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ÖNSÖZ

İşletmeler, faaliyetleriyle ve faaliyetleri dışındaki işlemleri dolayısıyla yapmış oldukları
işlemler dolayısıyla kar ve zarar durumlarını görmek için ve işletmenin mali durumu hakkında bilgi
sahibi olmak için muhasebeye ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda, işletme ile ilgili karar vericiler,
(işletme ortakları, borç verenler, kamuoyu vb) vereceği kararları, muhasebenin çıkarttığı raporları
aracılığıyla vermektedir. Uluslararası sermaye hareketlerinin arttığı günümüzde, muhasebe ve
muhasebe sistemleri de sürekli gelişme göstererek ilerlemektedir. Özellikle teknolojinin yardımıyla,
muhasebenin raporlama bilgilerine ulaşma kolaylaşmış ve karar vericiler için önemli olan,
muhasebenin vermiş olduğu raporların güvenilirliği olmuştur. Bu ders kitabında amaç, muhasebenin
amacı ve önemini anlatmak, muhasebenin işleyişi ve kayıtları hakkında ilke ve kuralları açıklamaktır.
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1. MUHASEBENİN TANIMI, TEMEL KAVRAMLARI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
1.2. Muhasebenin Temel Kavramları
1.3. Muhasebenin Tarihsel Gelişim Süreci

Anahtar Kavramlar
 Muhasebe

 Muhasebenin Fonksiyonları

 Muhasebenin Temel Kavramları

 Türkiye'de Muhasebe

 Muhasebenin Tarihi Gelişimi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Muhasebenin tanımı
fonksyonlarını bilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve

Muhasebenin
temel
kavramlarını anlayabilmek.
Muhasebenin tarihsel gelişim
süreci hakkında bilgi sahibi
olmak.
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1.1. Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
Muhasebe; bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini,
örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün
finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten
bir bilgi sistemidir. Bu tanıma ilave bir tanım daha yapmamız gerekirse muhasebe; mali
nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş bir şekilde kaydeden, sınıflandırılan,
özetleyen, raporlayan ve bu raporları analiz edip yorumlayan bir bilimdir.
Muhasebe bilimi kâr amaçlı işletmeler yanında kâr amacı olmayan işletmeler için de söz
konusudur. Globalleşen dünyamızda kâr amaçlı işletmelerin yanında toplum yararının ön
planda olduğu işletmelerin sayısının artması ve dünya ekonomilerinin hızla büyümesi,
muhasebenin ve finansal tabloların önemini gittikçe arttırmıştır.
Muhasebenin fonksiyonları veya diğer bir deyişle muhasebenin işlevleri; kaydetme,
sınıflandırma, özetleme ve rapor etme ile yorumlamadır. Bu fonksiyon/işlevlerin açıklamaları
şöyledir:
-Kaydetme: Mali nitelikteki işlemlere ve olaylara ait bilgilerin kaydedilmesidir.
Muhasebede bilgiler mutlaka para ile ifade edilecek şekilde kaydedilmelidir. Bu kaydetme
yevmiye defterine yapılan kayıtları ifade etmektedir.
-Sınıflandırma: Derlenen ve zaman sırasına göre kaydedilen bu bilgilerin bir anlam
taşıması için mutlaka sınıflandırılmaları gerekmektedir. Kaydedilen bilgilerin sınıflandırılması
muhasebe tarafından ayrı ayrı kümelenmesi anlamına gelir ve bu da büyük defterlere işlenmesi
anlamını verir.
-Özetleme ve Rapor Etme: Kaydedilen ve sınıflandırılan bu bilgilerin muhasebeye taraf
olan kişilere faydalı olabilmesi için bu bilgilerin özetlenip rapor edilmesi gerekir. Bu bilgilerden
yararlanacak ilgili grupları şunlardır:
 İşletme sahipleri

 Yöneticiler

 Devlet (Maliye, SGK vb.)

 İşletmeye kredi verenler

 Borsa yönetimleri, brokerler, analistler

 İşletme çalışanları

-Yorumlama: Muhasebe biliminin belki de en önemli safhası, elde edilen finansal
tabloların yorumlanması safhasıdır. İşletmenin ileriye dönük karar almasında en etkili şey
düzenlenen finansal tabloların yorumlanmasıdır. Geleneksel muhasebe ile modern muhasebe
arasındaki en önemli fark, işlemlerin raporlanması safhasında belirgin hâle gelir. Geleneksel
muhasebede raporlama safhası son safhadır, hâlbuki modern muhasebe yaklaşımında ise
raporlama safhasının ilerisinde elde edilen bu raporların ileriye dönük alınacak kararlara ışık
tutması ve bu kararlarda etkin rol oynaması vardır.
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1.2. Muhasebenin Temel Kavramları
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan '1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği'nin 'Muhasebe Usul ve Esasları' bölümünde, Muhasebenin Temel Kavramları'
alt başlığında sayılan ve muhasebe bilimi tarafından da genel kabul görmüş muhasebe
kavramları olarak kabul edilen kavramlar şunlardır:

Sosyal
Sorumluluk
Kavramı

Kişilik
Kavramı

İşletmenin
Sürekliliği
Kavramı

Dönemsellik
Kavramı

Parayla
Ölçme
Kavramı

Maliyet
Esası
Kavramı

Tarafsızlık ve
Belgelendirme
Kavramı

Tutarlılık
Kavramı

Tam
Açıklama
Kavramı

İhtiyatlılık
Kavramı

Önemlilik
Kavramı

Özün
Önceliği
Kavramı

Bu kavramların kısa açıklamasını yapmak gerekirse;
1.2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
Sosyal Sorumluluk kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde
şöyle tanımlanmıştır:
"Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu
belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal
sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının
yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların
değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun,
tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder."
Bu kavramın, 'mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların
değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi' cümlesiyle; işletme ile ilgili bilgi sahibi olmak
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isteyen herkesin, finansal tablolardan bilgi sahibi olabileceğini belirtmekte ve işletmelerin
finansal bilgilerini halka açmalarını gerekli kılmaktadır.
1.2.2. Kişilik Kavramı
Kişilik kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde şöyle
tanımlanmıştır:
"Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve
diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece
bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür."
Bu kavram gereği muhasebe, sadece ve sadece işletme ile ilgili ve işletmeyi ilgilendiren
işlemlerle ilgilenir.
1.2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
İşletmenin Sürekliliği kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği'nde şöyle tanımlanmıştır:
"Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade
eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.
İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır."
Bu kavram gereği, işletmenin ana sözleşmelerinde herhangi bir süre sınırlaması
bulunmadıkça, sürelerinin sonsuz olduğu kabul edilir.
1.2.4. Dönemsellik Kavramı
Dönemsellik kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde şöyle
tanımlanmıştır:
" Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen
ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmesi, hâsılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla
karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.
Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı
durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır."
Bu kavram gereği, işletmelerin sonsuz kabul edilen süreleri belirli dönemlere
bölünmüştür ve her dönem sonunda faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak
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saptanır. Dönemden kasıt, özellikli durumlar hariç olmak üzere (12'şer aylık özel hesap
dönemleri, işe başlama, işi bırakma halleri (VUK174) 1 takvim yılıdır. Bu kavram, işletme
faaliyet ve sonuçlarının değerlendirilmesine zemin hazırlar.
1.2.5. Parayla Ölçülme Kavramı
Parayla Ölçme kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde
şöyle tanımlanmıştır:
"Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye
ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder.
Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır."
1.2.6. Maliyet Esası Kavramı
Maliyet Esası kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde
şöyle tanımlanmıştır:
"Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün
veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin
muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade
eder."
Bu kavramla ilgili VUK'da da düzenlemeler yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu'nun
262.maddesi maliyet değerini; "iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin
artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin bilumum giderlerin toplamını
ifade eder." Olarak tanımlamaktadır.
1.2.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
Tarafsızlık ve Belgelendirme kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği'nde şöyle tanımlanmıştır:
"Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak
düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak
yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder."
Bu kavram, muhasebe meslek mensubunun muhasebe kayıtlarına alacağı belgeye dayalı
(fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, çek, senet vb) bilgilerin nesnel olması
gerektiğini ve önyargısız bir şekilde kayıtlara alınması gerekliliğini ortaya koyar.
1.2.8. Tutarlılık Kavramı
Tutarlılık kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde şöyle
tanımlanmıştır:
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"Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının,
birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin
mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması
bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri
ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni
öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe
politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali
tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur."
Bu kavramın amacı farklı dönemlere ait mali tabloların arasındaki ilişkinin birliğini
sağlayabilmektir. Böylece, işletmelerin kendi dönemleriyle ve diğer işletmelerin mali
tablolarıyla karşılaştırılma imkânı sağlanmış olur.
1.2.9. Tam Açıklama Kavramı
Tam Açıklama kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde
şöyle tanımlanmıştır:
"Tam açıklama kavramı; mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve
kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını
ifade eder.
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo
kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi
muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir."
1.2.10. İhtiyatlılık Kavramı
İhtiyatlılık kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde şöyle
tanımlanmıştır:
"Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin
karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak,
işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için
ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram
gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz."
Vergi kanunlarına göre ayrılan amortismanlar ve karşılıklar ihtiyatlılık kavramının
yansımasıdır. Ayrılan bu amortisman ve karşılıklar ileride karşılaşılabilecek risklerin
minimuma indirilmesi için yapılmaktadır.
1.2.11. Önemlilik Kavramı
Önemlilik kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde şöyle
tanımlanmıştır:
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"Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nispî ağırlık ve değerinin
mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek
düzeyde olmasını ifade eder.
Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması
zorunludur."
Mali tabloda yer alan bir bilgi, mali tablo kullanıcılarının kararlarında bir etki yapıyorsa
bu bilgi önemlidir.
1.2.12. Özün Önceliği Kavramı
Özün Önceliği kavramı 1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde
şöyle tanımlanmıştır:
"Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin
değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade
eder.
Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda
farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır."

