türkiye 
Petrol Rafinerileri A.Ş. Petrokimya 21.932.560 60.569 %0.276

26 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon 19.877.787 4.789.152 %24.092

27 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Gıda 3.188.191 1.313 %0.041

28 Türkiye Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Bankacılık 163.551.462 162.235 %0.099

29 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bankacılık 181.201.285 448.875 %0.247

30 Hacı Ömer Sabancı 
Holding A.Ş. Holding 230.526.555 436.299 %0.189

TOPLAM 1.756.643.472 17.723.718

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. <www.kap.gov.tr>
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Şirketlerin sahip olduğu maddi olmayan du-
ran varlık açısından en büyük şirket Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. olarak görülmekte-
dir. Şirketin sahip olduğu 4.789.152 TL mad-
di olmayan duran varlığının 2.514.274 TL’si 
imtiyaz sözleşmelerinden, 1.478.323 TL’si 
lisanslardan, 1.016.627 TL’si müşteri ilişki-
lerinden, 302.898 TL’si marka değerinden, 
243.116 TL’si geliştirme harcamalarından ve 
3.054.364 TL’si diğer maddi olmayan duran 
varlıklardan oluşmaktadır. Şirket, sahip ol-
duğu maddi olmayan duran varlıkların aktif 
toplamı içindeki ağırlığı bakımından %24.092 
ile ikinci sıradadır.

 Tav Havalimanları Holding A.Ş., Türk Teleko-
münikasyon A.Ş.’nin ardından maddi olma-
yan duran varlık tutarı bakımından 3.129.214 
TL ile ikinci sıradadır. Ancak maddi olmayan 
duran varlıkların aktif içindeki ağırlığında 
%41.915 ile birinci sırada yer almaktadır. 
Bunun sebebi şirketin temel politikasının 
var olan havalimanlarının işletim hakkı-
nı satın almasıdır. Şirketin maddi olmayan 
duran varlıkları, maddi duran varlıklarının 
yaklaşık beş katı seviyesindedir. Şirketin sa-
hip olduğu maddi olmayan duran varlıkların 
3.078.889 TL’lik tutarını havalimanı işletim 
hakları oluşturmaktadır.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 2.400.130 
TL maddi olmayan duran varlığıyla BIST30 
şirketleri içinde tutar anlamında üçüncü 
sıradadır. Şirketin aktifi içerisinde yer alan 
maddi olmayan duran varlık ağırlığı %10.140 
olup bu sıralamada beşinci sırada yer al-
maktadır. Şirketin maddi olmayan duran 
varlık kalemlerinin 1.339.010 TL’sini bilgi-
sayar yazılımları ve 987.661 TL’sini lisanslar 
oluşturmaktadır.

Koç Holding A.Ş., maddi olmayan duran var-
lık tutarı bakımından 1.809.467 TL ile dör-
düncü sırada yer alsa da ağırlık bakınından 
%2.829 ile sekizinci sıradadır. Şirketin maddi 
olmayan duran varlık kalemlerini 503.155 TL 
ile haklar, 479.468 TL ile geliştirme maliyet-
leri, 466.746 TL ile marka değeri ve 360.098 
TL ile diğer maddi olmayan duran varlık ka-
lemleri oluşturmaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş ise; 925.343 TL maddi 

olmayan duran varlığıyla sıralamada beşin-
cidir. Şirketin sahip olduğu maddi olmayan 
duran varlıkları, aktif toplamının %12.848 
oluşturmaktadır ve bu oranda üçüncü sıra-
dadır. Şirketin maddi olmayan duran varlık 
kalemlerinin 817.000 TL’lik kısmı şişeleme 
ve dağıtım sözleşmesinden, 31.980 TL’lik 
kısmı su kaynakları kullanım haklarından 
ve 40.877 TL’lik kısmı diğer haklardan oluş-
maktadır.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 894.705 
TL maddi olmayan duran varlığı ile yedinci 
sırada yer alsa da aktif içindeki yüzdesi ba-
kımından %12.558 ile dördüncü sırada yer 
almaktadır. Şirketin maddi olmayan duran 
varlık kalemlerinin 871.247 TL’si lisanslar 
ve geliştirme maliyetlerinden ve 23.458 TL’si 
ise diğer maddi olmayan duran varlıklardan 
oluşmaktadır.

Sahip oldukları maddi olmayan duran varlık-
ları en az olan şirket ise sırasıyla 895 TL ile 
Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 1.313 TL ile Ül-
ker Bisküvi Sanayi A.Ş., 1.987 TL ile Emlak 
Konut G.Y.O. A.Ş., 4.688 TL ile Bim Birleşik 
Mağazalar A.Ş. ve 4.714 TL ile Tekfen Hol-
ding A.Ş.’dir. 

Aktifleri içerisinde maddi olmayan duran 
varlıklarının payı en az olan şirketler ise 
%0.013 ile Emlak Konut G.Y.O. A.Ş., %0.041 
ile Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., %0.044 ile Koza 
Altın İşletmeleri A.Ş., %0.046 ile Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. ve %0.093 ile Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. olarak sıralanmaktadır.

Sektör Temelli İnceleme

BIST30 şirketlerinin sektörel ayrımının ya-
pıldığı tabloyu incelediğimizde telekomüni-
kasyon sektörünün sahip olduğu maddi ol-
mayan duran varlık tutarında ve sektörlerin 
aktifleri içerisinde bulunan maddi olmayan 
duran varlık yüzdelik oranında  en büyük 
paya sahip olduğunu görmekteyiz. Teleko-
münikasyon sektörünü tutar olarak ulaştır-
ma sektörü izlemesine rağmen sektör aktif/
sektör maddi olmayan duran varlık yüzdelik 
oran sıralamasında otomotiv sektörü izle-
mektedir. Diğer taraftan sektörde tek şirket-
le temsil edilen gayrimenkul yatırım ortaklı-
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ğı sektörü sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar açısından en küçük paya sahip sektör 
olarak görülmektedir. Bu sektörü ise tutar olarak yine tek şirketle temsil edilen perakende 
ticaret sektörü izlerken, sektör aktif/sektör maddi olmayan duran varlık yüzdelik oranı ola-
rak bankacılık sektörü takip etmektedir. Sektörlerin ayrıntılı incelemesi tablonun devamında 
yapılmıştır.

BIST30 Sektörlerinin İncelemesi

Sektör Adı Sektör Aktif 
Toplamı 
(bin TL)

Sektör 
M.O.D.V. 
Toplamı 
(bin TL)

Sektör Ak-
tif/BIST30 

Aktif 
(%)

Sektör 
Aktif/ 

Sektör 
M.O.D.V 

(%)

Sektör 
M.O.D.V./ 

BIST30 
M.O.D.V. 

(%)

Bankacılık 1.233.716.834 1.485.672 %70.231 %0.120 %8.382

Gıda 10.390.051 926.656 %0.591 %8.918 %5.228

Holding 311.772.831 2.327.030 %17.748 %0.746 %13.129

Telekomünikasyon 43.546.104 7.189.282 %2.478 %16.509 %40.563

Demir-Çelik 21.494.836 175.130 %1.223 %0.814 %0.988

Petrokimya 25.720.817 77.266 %1.464 %0.300 %0.435

Ulaştırma 42.875.866 3.306.143 %2.440 %7.710 %18.653

Otomotiv 18.422.485 1.572.741 %1.048 %8.537 %8.873

İnşaat 18.117.027 48.871 %1.031 %0.269 %0.275

Dayanıklı Tüketim 12.395.005 922.000 %0.705 %7.438 %5.202

Perakende Ticaret 3.238.131 4.688 %0.184 %0.144 %0.026

Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 14.953.485 1.987 %0.851 %0.013 %0.011