1.3. Muhasebenin Tarihsel Gelişim Süreci
1.3.1. Dünyada Muhasebenin Gelişim Süreci
Yapılan araştırmalar neticesinde muhasebe kayıtlarının ilk kullanımı M.Ö. 5000
yıllarına kadar iner. Babil, Mısır, Eski Yunan, Roma, Eski Avrupa ve Orta Çağda muhasebe
kayıtlarına rastlanmıştır. Ancak bu kayıtlar sistemli, belli kurallara dayanan sistemler olmayıp
envanterler ile ilgili listeler ücret ödemeleri, borç alacak hesapları, vergi takdirleri ile ilgili
kayıtlardı.
12. yüzyılda muhasebe kayıtları çok basit şekilde idi. Ticari ilişkilerin, ortaklıkların
izlenmesi ile ilgili basit hatırlatıcı kayıtlardan ibaretti. İşletmenin kayıtları ile işletme
sahiplerinin varlıklarına ait kayıtların ayrı olarak takibi ancak bu yüzyılın sonlarına doğru
gerçekleşmiştir.
13. yüzyılda kredi işlemlerindeki artış ve işletmelerin ihraç ürünleri için yabancı
şehirlerde şubeler kurmaları veya acenteleri kullanmaları muhasebe kayıtlarını etkilemiş, daha
karmaşık muhasebe kayıtlarına ihtiyaç doğurmuştur.
Orta Çağın başında keşiflerin yapılması, dünya ticaret hacminin genişlemesi neticesinde
Yunanlılar ve Romalılar tarafından yapılan hesap tutma teknikleri geride kalmıştır.
İslam dünyasının bilim alanında ilerlemeleri sonucu cari hesaplar, çeşitli hesap özetleri
ve bazı basit kayıt sistemleri geliştirilmiştir.
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Çift taraflı kayıt yöntemi, İtalyan matematikçi ve din adamı olan Luca Pacioli tarafından
ilk uygulanmaya başlamıştır. Luca Pacioli Suma Arithmetica adlı kitabının Particularis di
Comtitus e Scripturis adlı bölümünde çift taraflı kayıt yöntemini anlatmıştır.
1.3.2. Ülkemizde ve Ülke Tarihimizde Muhasebenin Gelişim Süreci
Hesap tutma yöntemleri ülkemizde diğer alanlarda olduğu gibi batılılaşma
hareketlerinin başlaması ile gelişmeye başlamıştır. Muhasebe ilk kez 1850 yılında yayınlanan
Kanunname i Ticaret ile ilk olarak düzenlenmeye gidilmiştir. Bu kanun Fransız ticaret kanunun
alınmış olup onun tercümesi niteliğindedir. Bu sebeple muhasebe sistemimizde Fransız
muhasebe sisteminin etkileri görülmektedir. Şu anda bile kullandığımız bazı muhasebe
terimleri Fransızcadan dilimize geçmiştir. Bunlardan bazıları aktif, pasif, provizyon vb.
Muhasebe eğitimi ülkemizde ilk olarak 1883 yılında açılan İstanbul Ticaret Mektebi
Âlisinde başlamıştır. İstanbul Ticaret Mektebi Âlisinde muhasebe en önemli derslerden biri
olmuştur.
Daha sonra 1926 yılında yürürlüğe giren Ticaret Kanununda Alman ticaret kanununun
etkileri görülmüş ve uzun bir süre Alman muhasebe sistemi ülkemizde etkisini göstermiştir.
1971 yılında ülkemizde ilk olarak İktisadi Devlet Teşekküllerinde uygulanması önerilen Tek
düzen muhasebe sistemi, 1972 yılında uygulanmaya başlamıştır. Tek düzen hesap sisteminde
büyük ölçüde Amerikan muhasebe uygulaması ve teorisinin etkisi görülmüş, yer yer de Fransız
Genel Hesap Planının etkisi de kendini hissettirmiştir.
Bankalar Birliği tarafından, bankalar için hazırlanan tek düzen hesap planı 1986 yılının
başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Muhasebecilik mesleği 13.6.1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun yürürlüğe girmesi ile
yasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu kanun ile birlikte mesleğin esasları uygulama alanlarının
geliştirilmesi sağlanmış ve Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirler odaları kurulmuş ve bu odaların üst çatısı olan Türmob’un kurulması ile
meslek tam olarak örgütlü hâle gelmiştir.
31.07.2008 tarihli yasa değişikliği ile Serbest Muhasebecilik kalkmış, 26.07.2008 tarihli
değişiklik ile de Mali Müşavir olacak adayların yapması gerekli olan 2 yıllık staj süresi 3 yıla
çıkarılmıştır.
Kurulan bu odaların istekleri sonucu, Tek Düzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları
komisyonunca hazırlanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanan 1 sıra no’lu tebliğ olan Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği 1994 yılının başından
itibaren yürürlüğe girmiş ve kullanılmaya başlamıştır.
Söz konusu bu sistemde;
- Muhasebenin temel kavramları
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- Muhasebe politikalarının açıklanması
- Mali tablolar ile ilgili ilkeler
- Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması
- Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve hesapların işleyişleri anlatılmaktadır.
Düzenlemenin amacı; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs
ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,
mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik
niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin
kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Düzenlemenin niteliği ise; bir işletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan
kesim sadece o işletmenin sahip veya ortakları değildir.
İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortaklarının yanı sıra o işletme ile
ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve yatırım
kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet ve sonuçları ile
ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin
faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile
bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.
Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda
bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese
edilebilir nitelikte olmasıdır. Makro açıdan millî gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin
çıkarılmasında, kalkınma planlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye
hareketlerinin düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından kontrol edilmesi ve
yönetilmesinde muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki,
mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli olduğu hâllerde,
tekdüzen hesap planı uygulamasının denetimin iş yükünü azaltacağı ve kolaylaştıracağı da
açıktır.

Yapılan düzenleme,
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru
olarak ulaştırılmasına,
b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
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d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yöneliktir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki tanımlardan hangisi muhasebenin tanımıdır?
a. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren mali tablodur.
b. İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı
bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya
dönem net zararını kapsar.
c.

Bir işletmede belli bir dönemde oluşan nakit akışını açıklar.

d. Mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş bir şekilde kaydeden,
sınıflandırılan, özetleyen, raporlayan ve bu raporları analiz edip yorumlayan bir bilimdir.
e. Muhasebe için gerekli bilgilerinin üretilmesi ve kullanılması sırasında uyulması
gereken kurallar bütünüdür.
I.

Kaydetme

II.

Sıralama

III.

Özetleme ve Rapor Etme

IV.

Yeniden Hesaplama

V.

Denkleştirme

VI.

Sınıflandırma

VII.

Yorumlama

2) Yukarıdakilerden hangileri muhasebenin fonksiyonları/işlevleri arasında yer alır?
a.

I-II-V-VII

b.

III-V-VI-VII

c.

I-III-VI-VII

d.

II-IV-V-VII

e.

I-II-III-IV-V

3) Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar
vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eden kavram
................................................ kavramıdır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?
a.

Kişilik Kavramı

b.

Sosyal Sorumluluk Kavramı

c.

Tam Açıklama Kavramı

d.

Özün Önceliği Kavramı

e.

Disiplin Kavramı

5) İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Özün önceliği kavramı

b.

Sosyal sorumluluk kavramı

c.

İhtiyatlılık kavramı

d.

Tutarlılık kavramı

e.

Maliyet esası kavramı

6) Çift taraflı kayıt yöntemi, ilk olarak, aşağıda yer alan kişilerden hangisi tarafından
uygulanmaya başlanmıştır ve anlatılmıştır?
a.

Luca Pacioli

b.

Nicolas Copernicus

c.

Thomas Alva Edison

d.

Molla Lütfi

e.

İbni Batuta
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7) Ülkemizde muhasebecilik mesleği hangi kanunla yasal bir yapıya kavuşmuştur?
a. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
b. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu
c. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
d. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
e. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
8) .....................................................................tebliğinin düzenlemesinin amacı; bilanço
usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve
sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile
ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek
durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla
yapılmıştır.
9) ............................................................................. kavramı, muhasebe kayıtlarının
gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere
dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön
yargısız davranılması gereğini ifade eder.
10) 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Maşavirlik ve Yeminlik Mali Müşavirlik
Kanununa göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için en az kaç yıl staj yapmak
gerekir?
a.

10 Ay

b.

1 Yıl

c.

2 Yıl

d.

3 Yıl

e.

5 Yıl

Cevaplar
1) d

2) c

3) Tam Açıklama

4) e

5) a

6) a

7) b

8) Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği 9) Tarafsızlık ve Belgelendirme 10) d
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2. MUHASEBE KAYIT YÖNTEMLERİ
MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER VE BELGELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Muhasebe Kayıt Yöntemleri

2.2.

Muhasebede Kullanılan Defterler

2.3.

Muhasebede Kullanılan Belgeler

2.4.

Muhasebe Fişleri

Anahtar Kavramlar
 Muhasebe Kayıt Yöntemleri

 Muhasebenin Fonksiyonları

 Muhasebede Kullanılan Defterler

 Muhasebe Fişleri

 Muhasebede Kullanılan Belgeler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Muhasebe kayıt yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Muhasebede
kullanılan
defter ve belgeleri öğrenmek.
Muhasebe fişlerini ve ne
ifade ettiklerini anlamak.
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2.1. Muhasebe Kayıt Yöntemleri
2.1.1. Tek Taraflı Kayıt Sistemi
Tek taraflı kayıt sistemi, işletmenin gelir ve giderlerinin bir deftere kayıt edildiği
her işlem için defterin yalnızca bir tarafına (gelir veya gider tarafına) kayıt yapma esasına
dayanır.
Basit kayıt sistemine göre, ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter
işletme hesabı defteri ve serbest meslek erbabının tutmak zorunda olduğu defter serbest
meslek kazanç defteridir.
UK a göre işletme hesabını, yeni işe başlayan
177. maddesinde belirtilen iş hacmini aşmayan tacirler tutabilirler.

tacirler

ve

VUK un

2.1.2. Çift Taraflı Kayıt Sistemi
İşletmenin gerçekleştirdiği mali olayların her iki yönünün de kayıtlara alındığı
muhasebe kayıt sistemidir. Çift taraflı kayıtta ise yevmiye defteri, büyük defter ve envanter
defteri gibi defterler tutulur. Çift taraflı kaydı I. sınıf tacirler tutmaktadır.
Çift taraflı kayıt sisteminin işleyişi şöyledir: çift taraflı kayıt sistemiyle defterlerini tutan
işletmelerde aşağıda sıralanan işlemler yapılır;
1. Dönem Başı (Açılış) Bilançosunun Düzenlenmesi
2. Belge ve Bilgilerin Derlenmesi ve Muhasebe Fişlerine Kayıt
3. Yevmiye Defterine Kayıt
4. Defteri Kebire Kayıt
5. Yardımcı Defterlere Kayıtlar
6. Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
7. Dönemsonu Envanter İşlemlerinin Yapılması
8. Kesin Mizanın Düzenlenmesi
9. Dönem Sonu (Kapanış) Bilançosunun ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
10. Dönem Hesaplarının Kapatılması

2.2. Muhasebede Kullanılan Defterler
Ülkemiz muhasebe uygulamaları vergi kanunlarımızla iç içedir. Türk Ticaret Kanunu,
Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi
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Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Özel İletişim Vergisi Kanunları muhasebenin
uygulanmasında uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Muhasebede kayıt araçları
defterlerdir ve defterlerin tespitini mükelleflerin durumu belirlemektedir.
VUK'nın 176.maddesine göre Tüccarlar, defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrılır:
1. I'inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;
2. II'nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar.
2.2.1. I.Sınıf Tüccarların Tutacağı Defterler
VUK'nın 177.maddesine göre aşağıda yazılı tüccarlar, birinci sınıfa dâhildirler:
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının
tutarı 160.000 -TL(2015 yılı için) veya satışları tutarı 220.000 -TL (2015 Yılı için) lirayı aşanlar
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri
gayri safi iş hâsılatı 88.000 -TL (2015 Yılı için) aşanlar;
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte
yazılı iş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 -TL (2015 Yılı için) lirayı
aşanlar;
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden
hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço
esasına göre defter tutmalarına imkân veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre
defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
VUK'nın 182.maddesine göre Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:
1. Yevmiye Defteri
Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde
halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra
numaralı olur. Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış kaydıdır. Bu kayıtla birlikte günlük işlemler
belgelere dayanılarak kayıt edilir. Kayıtlar yapılırken defterin borç ve alacak taraflarının
birbirine eşit olması gerekmektedir. Günümüzde kayıtlar bilgisayar programları aracılığı ile
yapıldığı için eşitlik olmaması durumunda gerekli uyarıları programlar vermektedir. Ayrıca
defter toplamlarında tutarsızlık olduğunda yine programlar uyarı vermektedir ve böylece
günümüz teknolojisi mesleği kolaylaştırmaktadır.
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Madde Numarası

TARİH
BORÇLU HESAP
TUTARI

BORÇLU HESAP

ALACAKLI
HESAP TUTARI

ALACAKLI HESAP
KAYIT AÇIKLAM ASI

2. Defterikebir
Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne
göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri kebir,
yevmiye defterine muhasebe usulleriyle geçirilen tutarları hesap bazında toplayan defterdir.
Defteri Kebir yardımıyla her hesabın nasıl işlem gördüğü, giriş-çıkışları açık bir şekilde
görülür.
...............HESABI
Yevmiye
Tarihi

Toplam

No

Açıklama

Tutar

Yevmiye
Tarihi

No

Açıklama

Tutar

Toplam

3. Envanter Defteri (Mevcudat ve muvazene defteri)
Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin
sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "Bilanço günü" denir.
Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.
2.2.2. II. Sınıf Tüccarların Tutacağı Defterler
VUK'nın 178.maddesine göre aşağıda yazılı tüccarlar ikinci sınıfa dâhildirler:
1. 177'inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına
Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.
Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II'nci
sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.
VUK'nın 193.maddesine göre II sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter tutarlar
ve tutacakları defter İşletme Hesabı Defteri'dir.
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İşletme Hesabı Defteri
İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hâsılat kısmı teşkil eder.
1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya
borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;
2. Hâsılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen
paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hâsılat
kaydolunur.
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal
ettirilmez. şu kadar ki, 189'uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartiyle bu kıymetler
üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hâsılat kayıtlarının en
az aşağıdaki malumatı ihtiva etmesi şarttır.
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu açısından tutulma ve tasdik zorunluluğu
olan ve olmayan defterler aşağıda yer almaktadır:

2.2.3. Defter Tasdik Zamanları
VUK'nın 221. Maddesine göre defterlerin, aşağıdaki yazılı zamanlarda tasdik edilmesi
zorunludur.
1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son
ayda;
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı
hesap döneminden önce gelen son ayda;
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3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe
başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti
kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün içinde;
4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye
Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
TTK'nın 64/3. Maddesine göre defterlerin, aşağıdaki yazılı zamanlarda tasdik edilmesi
zorunludur.
1. Bütün ticari defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya
başlanmadan önce yaptırılır.
2. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin
kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna yaptırılır.
3. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam
edilebilir.
4. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet
döneminin altıncı ayının sonuna kadar (faaliyet dönemi takvim yılı olanlar için Haziran ayı
sonu) yaptırılır.
2.2.4. Defter Tasdik Makamı ve Şekli
Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler
için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.

2.3. Muhasebede Kullanılan Belgeler
2.3.1. VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler
VUK uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
2.3.1.1. Fatura
VUK 229. Maddesinde fatura: ''Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında
müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından
müşteriye verilen ticari vesikadır.'' Olarak tanımlanmaktadır. VUK 231. Maddesine göre fatura
düzenlenirken:
- Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
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- Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
- Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği
takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
- Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası
bulunur.
- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
- Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda
olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının
doğruluğundan sorumludur.
2.3.1.2. Sevk İrsaliyesi
VUK 230/5. Maddesinde sevk irsaliyesi: ''Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı
tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından
taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi
düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.'' Olarak tanımlanmaktadır.
2.3.1.3. İrsaliyeli Fatura
Fatura ve irsaliyenin ayrı ayrı düzenlenmesi yerine tek bir belgede düzenlendiği
belgedir. İrsaliyeli fatura uygulama yöntemini seçen mükellefler hem fatura, hem de irsaliye
düzenlemezler sadece ikisinin yerine geçen bul belgeyi düzenlerler.
2.3.1.4. Perakende Satış Vesikaları
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları
işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
1. Perakende satış fişleri;
2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya
mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
2.3.1.5. Gider Pusulası
VUK 234. Maddesinde gider pusulası: ''Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve
çiftçilerin: Vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için
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tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf
tarafından verilmiş fatura hükmündedir.'' Olarak tanımlanmaktadır.
2.3.1.6. Müstahsil Makbuzu
VUK 235. Maddesinde müstahsil makbuzu: ''Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı
basit usulde tesbit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye
tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz
tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona
imzalatarak almaya mecburdurlar.'' Olarak açıklanmaktadı.
2.3.1.7. Serbest Mesl ek Makbuzu
VUK 236. Maddesinde serbest meslek makbuzu: '' Serbest meslek erbabı, mesleki
faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve
bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.''
Olarak açıklanmaktadır.
2.3.1.8. Ücret Bordrosu
VUK 238.maddesine göre ücret bordrosu: ''İşverenler her ay ödedikleri ücretler için
(Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan
ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro
tutulmaz.'' Olarak açıklanmıştır.
2.3.1.9. Taşıma İrsaliyeleri ve Yolcu Listeleri
VUK 240. Maddesine göre taşıma irsaliyelerei ve yolcu listeleri aşağıdaki gibi
açıklanmıştır.
Taşıma irsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler
naklettikleri eşya için, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri
ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir
nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir
ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile
acenteleri de kapsar.
B) Yolcu listeleri: Şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında, yolcu taşıma bileti
kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için
müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi
düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde
bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi
halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.
2.3.1.10. Günlük Müşteri Listeleri
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VUK'nın 240.maddesinde günlük müşteri listesi: ''Otel, motel ve pansiyon gibi
konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra
numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.'' Olarak açıklanmıştır.
2.3.1.11. Adisyon
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi konaklama işletmelerinde sunulan hizmetin, malın
cinsinin ve miktarının gösterildiği ticari belgeye adisyon denir.
2.3.2. TTK Gereğince Düzenlenen Belgeler (Kambiyo Senetleri)
2.3.2.1. Poliçe
Poliçe, keşideci denen kişinin, muhatap adı verilen bir diğer kişiye senedin teslimi
karşılığın da belli bir paranın lehtar adı verilen üçüncü bir kişiye ödenmesini emrettiği belgedir.
2.3.2.2. Bono
Bono borçlu tarafından düzenlenip alacaklıya verilen belli miktardaki bir paranın belli
bir süre sonunda kayıtsız ve şartsız ödeneceğini gösteren bir kambiyo senedidir.
2.3.2.3. Çek
Çek bir bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtilen paranın ödenmesini gerektiren
kambiyo senedidir.

2.4. Muhasebe Fişleri
İşlemlerin yevmiye defterine kaydedilmeden önce yazıldığı, yetkili kişilerce imzalanan,
yevmiye maddesindeki bilgileri kapsayan fişlere muhasebe fişleri denmektedir. Muhasebe
işlemlerinde kullanılan muhasebe fişleri şunlardır.
1. Kasa tahsil fişi: Kasaya giren paralar için düzenlenen fişlere tahsil fişi adı verilir.
2. Kasa tediye fişi: Kasadan yapılan ödemeler için düzenlenen fişlere kasa tediye fişi
adı verilir.
3. Mahsup Fişi: Kasa hesabı haricindeki işlemleri ilişkin işlemlere ait düzenlenen
fişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Muhasebe kayıt yöntemleri/sistemleri ..............................................................
sistemi/yöntemi ve ................................................................ sistemi/yöntemi olarak ikiye
ayrılır.
2) İşletmenin gerçekleştirdiği mali olayların her iki yönünün de kayıtlara alındığı
muhasebe kayıt sistemi .............................................................. kayıt sistemidir.
3) I.Sınıf Tüccarların (örn. şirketler) tutacağı defterlerden hangisi aşağıda doğru olarak
verilmiştir?
a.

Yevmiye Defteri-Defter-i Kebir-Envanter Defteri

b.

İşletme Defteri-Ortaklar Kurulu Defteri

c.

Ortaklar Kurulu Defteri-Müdürler Kurulu Defteri

d.

Serbest Meslek Kazanç Defteri-İmalat ve Üretim Defteri

e.

Bilanço Defteri-İşletme Hesabı Defteri

4) İkici sınıf tüccarların
............................................ defteridir.

(işletme

hesabı

esasında)

tutacağı

defter

5) Öteden beri işe devam etmekte olan işletmeler defterlerini ne zaman tasdik
ettirmelidirler?
a.

Defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda

b.

Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

c.

İşe başlama tarihinden önce

d.

Muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde

e.

Defterin kullanılmaya başlanmasından önce
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6) Defterler, işyerinin, işyeri olmayan için ikametgahının bulunduğu yerdeki
..................... tasdik ettirilir.
7) Aşağıdakilerden hangisi VUK uyarınca düzenlenen belgelerden değildir?
a.

Fatura

b.

Sevk İrsaliyesi

c.

Gider Pusulası

d.

Müstahsil Makbuzu

e.

Çek

8) Kasaya para girişinde düzenlenen fişlere ......................fişi; kasadan yapılan ödemeler
için düzenlenen fişlere ..................... fişi; kasa hesabı haricindeki işlemlere ilişkin işlemlere ait
düzenlenen fişlere .................... fişi denir.

Cevaplar
1) Tek Taraflı Kayıt Sistemi / Çift Taraflı Kayıt Sistemi
2) Çift Taraflı Kayıt Sistemi
3) a
4) İşletme Defteri
5) a
6) Notere
7) e
8) Tahsil - Tediye – Mahsup

28

3. HESAP KAVRAMI VE MALİ TABLOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Hesabın Tanımı ve Şekli

3.2.

Hesaplara İlişkin Açıklamalar

3.3.

Hesap Planı Kavramı ve Tekdüzen Hesap Planı

Anahtar Kavramlar
 Hesap Kavramı

 Pasif Hesap

 Tekdüzen Hesap Planı

 Gelir-Gider Hesapları

 Aktif Hesap
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hesap kavramı, tanımı ve
şeklini bilmek.
Hesap ile ilgili açıklamları
kavramak
Hesap planı ve Tek Düzen
Hesap Planı hakkında bilgi
edinmek.
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3.1. Hesabın Tanımı ve Şekli
İşletmelerde her gün ve hatta her saat birden çok muhasebesel hareketler meydana gelir.
Bu hareketler mal alış-satışı, kasaya para giriş-çıkışı vb şekilde olabilir. Bu hareketler bilanço
kalemlerinde artış ve azalışa neden olur. Bu artış ve azalışların toplandığı iki yanlı çizelgelere
hesap denir.
Muhasebe sisteminin işleyişinde, işleyişe uygun olarak artışların bir yanda, azalışların
bir yanda yazılması için çizelge düzenlenir. Bu çizelgenin yani hesabın sol tarafına borç, sağ
tarafına alacak tarafı denilir. Her iki tarafa da tarih, açıklama ve işlemin parasal tutarı yazılır.
Hesaplar aşağıdaki şekillerdeki gibi gösterilebilirler:
BORÇ

............................ HESABI

Tarih

Açıklama

Tutar

ALACAK
Tarih

Açıklama

Tutar

................... HESABI
Tutar
Tarih

Açıklama

Kalan
Borç

Alacak

Uygulamada hesap aşağıdaki gibi kullanılmaktadır:
B ................ HESABI A
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3.2. Hesaplara İlişkin Açıklamalar
3.2.1. Hesap Açma
Bir hesabın borcuna ya da alacağına ilk kez kayıt yapılarak hesabın kullanılmaya
başlanılmasına denir. İşlemin hesabın borcuna yazılmasına hesabın borçlandırılması, alacağına
yazılmasına ise hesabın alacaklandırılması denir.
3.2.2. Hesabın İşleyişi
Muhasebe, para ile ifade edilebilir nitelikteki işlem ve olayları kaydeder. Kaydedilen bu
işlem ve olaylar ise, işletmenin faaliyet konusu/konularıyla ilgili olmalıdır. Örneğin; işletme
sahibinin evinin elektrik faturası, su faturası vb giderleri, evi için aldığı demirbaşlar (elektrik
süpürgesi, masa, sandalye vb.) işletmenin kayıtlarına geçirilemez. İşletme kayıtlarına
geçirilebilmesi, işletmenin faaliyetinin yürütülmesi için yapılan bir gider veya yine faaliyeti
için alınan demirbaş vb harcamaların olması niteliğine bağlıdır.
Hesabın hangi tarafına artışın veya azalışın yazılacağı o hesabın niteliğine bağlı olarak
değişir. Bilançoda varlık hesapları sol, kaynak hesapları ise sağ tarafta yer alır. Bu eşitlikte
varlık hesaplarında artış olduğunda ilgili varlık hesabı borçlandırılır. Kaynak hesaplarında artış
olduğunda ise kaynak hesabı alacaklandırılır. Gelir tablosu hesaplarında ise; gelirin doğması
halinde gelir hesabının alacağına; giderin doğması halinde gider hesabının borcuna kayıt
yapılır.
 Aktif hesapların işleyişi:Bilançonun sol tarafında yer alan hesaplar aktif hesaplardır.
Ayrıca bilançonun pasifinde eksi (-) değerle yer alan hesaplarda aktif karakterli hesaplardır.
Aktif hesapların ilk kayıtları borcuna yapılır. Aktif hesaplarda artış olduğunda hesabın borcuna;
azalış olduğunda hesabın alacağına yazılır.
B
AKTİF HESAP
A
ARTIŞLAR AZALIŞLAR
 Pasif hesapların işleyişi: Bilançonun sağ tarafında yer alan hesaplar pasif hesaplardır.
Ayrıca bilançonun aktifinde eksi (-) değerle yer alan hesaplarda pasif karakterli hesaplardır.
Pasif hesapların ilk kayıtları alacağına yapılır. Pasif hesaplarda artış olduğunda hesabın
alacağına; azalış olduğunda hesabın borcuna yazılır.
B
PASİF HESAP
A
AZALIŞLAR ARTIŞLAR
 Gelir ve Gider Hesaplarının (Sonuç Hesaplarının) İşleyişi: kar veya zararın oluşmasını
sağlayan ve karı veya zararı gösteren gelir tablosunda yer alan hesaplardır. İşletmede oluşan
karlar işletmenin öz sermayesinde artışa, zararlar ise azalışa sebep olur. İşletmede oluşan
gelirler gelir tablosunda gelir hesaplarına, giderler ise gider hesaplarına alınır. Dönem sonunda
gelir hesabının borcuna, gider hesabının ise alacağına kayıt yapılarak net kar veya zarar
belirlenerek hesap kapatılır.
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B

GELİR HESAPLARI

A

ARTIŞLAR
B

GİDER HESAPLARI

A

ARTIŞLAR
 Nazım Hesapların İşleyişi: İşletmelerin varlık ve kaynaklarında değişme yaratmayan
sayısal olayların izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar, muhasebenin uygulayıcısının bilgi amaçlı
kullandığı hesaplardır. Nazım hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesaplarıyla karşılaştırılamaz
ve kesinlikle bilançoda gösterilmez. Nazım hesaplar ile kayıt yapılırken nazım hesaplardan
biri borçlandırılırken bir tanesi de alacaklandırılır. Kesinlikle varlık ve kaynak hesaplarıyla
işlem göremez ve kapatılamaz. Örneğin: işletme vergi ödemesini geciktirdiği için gecikme
cezası tahakkuk etmiş ve verginin aslını öderken cezayı da ödemiştir. Burada tahakkuk eden ve
ödenen gecikme zammı kanunen kabul edilmeyen gider olduğu için ve beyanname döneminde
matraha ilave olacağı için 'Borçlu-Alacaklı Nazım Hesapların' altında takip etmek amacıyla
izlenir.
3.2.3. Hesabın Kapatılması
Dönem sonunda bilançonun düzenlenebilmesi için, maliyet hesaplarının ilgili gelir
tablosu hesaplarına ve bilanço hesaplarına aktarılarak kapatılması; gelir tablosu hesaplarının
kapatılarak bilanço hesabına aktarılması gerekmektedir. Dönem sonunda bilanço çıkarıldıktan
sonra, bilanço hesapları da kapatılır. Borç kalanı veren bilanço hesaplarının alacağına; alacak
kalanı veren bilanço hesaplarının borç kalanına kayıt yapılarak hesaplar kapatılır.