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu <www.kap.gov.tr>

Bankacılık sektörü, aktif toplam tutarı bakı-
mından yaklaşık 1.233.716.834 TL ile BIST30 
da işlem gören sektörler içerisinde açık 
arayla zirvede yer almaktadır. Sektörün aktif 
toplamı BIST30un aktif toplamının yaklaşık 
%70ini oluşturmasına rağmen maddi ol-
mayan duran varlık açısından durum daha 
farklıdır. Sektörün sahip olduğu yaklaşık 
1.485.672 TL maddi olmayan duran varlığı 
sektör aktifinin sadece binde 12’sini oluştur-
maktadır. Aynı zamanda sektörün sahip ol-
duğu maddi olmayan duran varlıklar BIST30 
şirketlerinin sahip olduğu maddi olmayan 

duran varlıkların sadece %8’ini oluşturmak-
tadır. Bunun en önemli sebebi bankacılık 
sektörünün aktifleri içerisinde kredi alacak-
larının ve nakitlerin çok büyük yer tutması-
dır. Sektörün maddi olmayan duran varlık 
tutarı diğer yedi sektörden fazla olmasına 
rağmen çok büyük bir aktif toplamın içinde 
oran olarak küçük bir yer kaplamaktadır. 
Sektörün maddi olmayan duran varlık ka-
lemlerini ise ağırlıklı olarak yazılımlar ve az 
da olsa kredi kartı marka değeri ve haklar 
oluşturmaktadır.
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BIST30’da iki şirketle temsil edilen gıda 
sektörünün aktif toplamı 10.390.051 TL 
olup BIST30 aktifleri içindeki oranı sadece 
%0.591’dir. Ancak gıda sektörünün sahip ol-
duğu 926.656 TL maddi olmayan duran var-
lığı sektör aktifinin %8.918’ini oluşturmak-
tadır. Sektör, BIST30 maddi olmayan duran 
varlıklarının ise %5.228’ini oluşturmaktadır. 
Sektörün maddi olmayan duran varlık ka-
lemleri ağırlıklı olarak haklardan oluşmak-
tadır ve sektörün sahip olduğu 926.656 TL 
maddi olmayan duran varlığın 817.000 TL’si 
Coca-Cola A.Ş.’nin şişeleme ve dağıtım söz-
leşmesinden kaynaklanmaktadır.

Holding sektörü, sahip olduğu 311.772.831 
TL aktif toplamıyla bankacılık sektörünün 
ardından gelmektedir. Sektörün maddi ol-
mayan duran varlık toplamı 2.327.030 TL 
ve sektör maddi olmayan duran varlık payı 
%13.129 olup bu kalemlerde üçüncü büyük 
sektördür. Ancak holdinglerin maddi olma-
yan duran varlıklarının aktifleri içindeki payı 
sadece %0.746’dır ve bu kalemde beşinci 
sıradadır. Holdinglerin finansal durum tab-
loları ve dipnotları incelendiğinde dönen 
varlıkların ve maddi duran varlıkların tutar-
larının büyüklüğü bu durumun temel sebe-
bidir. Sahip oldukları maddi olmayan duran 
varlıklar ise ağırlıklı olarak haklardan, iş-
letme birleşmeleri sonucunda elde edilen 
müşteri ilişkileri ve markalardan, maden 
arama haklarından ve geliştirme maliyetle-
rinden oluşmaktadır.

Telekomünikasyon sektörü, 43.546.104 TL 
aktif toplamıyla BIST30 içerisinde %2.478’lik 
paya sahipken, sahip olduğu  7.189.282 TL 
maddi olmayan duran varlık ve bu kalemde 
yaklaşık %40’lık sektör payıyla sektörde lider 
konumdadır. Aynı zamanda %16.509 oranla 
aktifleri içerisinde en fazla maddi olmayan 
duran varlık bulunduran sektör olarak gö-
rülmektedir. Sektör temsilcilerinden Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.’nin en büyük maddi 
olmayan duran varlık kalemleri GSM ve di-
ğer telekomünikasyon işletim lisansları, im-
tiyaz hakları ve Avea-TTNET müşteri listeleri 
iken, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin en 
büyük maddi olmayan duran varlık kalem-
lerini yine GSM ve diğer telekomünikasyon 