3.3. Hesap Planı Kavramı ve Tekdüzen Hesap Planı
1 Nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği ile getirilen Muhasebe Usul ve Esasları:
a) Hesap dönemi takvim yılı olanlarda 1.1.1994 tarihinden,
b) Özel hesap dönemi kullananlarda 1994 takvim yılı içinde hesap dönemlerinin açıldığı
tarihten,geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
İşletmeler bu tebliğ ile, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı
doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında
belirtildiği gibi gerçekleşir. Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; bilanço ve gelir
tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki gibi düzenlenir:
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HESAP SINIFLARI
1 DÖNEN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR

Bilanço Grupları

4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR
5 ÖZKAYNAKLAR
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

Gelir Tablosu

7 MALİYET HESAPLARI

Maliyet

8 SERBEST HESAPLAR
9 NAZIM HESAPLAR
Dönen Varlıklar: Vadeleri 1 yılın altında olan ve 1 yıl içinde paraya çevrilebilen veya
kullanılabilen varlıklardır. Hesap planında en likit (nakit) ve paraya en çabuk dönüştürebilecek
olandan başlayarak en az likit (nakit) ve en yavaş paraya dönüştürülecek olana doğru bir
sıralama yapılmıştır.
Duran Varlıklar: Vadeleri 1 yıldan uzun olan ve 1 yıldan uzun/daha uzun sürede paraya
çevrilebilen varlıklardır.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Vadeler 1 yılın altında olan borçlardır. Yabancı
kurumlarca en çabuk istenecek olandan başlayarak en yavaş istenecek olana doğru bir sıralama
yapılmıştır.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Vadeleri 1 yılın üstünde olan borçlardır.
Özkaynaklar: İşletme sahiplerinin koymuş oldukları sermaye, yasal/ihtiyari yedek ve
işletmede tutulan karlardır.
Gelir Tablosu Hesapları: Gelir ve gider hesaplarıdır ve bu hesaplar kar veya zararı
gösterir.
Maliyet Hesapları: İşletme giderlerinin nerelerde oluştuğunun izlenebilmesi için
kullanılan hesaplardır.
Serbest Hesaplar: İşletmelerin kendi özel ihtiyaçlarına uygun olarak açılacak
hesaplardır.
Nazım Hesaplar: Bilanço dışı hak ve yükümlülüklerin ve diğer bilgilerin izlendiği
hesaplardır.
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Tekdüzen Hesap Planının oluşturulmasıyla;
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru
olarak ulaştırılması,
b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılması,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesi,
d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olması,
e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulması amaçlanmıştır.
Hesap Planında hesap açılırken bazı konularda özen gösterilmesi ve en yararlı olacak
şekilde hesapların açılması işletme lehine olacaktır. Tekdüzen hesap planı, hesapları ana hesap
bazında sıralamıştır. Ancak işletmeler kendi iş alanlarına, sektörlerine uygun alt hesaplar (tali
hesaplar) açabilirler. Ana hesap adlarının kesinlikle değiştirilmemesi gerekmektedir. Fakat alt
hesap açmada bir kesinlik yoktur; ihtiyaca en uygun şekilde istenildiği gibi açılabilir.
İşletmeler ayrıca boş hesap numarasına hesap ismi vererek yeni bir hesap açabilirler.
Örneğin; 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının hemen sonrasında gelen 104, 105,
106, 107 hesapları boştur. Bu hesaplar ihtiyaca uygun olarak veya idarenin (gelir idaresi,
maliye) görüşü alınarak açılabilir.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur.
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı: Hesap grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük defter hesabı
100 KASA HESABI hesap planı sisteminde incelenirse,
1
0
0

Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
Hesap Grubu (Hazır Değerler)
Büyük Defter Hesabı (Kasa Hesabı)
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Bölüm Soruları
1) İşletmelerde her gün ve hatta her saat birden çok muhasebesel hareketler meydana
gelir. Bu hareketler mal alış-satışı, kasaya para giriş-çıkışı vb şekilde olabilir. Bu hareketler
bilanço kalemlerinde artış ve azalışa neden olur. Bu artış ve azalışların toplandığı iki yanlı
çizelgelere ..................... denir.
2) Bilançonun sol tarafında yer alan ve arttığında borç kısmına, azalışta alacak kısmına
kayıt yapılan hesaplar ....................... hesaplardır.
3) İşletmelerin varlık ve kaynaklarında değişme yaratmayan sayısal olayların izlendiği,
muhasebenin uygulayacısının bilgi amaçlı kullandığı ve bilançoda gösterilmeyen hesaplar
.......................... hesaplardır.
4) Vadesi 1 yılın altında olan ve 1 yıl içinde paraya çevrilebilen veya kullanılabilen
varlıklar aşağıdakilerde hangisidir?
a.

Duran Varlıklar

b.

Dönen Varlıklar

c.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

d.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

e.

Özkaynaklar

5) Tekdüzen hesap planının oluşturulmasıyla amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere ulaştırılmasında
kolaylık sağlama
b.
vermemesi

Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı

c.

Muhasebe terim birliğinin sağlanmasının anlaşılamaz olması

d.

İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmaması

e.

İş alanlarının çalışma şartlarına özgü kurallar getirmek
B

.............

HESAP

A

Azalışlar Artışlar
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6) Yukarıda yer alan hesapta, noktalı yere gelecek olan kelime aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır? (hesabın artış-azalışlarını dikkate alınız)
a.

Özkaynak

b.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

c.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak

d.

Aktif

e.

Pasif
…./…./20…..
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

xxxx

900 01 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER.

901 ALACAKLI NAZIM
HESAPLAR

xxxx

901 01 KANUNEN KABUL
EDİLMEYEN GİDER.

7) Yukarıda yer alan yevmiye kaydında yer alan hesaplara ilişkin aşağıda yer alan
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Kanunen kabul edilmeyen giderler nazım hesaplarda takip edilmek üzere
kaydedilmiştir.
b. Nazım hesaplar kesinlikle bilanço hesaplarıyla mahsuplaştırılamaz ve
kapatılamaz.
c. Nazım hesaplar sadece işletmenin sahip olmadığı değerlerin ve işletmenin
yükümlülüğü bulunduğu işlemleri takip etmek amaçlı kullanılır.
d.

Nazım hesaplar yıl sonunda bilançoya alınarak bilançoda gösterilir.

e. Yevmiye kaydında işletme kendi ihtiyacı dahilinde kodlamasını (900-901
olarak) yapmıştır.
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8) Aşağıdalerden hangisi kesinlikle bilançoda yer almaz?
a.

Duran Varlıklar

b.

Dönen Varlıklar

c.

Maliyet Hesapları

d.

Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

e.

Özkaynaklar

Cevaplar
1) Hesap 2) Aktif 3) Nazım 4) b5) a6) e 7) d 8) c
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4. MALİ TABLOLAR, DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI

40

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Mali Tablolar ve Mali Tabloların Amaçları

4.2.

Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması

4.3.

Temel Mali Tabloların Düzenleme İlkeleri

4.4.

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması

Anahtar Kavramlar
 Mali Tablolar

 Temel Muhasebe Denkliği

 Mali Tablo İlkeleri

 Mali Tabloların Düzenlenmesi

 Diğer (Yardımcı) Mali Tablolar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mali tabloların neler olduğu
ve
amaçlarının
neler
olduğunun öğrenilmesi
Mali tabloların düzenlenmesi
hakkında bilgi sahibi olmak
ve düzenlenme ilkelerini
öğrenmek
Ek mali tabloların neler
olduğu ve düzenlenmeleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
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4.1. Mali Tablolar ve Mali Tabloların Amaçları
Türkiye Muhasebe Uygulamalar Genel Tebliği, mali tabloları; bilanço, gelir tablosu,
nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynak değişim tablosu ile bu tablolara ilişkin
dipnotların ve açıklamaları kapsadığını belirtmiştir. Aynı tebliğ bilanço ve gelir tablosunu temel
mali tablo olarak tanımlarken; nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu ve özkaynak değişim
tablosunu ek (yardımcı) mali tablo olarak tanımlamıştır.
1 nolu muhasebe uygulamaları genel tebliğinde mali tabloların amaçları şöyledir:
1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.
2. Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.
3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında
bilgi sağlamak.
Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle
kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir
olması, zamanında düzenlenmesi gerekir.

4.2. Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
4.2.1. Bilanço
Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren mali tablodur.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten
en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun
vadeli kaynağa doğru sıralanırlar.
Bilançoda aktif taraf ile pasif tarafın başka bir anlatımla, varlıklar ile kaynaklar her
zaman eşit olmalıdır. Aktif taraf işletmenin varlıklarını gösterirken; pasif taraf, bu varlıklar
üzerinde kimin ne kadar hakkı olduğunu gösteren kaynaklardan oluşmaktadır.
AKTİF = PASİF
VARLIKLAR = KAYNAKLAR
Yukarıda yer alan eşitlik muhasebenin temelini oluşturmaktadır ve bu eşitliğe Bilanço
Temel Eşitliği denilmektedir. Daha ayrıntılı incelemek gerekirse; işletmenin iki ayrı finans
kaynağı olabilir. Bu finans kaynakları ya ortakların kendilerinin koymuş oldukları veya
işletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kar, yedekler vb sonucu oluşan Özkaynaklar: yada işletme
dışı finans kurumları, ticari faaliyette bulunulan ve borçlanılan işletmeler, kurumlar vb sonucu
oluşan Yabancı Kaynaklardır. Bu açıklamalardan sonra Bilanço Temel Eşitliğini yeniden
formüle etmek gerekirse şöyle olacaktır:
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VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR
DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR = KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR + UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR
Bilançonun Biçimsel Yapısı
Varlıklar, dönen ve duran olarak adlandırılan iki grupta toplanır. Dönen varlıklar
grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya
kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise, normal şartlar altında bir
yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar
yer alır.
Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla özkaynaklardan oluşur. Kısa vadeli
yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan
sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Özkaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından
işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
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4.2.2. Gelir Tablosu
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde
katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net
kârını veya dönem net zararını kapsar.
Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren
diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi, süreklilik göstermeyen
olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile
süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler
ayrı ayrı gösterilir.
Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı
İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık
sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla ek formlardaki biçimde düzenlerler. (Ek Tablo
3-4)
Gelir Tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "diğer" başlığı altında
gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20'sini aşması
halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir
tablosunda yer almaz.
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4.3. Temel Mali Tabloların Düzenlenme İlkeleri
Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana
gruba ayrılır:
1. Gelir Tablosu İlkeleri
2. Bilanço İlkeleri
a) Varlıklara İlişkin İlkeler,
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler,
c) Öz kaynaklara İlişkin İlkeler.
4.3.1. Gelir Tablosu İlkeleri
Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr
ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış
ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.
Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden
gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen
veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler
gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe
uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru
hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların
maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve
sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve
borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun
amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları
arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden
fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip,
dağıtılmalıdır.
e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde
tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
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f) Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını
gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda
gösterilmelidir.
g) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer
döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve
maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça
belirtilmelidir.
ı) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya
çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir
şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir
tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa
herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.
4.3.2. Bilanço İlkeleri
Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede
bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde
edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve
gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için
gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
Bilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye halinde bunların
satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir.
Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayrisafi değerleri ile
gösterilirler. Bu ilke, bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesine bir engel oluşturmaz.
Bu doğrultuda net değer bilanço düzenlenmesinin gereği olarak indirim kalemlerinin ilgili
hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilanço ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar ve
özkaynaklar itibariyle aşağıda, belirtilmiştir:
4.3.2.1. Varlıklara İlişkin İlkeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları,
bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen,
hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları,
bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer
alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara
aktarılır.
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3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek
için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur.
Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer
dönen varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda
uygun karşılıklar ayrılır.
Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler,
bağlı ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve
bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki
gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan
duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem ayrılan
amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli
dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş
tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul
kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin
sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı
ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların
özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir.
Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için
de geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot
veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
4.3.2.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda
kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları,
bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde
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bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar
grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.
3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek
üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları
kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir.
İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da
bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk
eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda
ayrıca gösterilmelidir.
5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan
avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu
ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel
ilkedir.
4.3.2.2. Özkaynaklara İlişkin İlkeler
1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki
hakları özkaynaklar grubunu oluşturur.
İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup,
çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilançoda özkaynaklar
grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak
gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa esas
sermaye hesapları her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip
olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilançonun
dipnotlarında gösterilmelidir.
3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.
İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana
gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
4. Özkaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem
zararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5. Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları
(zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü
yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde
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edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri,
iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir.
Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.

4.4. Diğer (Yardımcı) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
4.4.1. Fon Akım Tablosu
Bu bölüm belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı
kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değişmeleri
açıklayan fon akım tablolarının düzenlenme ve sunulma esaslarını içerir. (Ek Tablo 6)
Fon akım tablolarında kullanılan fon kavramı; tüm finansal araçlar anlamında veya net
işletme (çalışma) sermayesi anlamında ya da para ve para benzerleri anlamında kullanılır.
Fon akım tablolarının düzenlenme amacı, bir işletmenin yatırım ve finansman
faaliyetlerini ve dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali
tablo kullanıcılarına sunulmasıdır. Tablolar, işletmenin nakit veya işletme (çalışma)
sermayesini doğrudan etkileyen finansman ve yatırım faaliyetlerinin bütün önemli yönlerini
açıklayarak;
i.
İşletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sağladığı fonları, yatırım ve finansman
faaliyetlerini özetler,
ii.

Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
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4.4.2. Nakit Akım Tablosu
Belli bir dönemde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını açıklamayı amaçlayan bir
tablodur. Nakit akış tablosu aracılığıyla işletmenin dönem içindeki nakit giriş ve çıkışları,
kaynakları ve kullanım yerleri izlenebilmektedir. Böylece dönem içinde oluşan net nakit artış
ve azalışları ve bunların nedenleri ile birlikte görülmesi sağlanır. Aynı zamanda işletmenin
nakit yaratma gücünün ölçülmesi ve gelecekteki para gereksiniminin tahmini sağlanmaktadır.
(Ek Tablo 7)
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4.4.3. Kar Dağıtım Tablosu
Kar dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Kâr
dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından,
ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça
gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kâr ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır.
(Ek Tablo 8)
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4.4.4. Öz kaynaklar Değişim Tablosu
Öz kaynaklar değişim tablosu; ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen
artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur. Öz kaynaklar değişim tablosunun
düzenleniş amacı özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde öz kaynak kalemlerinde
meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamaktır.
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4.4.5. Satışların Maliyeti Tablosu
Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleri
ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin
maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. (Ek Tablo 5) Bu tablo, gelir
tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.
İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet
maliyetinin toplamı, gelir tablosunda "Satışların Maliyeti" bölümünde yer alan tutarları ifade
eder.
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Bölüm Soruları
I.
II.

Gelir Tablosu
Bilanço

III.

Nakit Akış Tablosu

IV.

Kar Dağıtım Tablosu

V.

Özkaynak Değişim Tablosu

1) Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğine göre
temel mali tablodur?
a.

I-II

b.

III-IV-V

c.

IV-V

d.

III-IV

e.

Hepsi

2) Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren mali tabloya ...................... denir.
3) Aşağıdakilerden hangisi bilanço denkliğini ifade etmektedir?
a.

Dönen = Duran

b.

KVYK = UVYK

c.

Aktif = Pasif

d.

Gelir = Gider

e.

Sermaye = Özkaynak

4) İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı
bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya
dönem net zararını kapsayan tablo ............................ tablosudur.
5) ............................................. tablosu; ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde
meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
6) Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri ......................................... ilkeleri ve
............................................ olmak üzere iki ana grupta incelenir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinden değildir?
a. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler
gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.
b. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider
grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
c. Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme
yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir
tablosunda gösterilmelidir.
d. Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı
diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
e. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek
varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir.
8) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklara ilişkin ilkelerinden değildir?
a. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları,
bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
b. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları,
bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
c. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
d. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları
üzerindeki hakları özkaynaklar grubunu oluşturur.
e. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar,
alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili
bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı
gösterilmesi temel ilkedir.

Cevaplar
1) a

2) Bilanço

3) c

6) Bilanço - Gelir Tablosu

4) Gelir Tablosu
7) e

5) Özkaynaklar Değişim Tablosu

8) d

62

5. AKTİF HESAPLARIN İNCELENMESİ / DÖNEN
VARLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.10. Hazır Değerler
5.11. Menkul Kıymetler
5.12. Ticari Alacaklar
5.13. Diğer Alacaklar
5.15. Stoklar
5.17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
5.18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
5.19. Diğer Dönen Varlıklar

Anahtar Kavramlar
 Hazır Değerler

 Stoklar

 Menkul Kıymetler

 Diğer Dönen Varlıklar

 Ticari Alacaklar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilançonun aktifinde yer alan
dönen varlıklar hakkında
bilgi edinilmesi
Dönen
varlık
hesapları
hakkında bilgi sahibi olmak
Dönen varlık grubunda yer
alan hesapların ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek
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5. Dönen Varlıklar
Bu hesap grubu, işletmenin faaliyet dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem
içerisinde sona eren varlıklardır. Başka bir deyişle; nakit olarak elde ve bankada tutulan
varlıklar ile olağanüstü bir durum olmadığı durumlarda, en fazla bir yıl veya işletmenin normal
faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklardır.
Dönen Varlıklar hesap grubu kendi içerisinde şöyle bölümlenmiştir:
DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
11 MENKUL KIYMETLER
12 TİCARİ ALACAKLAR
13 DİĞER ALACAKLAR
15 STOKLAR
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
MALİYETLERİ
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

5.10. Hazır Değerler
İşletmenin kasasında veya banka hesaplarında tutulan nakit para ile istenildiği zaman
değer kaybına uğramadan paraya çevrilme olanağı bulunan varlıklar; işletmenin "Hazır
Değerler" grubunu oluşturur.

10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
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5.10.100 Kasa
Bu hesap, işletmenin sahip olduğu nakit halinde olan ulusal paraların ve yabancı
paraların TL karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.
Tekdüzen Hesap Planı'na göre yabancı paralar ve ulusal paralar bu hesapta
izlenmektedir. Yabancı para ve ulusal paralar için, varlığın bütünlüğünün korunması için ayrı
hesaplar açılmamıştır. Böylece Türk Lirası mevcudu ve yabancı paraların TL tutarlarının
izlenmesi ile toplam nakit miktarı gösterilmiş olacaktır.
 İşletmeler kendi özelliklerine göre bölümlenmesini yapabilirler:
 100.00 Merkez Kasa
 100.01 ........ Kasası
 100.50 Yabancı Para Kasası
 100.50.01 Dolar
Kasa hesabının aktif bir hesap olması sebebi ile; tahsil olunan paraların karşılığında
borç, bankaya para yatırma, borç ödeme vb nedenlerle para çıkışlarında ise alacak kaydı alır.
Hesap mutlaka borç bakiyesi verir veya sıfır bakiye verir; kesinlikle alacak bakiyesi vermez.
Hesabın kalanı kasada bulunan nakit mevcudunu gösterir. Hesabın bakiye vermemesi,
sıfır bakiye vermesi ise kasada para bulunmadığını gösterir.
İşletmece;
-2.000,00 TL'lik mal peşin olarak alınmıştır.
-3.000,00 TL bankaya yatırılmıştır.
-5.000,00 TL tutarında ortağa olan borç ödenmiştir.
-1.750,00 TL bankadan çekilmiştir.
-2.750,00 TL'lik mal peşin olarak satılmıştır.
Not: Örneklerde KDV işlem dışı tutulmuştur.

67

..../…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

2.000,00
2.000,00

100 KASA HS
Peşin mal satışı
…./…./20….
102 BANKALAR

3.000,00
3.000,00

100 KASA HS
Bankaya para yatırma
…./…./20….
331 ORTAKLARA BORÇLAR

5.000,00
5.000,00

100 KASA HS
Ortağa borç ödemesi
…./…./20….
1.750,00

100 KASA HS

1.750,00

102 BANKALAR HS
Bankadan nakit çekilen
…./…./20….
2.750,00

100 KASA HS
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS

2.750,00

Peşin olarak mal satışı

Türk parası mevcutları Vergi Usul Kanunu madde 284 ve genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre itibari değeri ile yani, paraların üzerinde yazılı olan değerler üzerinden
değerlenir.
Maliye Bakanlığı yabancı paraların ve bu paralarla olan alacak ve borçların yılsonu
değerlemelerinde esas alınacak kurları belirleyip hesap dönemi sonlarında yayınladığı
tebliğlerle ilan etmektedir. Maliye Bakanlığınca kur tespiti yapılmadığı sürece T.C Merkez
Bankasınca ilan edilen döviz alış kurlarının esas alınması öngörülmüştür.
İşletmenin varlıklarından, likiditesi en yüksek olan kasadaki nakit mevcutları, hata ve
hileli işlemlere diğer varlık unsurlarına göre daha çok maruz kalmaları nedeniyle sadece dönem
sonlarında değil her iş günü sonunda envanter işlemlerine tabi tutulur.
Kasanın envanteri her iş günü sonunda kasadaki para mevcudunun sayılması ve
bu tutarın kasa hesabında görünen kaydı tutarla karşılaştırılması yoluyla gerçekleştirilir.
Fiili tutarla, kasa hesabının kalanı arasında fark olması durumunda yani fiili
envanter sonuçlarıyla kaydi envanter sonuçları arasında fark olması durumunda, kaydi tutarlar
fiili tutarlara uygun hale getirilir.
Kasa Noksanı
Kasa hesabının kalanı 1.500,00 TL'dir. Ancak kasa mevcudu ise 1.350,00 TL'dir. Farkın
nedeninin aynı gün sonunda belirlenememesi durumunda şu kayıt yapılır:
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..../…./20….

*

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

150,00

197.01 KASA NOKSANI

100 KASA HS

150,00

Hesapta kaydi durumda bulunun miktarq

1.500,00

Kasada fiilen mevcut bulunan nakit

1.350,00

Kasa Noksanı miktarı

150,00
100 KASA HS

48.000,00

46.500,00
150,00*
46.650,00

- Noksanlığın nedeni, satıcıya ödenen paranın kayıt edilmesinin unutulması durumunda
doğmuşsa;
..../…./20….

*

320 SATICILAR HS

150,00

197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS

150,00

- Noksanlığın nedeni belirlenememiş ise;
..../…./20….

*

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE

150,00

ZARARLAR HS
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS

150,00

Kasa Fazlası
Kasa hesabının kalanı 1.350,00 TL'dir. Ancak yapılan kasa sayımında kasada 1.500,00
TL olduğu görülmüştür. Farkın nedeninin aynı gün sonunda belirlenememesi durumunda şu
kayıt yapılır:
..../…./20….