işletim lisansları ve bilgisayar yazılımları 
oluşturmaktadır. Sektörün diğer maddi ol-
mayan duran varlık kalemleri ise işletme 
birleşmeleri sonucu elde edilen marka de-
ğerleri, geliştirme maliyetleri ve diğer hak-
lardan oluşmaktadır.

Üç şirketle temsil edilen demir-çelik-ma-
dencilik sektörüne baktığımız zaman sek-
tör 21.494.836 TL aktif toplamıyla BIST30’un 
%1.223’ünü, 175.130 TL maddi olmayan du-
ran varlık tutarıyla ise BIST30’un %0.988’ini 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda sektörün 
sahip olduğu maddi olmayan duran var-
lıkları sektör aktif toplamının %0.814’ünü 
oluşturmaktadır. Ereğli Demir Ve Çelik Fab-
rikaları T.A.Ş sektör maddi olmayan duran 
varlıklarının yaklaşık %90’ını elinde bulun-
durmaktadır. Üç şirketin elindeki maddi ol-
mayan duran varlık kalemleri ağırlıklı olarak 
haklardan ve yazılımlardan oluşmaktadır.

Petrokimya sektörü 25.720.817 aktif top-
lamının içerisinde 77.266 tutarında maddi 
olmayan duran varlığı ile BIST30 içerisinde 
aktif toplam olarak %1.464, maddi olmayan 
duran varlık olarak %0.435’lik paya sahiptir. 
Sektörün sahip olduğu maddi olmayan du-
ran varlık kalemleri haklar, yazılımlar ve ge-
liştirme giderlerinden oluşmaktadır.

Üç şirketle temsil edilen ulaştırma sektörü 
42.875.866 aktif toplamıyla BIST30 içerisinde 
sadece %2.440 payla dördüncü sıradayken, 
3.306.143 TL tutarındaki maddi olmayan du-
ran varlık ile BIST30 içerisinde %18.653’lik 
payla ikinci sıradadır. Sektör aktifleri içeri-
sinde bulundurduğu maddi olmayan duran 
varlık oranında ise %7.710 ile üçüncü sıra-
da yer almaktadır. Türk Hava Yolları A.O.’nın 
sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar 
haklar, bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılım-
larından; Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin 
maddi olmayan duran varlık kalemleri mar-
ka ve bilgisayar yazılımlarından oluşurken; 
TAV Havalimanları Holding A.Ş.’nin maddi 
olmayan duran varlık kalemleri içerisinde 
yaklaşık 3.000.000 TL ile sektörün sahip ol-
duğu tutarın neredeyse tamamına yakınını 
oluşturan havalimanı işletim haklarının yanı 
sıra marka bedeli, yazılımlar ve müşteri iliş-
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kileri bulunmaktadır.

BIST30’da dört şirketle temsil edilen oto-
motiv sektörü 18.422.485 aktif toplamı ve 
1.572.741 tutarındaki maddi olmayan du-
ran varlığıyla BIST30 içerisinde %1.048 ak-
tif oranıyla yedinci sektör olmasına karşın 
%8.873 maddi olmayan duran varlık oranıyla 
dördüncü sıranın sahibidir. Sektörün aktif-
leri içerisinde maddi olmayan duran varlık 
payı %8.537 olarak ölçülmüş olup bu rasyo-
da üçüncü sırada yer almaktadır. Sektörün 
sahip olduğu maddi olmayan duran varlıklar 
büyüklük sırasına göre geliştirme maliyetle-
ri, iktisap edilmiş haklar ve bilgisayar prog-
ramları ve yazılımlar olarak sıralanabilir.