*
100 KASA HS

150,00

397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI HS

150,00

397.01 KASA FAZLASI
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Kasada fiilen mevcut bulunan nakit

1.500,00

Hesapta kaydi durumda bulunun miktar

1.350,00

Kasa Fazlası miktarı

150,00*

100 KASA HS

48.000,00

46.650,00
150,00
48.150,00

Kayıttan önce: 48.000,00 - 46.650,00 = 1.350,00
Kayıttan sonra: 48.150,00 - 46.650,00 = 1.500,00 Fiili kasa mevcudu durumuna
gelmiştir.
Fazlalığın nedeninin aynı gün akşamı belirlenemediği durumlarda, fazlalığın
belirlenmesine kadar 397 hesapta bekletilir. Örneğin;
- Fazlalığın nedeni, alıcıdan tahsil edilen paranın kayıt edilmesinin unutulması
durumunda doğmuşsa;
*

..../…./20….
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS

150,00

397.01 KASA FAZLASI

120 ALICILAR HS

150,00

- Fazlalığın nedeni belirlenememiş ise;

*

..../…./20….
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS

150,00

397.01 KASA FAZLASI

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR HS

150,00

5.10.101 Alınan Çekler
Gerçek ve tüzel kişilerden alınan ve henüz tahsil edilmemiş olan ya da ciro edilmemiş
olan çeklerin izlendiği hesaptır.
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İşletmeler kendi özelliklerine göre bölümlenmesini yapabilirler:
101.00 Cüzdandaki Çekler
101.01 Tahsildeki Çekler
101.02 Diğer Çekler
Alınan çekler üzerinde yazılı değerleri ile hesabın borcuna kaydedilir. Çekin bedelinin
bankadan tahsili, başkasına ciro edilmesi veya geri iade edilmesi gibi nedenlerle elden çıkışında
ise hesap alacaklandırılır.
Hesap borç kalanı verir ve kalan üçüncü kişilerden alınıpta henüz tahsil edilmemiş veya
ciro edilmemiş çek tutarını Türk lirası olarak gösterir.
Alınan Çekler hesabının işleyişine ait örnekler aşağıda verilmiştir.
 10 Mart tarihinde 7.500 TL'lik mal satışı karşılığı çek alınmıştır. (Kdv hesaba
katılmamıştır.)
 11 Mart tarihinde 9.000 TL'lik borç, çek ile, alıcı Seyfi Yılmaz tarafından ödenmiştir.
 13 Mart tarihinde 7.500 TL'lik çek alınan mal karşılığında satıcı Ahmet Tekin'e ciro
ediliyor.
 20 Mart tarihinde 9.000 TL'lik çek tahsil edilmek üzere bankaya verilmiştir.
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10/03/20….
101 ALINAN ÇEKLER HS

7.500,00

101 01 CÜZDANDAKİ ÇEKLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS

7.500,00

600 01 X MALI

11/03/20….
101 ALINAN ÇEKLER HS

9.000,00

101 01 CÜZDANDAKİ ÇEKLER

120 ALICILAR HS

9.000,00

120 01 AHMET ALKAN

13/03/20….
320 SATICILAR HS

7.500,00

320 01 AHMET BAY

101 ALINAN ÇEKLER HS

7.500,00

101 01 CÜZDANDAKİ ÇEKLER

20/11/20….
101 ALINAN ÇEKLER HS

9.000,00

101 02 T AHSİLDEKİ ÇEKLER

101 ALINAN ÇEKLER HS

9.000,00

101 01 CÜZDANDAKİ ÇEKLER

Türk parası üzerinden düzenlenen çekler VUK'nın 266.maddesine göre itibari
değerleriyle değerlenirler. Dolayısıyla dönem sonunda bu çeklerle ilgili olarak başkaca bir
değerleme işlemine gerek olmaz. Yabancı paralar üzerinden düzenlenmiş olan çekler,
alındıkları tarihteki kur üzerinden Türk parasına çevrilerek kayıt edilir.
Dönem sonlarında kasada veya tahsilde bulunan çekler liste halinde çıkarılır ve fiilen
elde bulunan çeklerin tutarı belirlenir.
5.10.102 Bankalar
Yurt içi ve yurt dışı bankalarda ve finans kurumlarında bulunan paraların (mevduatın)
izlendiği hesaptır. İşletmeler, banka ile ödeme yapmak zorunda oldukları işlemlerinde bu hesabı
kullanırlar.
İşletmeler kendi özelliklerine göre bölümlenmesini yapabilirler.
102.00 Vadesiz Türk Lirası (TL) Mevduat
102.00.001 X Bankası
102.00.002 Y Bankası
102.01 Vadeli Türk Lirası (TL) Mevduat
102.01.001 X Bankası
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102.01.002 Y Bankası
Bankalara nakit olarak veyahut başka bir hesaptan yatırılan paralar hesabın borcuna,
nakden çekilen paralar veya başka bir hesaba gönderilen veyahut, üçüncü kişilerce tahsil
edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri tutarları alacak kaydedilir.
Bankalara yabancı para olarak yatırılan paralar, işlem tarihindeki kur'a göre, Türk
parasına çevrilerek kayıt altına alınır.
Bankalar hesabının işleyişine ait örnekler aşağıda verilmiştir.
 İşletme, alıcıdan gelen 10.000,00 TL'nin, X Bankasınca, işletme hesabına geçirildiğini
gelen banka dekontundan görmüştür.
 İşletme Y Bankasında bir hesap açtırıyor ve bankaya 2.500 TL yatırıyor.
 Bankaya verilen talimatla, satıcı Ali Demir'in hesabına, Y Bankası hesabımızdan
1.500 TL aktarılmıştır.
..../…./20….
102 BANKALAR HS

10.000,00

102 01 X BANKASI

120 ALICILAR HS

10.000,00

120 01 AHM ET ALKAN

…./…./20….
102 BANKALAR HS

2.500,00

102 02 Y BANKASI

100 KASA HS

2.500,00

100 01 M ERKEZ KASA

…./…./20….
320 SATICILAR HS

1.500,00

320 01 M EHM ET TOKER

102 BANKALAR HS

1.500,00

102 02 Y BANKASI

Örnek: İşletme bankaya 1 Kasım günü 26.000 TL'yi 3 ay vadeli yatırmıştır. Faiz oranı
%8'dir.
..../…./20….
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ

347,62
347,62

26.000 x 61 x 8 / 36500 = 347,62 TL
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5.10.103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
İşletme tarafından keşide edilmiş olan çeklerin, banka tarafından ödeninceye kadar
izlendiği hesaptır. Ayrıca, işletmenin ödeme emri ile yapacağı ödemelerde bu hesapta izlenir.
İşletmeler kendi özelliklerine göre bölümlenmesini yapabilirler..
103.00 Verilen Türk Lirası Çekler ve Ödeme Emirleri
103.01 Verilen Yabancı Paralı Çekler ve Ödeme Emirleri
Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı; işletme tarafından çek keşide edilmesi,
işletmece bankaya ödeme emri verilmesi ile alacaklandırılır. Bankanın ödemeyi yapmasıyla da
borçlandırılarak kapanır.
Örnek: İşletme satın aldığı 7.500 TL+%18 KDV için satıcı işletmeye çek veriyor. Çek
verildikten bir ay sonra satıcı işletme tarafından bankadan tahsil ediliyor.
..../…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

7.500,00

153 01 X M ALI

191 İNDİRİLECEK KDV HS

1.350,00

191 01 % 18 ALIŞ KDV

103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ

8.850,00

7.500 x 0,18 = 1.350 TL KDV

…./…./20….
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
102 BANKALAR HS

8.850,00
8.850,00

102 01 X BANKASI

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabındaki Türk paralı çekler; yazılı değerleri yani
kayıtlı değerleri ile değerlenirler. Yabancı paralı çekler ise, VUK'nın 280.maddesine göre
bilanço günündeki kur üzerinden değerlenirler.
Dönem sonunda ileri tarihli çekler varsa, 'Borç Senetleri' hesabına aktarılır. Borç
senetleri hesabına alınan çekler ayrıca reeskonta tabi tutulmalıdır. Yabancı para üzerinden
düzenlenmiş çeklerin kayıtlı değeri ile bilanço günündeki kur üzerinden TL karşılıkları
arasındaki fark bu hesaba karşılık 'Kambiyo Karları' veya 'Kambiyo Zararları' hesabına
alınırlar.
5.10.108 Diğer Hazır Değerler
Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek
banka ve posta havaleleri, yoldaki paralar, posta çekleri gibi değerler bu hesapta izlenir.
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Yoldaki Paralar: işletme ile ilgili üçüncü kişiler tarafından gönderilen fakat işletmeye
ulaşmamış olan paraları ifade eder.
İşletmeler kendi özelliklerine göre bölümlenmesini yapabilirler:
108.00 Pullar
108.01 Vadesi Gelmiş Kuponlar
108.02 Tahsil Edilecek Banka Havaleleri
108.03 Tahsil Edilecek Posta Havaleleri
108.04 Yoldaki Paralar
Yukarıda, hesabın niteliğindeki değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden
çıkarıldığında ise hesabın alacağına kayıt edilir.
Diğer hazır değerler hesaba alındıkları değer üzerinden çıkarılırlar. Hesap borç kalanı
verir ve hesap kalanı, diğer hazır değerlerin mevcudunu gösterir.
Bu hesaba kayıt edilen değerlerin bazıları elden çıkarılıp nakde dönüştürülebileceği gibi
gider olarak da yazılabilir.
Örnek: İşletme 1000TL+%18 KDV'li mal satmış ve satış tutarını kredi kartı ile tahsil
etmiştir.
..../…./20….
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS

1.180,00

108 01 KREDİ KARTI TAHSİLATLARI

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS

1.000,00

391 HESAPLANAN KDV HS

180,00

391 01 SATIŞ KDV %18
1.000 x 0,18 = 180,00 TL KDV

Kredi kartından çekilen 1180,00 TL, banka ve işletmenin anlaşmasına bağlı olarak 10
gün sonra işletmenin banka hesabına aktarılmıştır. Bu aktarma işlemi için banka işletmeden 6,5
TL komisyon kesmiştir.
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..../…./20….
102 BANKALAR HS

1.173,50

102 01 X BANKASI

760 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

6,50

760 01 BANKA KOM İSYON GİDERLERİ

108 DİĞER HAZIR
DEĞERLER HS

1.180,00

108 01 KR.KARTI TAHSİLATI

5.11. Menkul Kıymetler
Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak
kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine
bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir
ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma karşılıklarının izlenmesi
amacıyla kullanılır. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

11 MENKUL KIYMETLER
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI (-)

5.11.110 Hisse Senetleri
İşletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği
hesaptır. Hisse Senetleri sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden senetlerdir.
Hisse senedi alındığında alış bedeli üzerinden hesaba borç, elden çıkartıldığında yine
alış bedeli üzerinden hesaba alacak kaydedilir. Hisse senetlerinin alış değeri ile satış değeri
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arasındaki satış karı '645 Menkul Kıymet Satış Karları' hesabına, satış zararı '655 Menkul
Kıymet Satış Zararları' hesabına kaydedilmektedir.
Örnek: İşletme 1000 adet hisse senedini adedi 75 TL'ye satın alıyor. Banka bu işlem
için 289,00 TL komisyonu işletme hesabından tahsil ediyor
..../…./20….
110 HİSSE SENETLERİ

75.000,00

110 01 BORSAYA KOTE HİSSE SENETLERİ

653 KOMİSYON GİDERLERİ

289,00

653 01 M ENKUL KIYM ET ALIŞ M ASRAFLARI

102 BANKALAR HS

75.289,00

- İşletme 1000 adedini 75 TL'ye aldığı hisse senetlerini adedi 80 TL'den satmıştır.
..../…./20….
102 BANKALAR HS

80.000,00

645 MENKUL KIYMET
SATIŞ KARLARI

5.000,00

110 HİSSE SENETLERİ

75.000,00

5.11.111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
5.11.112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
İşletmenin, geçici olarak elde tuttuğu özel sektör kuruluşları ve kamu kesimi kuruluşları
tarafından çıkarılmış olan, tahvil,senet ve bonoların izlendiği hesaplardır.
Tahvillerin izlenmesinde uygulanabilecek yöntemler hisse senetleri hesabı bölümünde
açıklanmıştı. Bu sebeple tahviller için tekrar açıklama yapılmayacaktır. Tahviller için özellik
arz eden işlemler aşağıda incelenecektir.
Özel Kesim veya Kamu Kesimi tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonolar
edinildiğinde niteliğine (özel,kamu) göre bu hesaplara borç, elden çıkarıldıklarında ise bu
hesaplara alacak kayıt edilir.
Örnek: İşletme, 1 Mart günü satışa sunulan, nominal değeri 75 TL, faiz geliri 1.950 TL
4 aylık dönemler itibariyle ödenen tahvillerden 500 adedini 40.000 TL'ye 10 Mart günü satın
almıştır.
01/03/20….
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET
VE BONOLARI
102 BANKALAR HS

40.000,00
40.000,00

102 01 X BANKASI
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-İşletme satın almış olduğu 500 adet tahvili 40.000 TL anapara ve 1.950 TL faiziyle
birlikte tahsil etmiştir.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

41.950,00

111 ÖZEL KESİM TAHVİL
SENET VE BONOLARI
642 FAİZ GELİRLERİ

40.000,00
1.950,00

5.11.118 Diğer Menkul Kıymetler
Hisse senetleri, kamu veya özel sektör tarafından çıkarılmış olan tahvil, bono ve
senetlerin dışında kalan menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır.
Bu hesapta yer alan menkul kıymetlere ilişkin işlemler için; hisse senetleri, tahvil, senet
ve bonolara ilişkin açıklamalar ve işlemler geçerlidir.
Örnek: İşletme varlığı dayalı menkul kıymetlerden 100 adedini 200 TL'den satın
almıştır. Daha sonra satın aldığı menkul kıymetin 60 adedini 198,50 TL satmıştır.
..../…./20….
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

20.000,00

118 01 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

102 BANKALAR

20.000,00

102 01 X BANKASI
100 x 200 = 20.000,00 T L
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5.11.119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerinden önemli ölçüde ve devamlı surette
..../…./20….
102 BANKALAR

11.910,00

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

90,00

118 DİĞER MENKUL
KIYMETLER

12.000,00

118 01 VARLIĞA DAYALI
MENKUL KIYMET LER
Alış 60 x 200 = #######
Satış 60 x 198,50 =#######
Fark (Zarar) =

90,00

değer azalmasının olduğu tespit edilmesi halinde, ortaya çıkabilecek zararların karşılanması
amacıyla ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.
Değer azalışları için, değer azalışını karşılayacak olan tutar kadar bu hesaba alacak, '654
Karşılık Giderleri' hesabına ise borç kayıt edilir. Karşılık ayrılan menkul kıymetin elden
çıkarılması halinde veyahut değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi durumunda bu hesaba borç,
'644 Konusu Kalmayan Karşılıklar' hesabına alacak kayıt edilir.

5.12. Ticari Alacaklar
İşletmenin alacakları iki kısımda incelenir. 1-Ticari Alacaklar, 2-Diğer Alacaklar.
İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan mal ve hizmet satışlarından doğan senetli ve
senetsiz alacaklar ticari alacaklar grubunda izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur;

12 TİCARİ ALACAKLAR
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
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122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

5.12.120 Alıcılar
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan
senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
Mal ve hizmet satışlarından doğan senetsiz alacaklar, alıcı adına yapılan giderler,
anlaşmalara göre alıcılara yürütülen faizler, yabancı para birimi üzerinden olan bir alacağın
değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç; alıcılar tarafından nakit olarak
veya hesaba mahsuben yapılan ödemeler, satılan mallardan yapılan iadelerden dolayı ortaya
çıkan senetsiz alacaklar, sürekli envanter yönteminde geri alınan mallar, envanter dönemlerinde
yabancı para birimi üzerinden bir alacağın değerlemesi sonucunda oluşan değer azalışları,
tahsili şüpheli hale gelen ticari alacaklar ise bu hesaba alacak kayıt edilir. Hesap borç kalanı
verir ve bu borç kalanı alıcılardan olan alacağın toplam tutarını gösterir.
Örnek: Alıcı Ahmet Enes 10.000 TL tutarında mal alıyor. Gerekli belgeler (sevk
irsaliyesi, fatura vb) düzenlenip mal alıcıya teslim ediliyor. Malın teslimi için yapılan 600
TL'lik taşıma gideri, Ahmet Enes ile yapılan anlaşma gereğince alıcı tarafından ödenecektir.
(KDV işlem dışıdır.)

..../…./20….
120 ALICILAR HS

10.000,00

120 01 001 AHMET ENES

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

10.000,00

600 00 001 X M ALI

..../…./20….
120 ALICILAR HS

600,00

120 01 001 AHM ET ENES

100 KASA HS

600,00
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Örnek: Alıcı Ahmet Enes almış olduğu malın, 600,00 TL'sini nakit, 10.000 TL'si çek
ile olmak üzere ödemiştir.
..../…./20….
100 KASA HS

600,00

101 ALINAN ÇEKLER HS

10.000,00

120 ALICILAR HS

10.600,00

120 01 001 AHM ET ENES

5.12.121 Alacak Senetleri
Bu hesap işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından doğan
senede bağlanmış alacakları kapsar. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da
bu hesapta izlenir.
Mal ve hizmet satışlarından doğan senetli alacaklar, envanter dönemlerinde yabancı
para birimi üzerinden düzenlenen senetlerin değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları bu
hesaba borç, senetli alacaklardan yapılan tahsilat tutarları, envanter dönemlerinde yabancı para
birimi üzerinden düzenlenen senetlerin değerlemesi sonucunda oluşan değer azalışları, tahsili
şüpheli hale gelen alacak senetleri ise bu hesaba alacak kayıt edilirler.
Alacak senetleri bu hesaba nominal değerleri üzerinden alınır ve nominal değerleri
üzerinden izlenir. Hesap borç kalanı verir ve bu kalan mevcut bulunan alacak senetlerinin
tutarını gösterir.
Örnek: İşletme sattığı 10.000 TL'lik mal karşılığında 11.800 TL'lik senet almıştır.
…./…./20….
121 ALACAK SENETLERİ HS

11.800,00

121 00 CÜZDANDAKİ TL SENETLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

10.000,00

391 HESAPLANAN KDV

1.800,00

- İşletme cüzdanında bulunan 10.000 TL'lik alacak senedini tahsil etmek üzere X
bankasına vermiştir.
…./…./20….
121 ALACAK SENETLERİ HS

11.800,00

121 01 TAHSİLDEKİ SENETLER

121 ALACAK SENETLERİ H.

11.800,00

121 00 CÜZDANDAKİ
SENETLER
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5.12.122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Reeskont: işletme aktifinde bulunan alacak senetlerinden değerleme günü itibariyle
vadeleri henüz gelmemiş olanların değerleme günü gerçek değerine indirgeme işlemidir.
Dönem sonunda, bilançoda, senetli alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile
değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde
kullanılan hesaptır.
Hesap pasif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir. Hesabın alacak kalanı senetli
ticari alacakların tutarını bilanço günündeki değerine indirger.
Dönem sonlarında hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak olarak kaydedilir, 657
Reeskont Faiz Giderleri Hesabına gider kaydedilir. Böylece alacak senetleri bilançoda peşin
değerinde gösterilmiş olur. 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı izleyen dönemde 647
Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı ile kapatılır.
Örnek: İşletme 30 Kasım günü 50.000 TL'ye satmış olduğu mala karşılık müşterisinden
31 Ocak vadeli senet almıştır. Dönem sonu envanter işleminde işletmede bulunan senetlere
uygulanacak olan reeskont oranı %18'dir.
30/11/20….
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

752,87

122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

752,87

(50.000 x 31 x 18) / ((36500 + (31 x 18)) = 752,87

İzleyen dönem başında reeskont kaydı iptali:
01/01/20….
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU

752,87

647 REESKONT FAİZ
GELİRLERİ

752,87

5.12.126 Verilen Depozito ve Teminatlar
İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir
sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit
değerlerin izlendiği hesaptır.
Bu hesaba bir yıl içerisinde geri alınacağı öngörülen ve nakit olarak alınan depozito ve
teminatlar alınır. Bir yıldan daha uzun süre kalabileceği öngörülenler ise '226 Verilen Depozito
ve Teminatlar' hesabında izlenirler.
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Bir yıl içersinde geri alınması öngörülen verilen depozito ve teminatlar bu hesabın
borcuna kaydedilir, geri alınan veya hesaba sayılan depozito ve teminatlar hesabın alacağına
kaydedilir.
Hesap aktif karakterli bir hesaptır ve borç kalanı verir. Hesabın borç kalanı verilen
depozito ve teminatların toplam tutarını gösterir.
Örnek: Bir firmanın açtığı ihaleye girmek için 5.500 TL teminat yatırılıyor.
…./…./20….
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

5.500,00

126 00 SAT ICILARA VERİLEN DEP. VE T EMİNAT .

100 KASA HS

5.500,00

İhale işletme lehine sonuçlanmadığı için teminat geri alınmıştır.
…./…./20….
100 KASA HS

5.500,00
126 VERİLEN DEPOZİTO
VE TEMİNATLAR

5.500,00

126 00 SATICILARA VERİLEN
DEPO.VE TEM İNAT.

5.12.127 Diğer Ticari Alacaklar
İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına
girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli alacak niteliğini kazanmayanlar) ve diğer
senetsiz ticari alacakların (tahsili gecikmiş, kredi kartlarından,komisyonculardan alacaklar vb)
izlendiği hesaptır.
Yukarıda belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya mahsup işlemi yapıldığında
ilgili hesaplara karşılık, bu hesaba alacak kaydedilir.
Örnek: Alıcıya ait kredi kartı hesabı karşılığında %18 KDV dahil 1180,00 TL'lik mal
satılmıştır.
…./…./20….
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

1.180,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

1.000,00

391 HESAPLANAN KDV

180,00

Örnek: İşletme 5700,00 TL'lik alacağını vadesinde tahsil edememiştir.
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…./…./20….
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

5.700,00

127 00 TAHSİLİ GECİKM İŞ ALACAKLAR

120 ALICILAR

5.700,00

120 01 AHM ET GÜNER

5.12.128 Şüpheli Ticari Alacaklar
5.12.129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş,
yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz
alacakların izlendiği hesaptır.
Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ile ilgili hesapların alacağı karşılığında bu
hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili
veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.
Hesap aktif karakterli bir hesaptır. Bu özelliği ile daima borç bakiyesi vermesi
gerekmektedir. Hesabın borç bakiyesi, tahsili şüpheli hale düşmüş senetli veya senetsiz
alacakları gösterir. İşletmenin şüpheli hale düşmüş bir ticari alacağı bulunmadığı zaman ise bu
hesap "0" bakiye verir.
Örnek: Alıcı ile ortaya çıkan anlaşmazlık ile, alıcı borcunun 10.000 TL olduğunu, satıcı
ise alacağının 13.500 TL olduğunu ileriye sürmektedir. Bu konuda satıcı işletme fark tutarı için
protesto çekmiş ancak bir sonuç alamamış ve dava açmak için başvurular tamamlanmıştır.

…./…./20….
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

3.500,00

128 01 ŞÜPHELİ SENETSİZ TL ALACAKLAR

120 ALICILAR

3.500,00

120 01 AHM ET AKPINAR
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…./…./20….
654 KARŞILIK GİDERLERİ

3.500,00

654 01 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. KARŞ GİD.

129 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞ.

3.500,00

129 01 ŞÜPHELİ SENETSİZ
TL ALACAK.KARŞ.

- Daha önce senetli borcunu ödemediği için çekilen protesto sonucu, 3.500 TL’lik
senetli borcunu 350 TL faizi ile birlikte ödemiştir. Borcun tahsil edilmesi sonucu satıcı işletme
şüpheli ticari alacaklar hesabını ve karşılık hesabı ile ilgili düzeltme kayıtlarını yapmıştır.

…./…./20….
100 KASA HS

3.850,00
128 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR HS

3.500,00

128 00 ŞÜPHELİ SENETLİ TL
ALACAKLAR

642 FAİZ GELİRLERİ

350,00

…./…./20….
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞ.

3.500,00

644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR HS

3.500,00

5.13. Diğer Alacaklar
Bu hesap grubu; yapılmakta olan ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkmayan ve en çok bir
yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve
şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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13 DİĞER ALACAKLAR
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

5.13.131 Ortaklardan Alacaklar
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
İşletme için ortaklardan alacağın doğması ile hesaba borç, ortağın borcunu ödemesi,
alacağın borçla takası veya diğer bir şekilde ortağın borçluluk halinin ortadan kalkmasıyla
hesaba alacak kayıt edilir. Hesap aktif karakterli hesap olup borçlu çalışır. Hesap borç kalanı
veya sıfır bakiye verir.
Örnek: İşletme ortağı şahsi ihtiyaçları için işletmeden 2.500,00 TL almıştır.
…./…./20….
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

2.500,00

100 KASA HS

2.500,00

-Ortak işletmeden aldığı 2.500,00 TL'lik tutarı geri ödemiştir.
…./…./20….
100 KASA HS

2.500,00
131 ORTAKLARDAN
ALACAKLAR HS

2.500,00

131 01 001 YILM AZ GÜN
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5.13.132 İştiraklerden Alacaklar
İşletmenin esas faaliyeti konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile iştiraklerden olan
alacaklarının takip edildiği hesaptır. Ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan
alacaklarda bu hesapta izlenir.
Hesapta, bağlı ortaklıklara satılan, ticari mal, mamul ve hizmet bedellerinden doğan
alacaklar izlenmez.
İştirak: İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılma
hakkını elde edebilmesi için gerekli en az %10, en fazla %50 oranında hisseye sahip olmasıdır.
İştiraklerden, ticari işlem dışındaki işlem sonucunda alacak doğduğunda, bu hesaba
borç, nakit olarak veya hesaben tahsilinde veya diğer şekillerdeki tahsillerinde alacak yazılır.
Örnek: İşletmenin iştiraki, işletmenin kar payı tutarı olan, 25.000 TL'nin 10.000
TL'sini, işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır. Kalan tutar iştirak şirketin yönetim
kurulunun belirleyeceği tarihte ödenecektir.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

10.000,00

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

15.000,00

132 00 İŞT İRAKLERDEN T EMET T Ü ALACAKLAR

640 İŞTİRAKLERDEN
TEMETTÜ GELİRLERİ

25.000,00

640 00 TEM ETTÜ GELİRLERİ

5.13.133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
İşletmenin esas faaliyeti konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile bağlı ortaklıklarından
olan alacaklarının takip edildiği hesaptır. Ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan
alacaklarda bu hesapta izlenir.
Hesapta, bağlı ortaklıklara satılan, ticari mal, mamul ve hizmet bedellerinden doğan
alacaklar izlenmez.
Bağlı Ortaklık: İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında
oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu ortaklıktır.
Bağlı ortaklıklardan, ticari işlem dışındaki işlem sonucunda alacak doğduğunda, bu
hesaba borç, nakit olarak veya hesaben tahsilinde veya diğer şekillerdeki tahsillerinde alacak
yazılır.
Örnek: İşletme, bağlı ortağı durumundaki şirkete banka kanalı aracılığı ile 25.000 TL
ödünç para vermiştir.
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…./…./20….
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAK.