İnşaat sektörü 18.117.027 TL aktifiyle BIST30 
içerisinde sekizinci sırada ve 48.871 TL tuta-
rındaki maddi olmayan duran varlığıyla on 
birinci sıradadır. Sektörün maddi olmayan 
duran varlıkları aktifinin %0.269’unu oluş-
turmaktadır. Sektör maddi olmayan duran 
varlıklarının büyük bir bölümünü yazılımlar 
oluşturmaktadır.

Arçelik A.Ş. ile temsil edilen dayanıklı tü-
ketim sektörü 922.000 TL maddi olmayan 
duran varlığı ile sektör payı %5.202, maddi 
olmayan duran varlıklarının sektör aktifle-
ri içindeki oranı ise %7.438’dir. Sektör aktif 
toplamının BIST30 içerisindeki payı sadece 
%0.705 iken maddi olmayan duran varlık 
oranı oldukça yüksektir. Sektörün maddi 
olmayan duran varlık kalemleri büyükten 
küçüğe marka, geliştirme maliyetleri, bilgi-
sayar yazılımları ve haklar ile az da olsa pa-
tentlerden oluşmaktadır.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin temsil et-
tiği perakende sektörü maddi olmayan du-
ran varlık kalemlerinde BIST30’dan aldığı 
%0.026 payla en küçük ikinci sektördür. Sek-
tör aktif toplam olarak en küçük paya sahip-
tir. Sektörün M.O.D.V./Aktif oranı %0.144 ile 
en küçük üçüncü oran olarak görünmekte-
dir. Sektörün maddi olmayan duran varlık 
kalemleri büyük ağırlıkta bilgisayar yazılım-

larından oluşmaktadır.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı 1.987 TL ile 
en az maddi olmayan duran varlığa sahip 
olan sektör olup aktifleri içerisinde mad-
di olmayan duran varlık oranı %0.013 iken 
BIST30 sektörleri içerisindeki payı da yal-
nızca %0.011’dir. Sahip oldukları cüzi maddi 
olmayan duran varlık kalemleri ise lisanslar, 
erişim hizmetleri ve bilgisayar yazılımların-
dan oluşmaktadır.

SONUÇ

BIST30 şirketlerinin bilançoları incelendi-
ğinde sahip oldukları maddi olmayan duran 
varlıklar sektörel anlamda farklılık gösterse 
de aktiflerinin ortalama %1’ini oluşturmak-
tadır. Bu oran dünya borsalarında işlem gö-
ren şirketlerde ortalama %30’lar civarında-
dır. Ülkemizde bu oranın düşük olmasının 
sebebi bilgiye dayalı ekonomiye henüz geçiş 
yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bil-
giye dayalı ekonomiden kast edilen AR-GE 
harcamalarının önem kazandığı, patentler 
ve buluşlara dayalı olan yenilikçi ekonomi-
lerdir. Bilgiye dayalı üretim yapan şirketlere 
örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’n-
de Apple, IBM, Microsoft; Japonya’da Tos-
hiba; Güney Kore’de Samsung verilebilir. 
Ülkemizde ise kısmen enformasyon ekono-
misini uygulayan şirketlere telekomünikas-
yon sektöründe faaliyet gösteren şirketler 
örnek verilebilir. 

En büyük otuz şirketimizin sahip oldukları 
maddi olmayan duran varlıkları sayısal ola-
rak ve nitelik itibarıyla yetersizdir. BIST30 
şirketlerinin sahip oldukları maddi olmayan 
duran varlıklar ağırlıklı olarak satın alınan 
haklardan, imtiyazlardan, bilgisayar yazı-
lımlarından ve sözleşmelerden kaynaklan-
maktadır. Bunların yerini marka değerleri, 
AR-GE harcamaları, patentler ve müşteri 
listeleri aldıkça yabancı yatırımcıların ülke-
mize olan ilgisi ve şirketlerimizin değerinin 
artması kuvvetle muhtemeldir.
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