25.000,00

133 30 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN SENETSİZ
KREDİ ALACAKLAR

102 BANKALAR HS

25.000,00

5.13.135 Personelden Alacaklar
İşletme personeli veya işçisinin işletmeye olan çeşitli borçlarını kapsar. Hesapta senetli
veya senetsiz alacakların tümü gösterilir.
Personele verilen avanslar bu hesapta izlenmez; 196 Personel Avansları hesabında
izlenir.
Personelden alacağın doğması halinde hesaba borç, alacağın tahsili veya personelin
ücretinden kesilen paralar ile alacak kaydedilir.
Örnek: İşletme personelinden Ali TAN'a 1.800 TL ödünç para verilmiştir.
…./…./20….
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS

1.800,00

135 01 Ali TAN

100 KASA HS

1.800,00

İşletme personeli Ali TAN 1.800 TL'lik borcunu ödemiştir.
…./…./20….
100 KASA HS

1.800,00
135 PERSONELDEN
ALACAKLAR HS

1.800,00

135 01 Ali TAN

5.13.136 Diğer Çeşitli Alacaklar
Ticari olmayan, yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilmeyen
alacakların izlendiği hesaptır.
İşletme lehine bir alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsilat ve hesaba sayma
hallerinde hesaba alacak kaydedilir.
5.13.137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile
değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği
hesaptır.

88

Hesap, '122 Alacak Senetleri Reeskontu' hesabının işleyişine göre bir farklılık
göstermez. Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, '657 Reeskont Faiz Giderleri'
hesabına borç (gider) yazılır. İzleyen dönemde bu hesap '647 Reeskont Faiz Gelirleri' hesabına
aktarılarak kapatılır.
5.13.138 Şüpheli Diğer Alacaklar
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile
birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer
alacakları kapsar.
Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba
borç, alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak
kaydedilir.
5.13.139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş
olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği
hesaptır. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.
Hesap pasif karakterli bir hesap olup alacak kalanı verir ve bu kalan elde bulunan şüpheli
ticari alacaklar karşılığının tutarını gösterir.
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na borç
kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da
tamamen gerçekleşmemesi halinde; gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
Hesabı"na alacak kaydolunarak bu hesaba borç yazılır. Şüpheli alacağın tahsilinin imkânsız
olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen
zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba alacak, zarar
fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı"na borç yazılır. Tahsil edilemeyen
tutar ise ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur.
Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz
konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı"na alınır.

5.15. Stoklar
Stoklar; işletmenin üretimde kullanmak veya satmak amacıyla edindiği ilk madde ve
malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği benzeri
nitelikte iktisadi kıymetleri ifade eder. 15 Stoklar grubunda izlenen stoklar bir yıldan az bir
sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan
oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM
152 MAMULLER
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

5.15.150 İlk Madde ve Malzeme
İşletmenin üretim faaliyeti ve diğer faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla işletmede
bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer
malzemeler bu hesapta izlenir. İmalatta kullanılan veya işletme faaliyetinde kullanılan ilk
madde, malzeme ve işletme malzemesinin tamamı bu hesapta izlenir.
İlk madde, yardımcı madde ve malzemenin satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet
bedelleri ile ilgili hesap karşılığı 150 nolu hesaba borç kaydı yapılır. İlk madde, malzeme ve
yardımcı maddelerin üretime verilmesi, tüketilmesi, satılması veya devredilmesi durumunda
ilgili maliyet hesabı karşılığı 150 nolu hesaba alacak kaydedilir.
Örnek: Ekmek üretimi yapan işletme, 36.000 TL tutarında un almış ve bedelini banka
yoluyla ödemiştir.
…./…./20….
150 İLK MADDE VE MALZEME HS

36.000,00

150 40 YOLDAKİ STOKLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

360,00

191 00 003 İNDİRİLECEK KVD %1

102 BANKALAR HS

36.360,00

102 00 001 ….. BANKASI

- Un işletme stoklarına alınmıştır.
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…./…./20….
150 İLK MADDE VE MALZEME HS

36.000,00

150 00 001 UN STOĞU

150 İLK MADDE VE
MALZEME STOKLARI

36.000,00

150 40 YOLDAKİ STOKLAR

- İşletme unların 2.500 TL'lik kısmını üretim bölümüne gönderiyor.
…./…./20….
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ.GİDER.

2.500,00

150 İLK MADDE VE
MALZEME HS

2.500,00

150 00 001 UN STOĞU

5.15.151 Yarı Mamuller-Üretim
Henüz tam mamül haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik
ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin
izlendiği hesaptır.
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim
giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi tamamlananların maliyet tutarı bu
hesaba alacak karşılığında ise ilgili stok hesaplarına aktarılır.
Hesap,711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı, 721. Direkt İşçilik
Giderleri Yansıtma Hesabı, 731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı karşılığında
borçlanarak toplam üretim giderlerini gösterir.
Hesap;tamamlanan ürünlerin maliyetleri tutarı kadar '152 Mamuller' hesabının borcuna
aktarılır. Üretim esnasında arta kalan hurdaların tutarı kadar '157 Diğer Stoklar' hesabının
borcuna, işletme için duran varlık imal edilmesi halinde ilgili duran varlık hesabının borcuna
karşılık alacaklanır.
Örnek: İşletme 7.500 TL'lik direkt ilk madde ve malzeme tüketmiş ve ayrıca 1.000 TL
tutarında direkt işçilik gideri yapmıştır. Genel üretim giderleri hesabında ise 750 TL gider
birikmiştir.
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…./…./20….
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM

9.250,00

151 00 001 EKM EK YARI M AM ULÜ

711 DİREKT İLK MADDE
VE MALZ.GİD.YANS.

7.500,00

721 DİREKT İŞÇİLİK
GİDERİ YANS.HS.

1.000,00

731 GENEL ÜRETİM GİD.
YANSITMA GİDER.

750,00

- Üretilen ürün mamul stoklarına alınmıştır.

…./…./20….
152 MAMULLER

9.250,00

152 00 001 NORM AL EKM EK

151 YARI MAMULLER-ÜR.

9.250,00

151 00 001 EKMEK YARI MAM.

5.15.152 Mamuller
Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin
izlendiği hesaptır.
İmalat işleri ile uğraşan işletmelerin imalat sürecinde elde ettikleri mamulleri, maliyet
yansıtma hesaplarına alacak verilmek suretiyle üretim hesabına (151) oradan da 152 nolu
hesaba aktarılır. 152 nolu hesaba aktarma işlemi, mamullerin imalat sürecinden çıkıp mamul
ambarına alınması ile yapılır. Mamullerin satılmasında, 152 nolu hesap 620 nolu gelir tablosu
hesabı ile çalışır.
Hesap, üretilen ve üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır.
Satılması veya herhangi bir nedenden dolayı ambardan çekilmesi ile alacaklandırılır.
Üretimi tamamlanan ürünler, '151 Yarı Mamuller-Üretim' hesabının alacağına karşılık
bu hesabın borcuna kaydedilerek mamul stoklarına alınır.
5.15.153 Ticari Mallar
Üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari
malların izlendiği hesaptır. Hesabın niteliğinden anlaşılacağı üzere, hesabı diğer stok

92

hesaplarından ayıran iki özellik vardır. Ticari malların satın alınması ve üzerinde işlem
yapılmaması ilk, satılmak üzere alınması ise ikinci özelliğidir.
Satın alınan ticari malların maliyet bedeli ile hesap borçlandırılır, satılması veya
herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde maliyet bedeli ile alacaklandırılır.
Stokların izlenmesi için iki yöntem bulunur; 'Sürekli Envanter Yöntemi', 'Aralıklı
Envanter Yöntemi'
Örnek: İşletme, 5000 TL+%18 KDV'lik mal satın almış, malın bedeli için çek ciro
etmiştir.
…./…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

5.000,00

153 00 001 …. M ALI

191 İNDİRİLECEK KDV

900,00

191 00 001 İNDİRİLECEK KDV %18

101 ALINAN ÇEKLER HS

5.900,00

101 00 001 ….. NOLU ÇEK

-İşletme aldığı malı 6000 TL+%18 KDV'ye nakit olarak satmıştır.
…./…./20….
100 KASA HS

7.080,00
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

6.000,00

600 00 001 …… M ALI

391 HESAPLANAN KDV

1.080,00

391 01 001 HESAP.KDV %18

- Sürekli envanter yöntemine göre, mal satış kaydından hemen sonra aşağıdaki maliyet
kaydının yapılması gerekmektedir.
31/12/20….
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
153 TİCARİ MALLAR

5.000,00
5.000,00

153 00 001 ….. M ALI

5.15.157 Diğer Stoklar
Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi
kalemler bu hesap grubunda yer alır.
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Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya
kullanıldığında alacak kayıt edilir.
5.15.158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek,
kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle
stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların
dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla,
kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde '654 Karşılık Giderleri' hesabının borcu
karşılığında bu hesaba alacak kayıt edilir. Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde
kullanılması ya da satılması halinde, ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak, daha önce
ayrılan karşılık '644 Konusu Kalmayan Karşılıklar' hesabına aktarılarak kapatılır.
5.15.159 Verilen Sipariş Avansları
Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili
olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Mal veya hizmet isteme hakkını temsil
eden ve normal olarak bir mal veya hizmetin maliyetine dönüşecek olan önceden verilmiş
paralar avans olarak nitelendirilir ve Tekdüzen Hesap Planında Stoklar grubunda yer alır.
Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.

5.17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
Bu grup, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla
yaptıkları harcamaların izlendiği hesapları kapsar.
Bir inşaat ve onarım işinin yıllara yaygın olabilmesi için;
Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması
Resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekir.
İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi bir nevi hizmet ifasıdır. Dolayısıyla imalat işlemlerini
ihtiva eder. Ancak muhasebeleştirmede standart mamul imalatına ilişkin kayıtlar yapılmaz.
Taahhüt işi ile ilgili maliyetler öncelikle 740- Hizmet Üretim Maliyeti hesabına kaydedilir.
Dönem sonunda taahhüt işinin tamamlanmaması halinde 741- Hizmet Üretim Maliyeti
Yansıtma Hesabı ile 170- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabına aktarılır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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17 YILLARA
MALİYETLERİ

YAYGIN

İNŞAAT

VE

ONARIM

170-177 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
MALİYETLERİ
178 YILLARA
DÜZELTME HESABI

YAYGIN

İNŞAAT

ENFLASYON

179 TAŞERONLARI VERİLEN AVANSLAR

5.18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan
giderler ile faaliyet dönemine ait olmakla birlikte, kesin alacak kaydı hesap döneminden sonra
yapılacak gelirlerin izlendiği hesaplardan oluşur.
Bu grupta dönemsillik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle
ilgilendirilmesini sağlayan, dönem ayırıcı hesaplar yer alır. Dönem ayırıcı hesapların
kullanılması, geçici verginin üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanmasının zorunlu hale
getirilmesi ile, tüm işletmeler için geçerlilik kazanmıştır.
Bir yıldan uzun süreye ilişkin ayırıcı işlemler ise ’28- Gelecek Aylara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları’ grubunda yer alan hesaplarda izlenmektedir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI

5.18.180 Gelecek Aylara Ait Giderler
Hesap peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi
gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.
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Hesap bir yıldan daha kısa süreli dönemleri ayırmak için kullanılır. İzleyen aylarla, ilgili
olarak ödenen giderlerin, ilgili oldukları aylarda gider hesaplarına alınıncaya kadar
bekletildikleri hesaptır.
Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak
ödenen giderler, bu hesabın borcuna kayıt edilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek
suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.
Örnek: İşletme 1 Temmuz günü 1 yıllık kira tutarı olan 12.000 TL'yi banka kanalıyla
ödemiştir.
Cari Yıl Kira Gideri

İzleyen Yıl Kira
Gideri

6 Aylık = 6.000 TL

6 Aylık = 6.000 TL

- Üçer aylık geçici vergi dönemleri (Ocak-Şubat-Mart / Nisan-Mayıs-Haziran /
Temmuz-Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık) göz önünde alınırsa kira ödemesi kaydı
aşağıdaki gibi yapılacaktır:
12.000/12=1.000 TL aylık kira bedeli
Temmuz-Ağustos-Eylül Geçici Vergi Dönemi Kira Gideri: 1.000 x 3 ay = 3.000 TL
01/07/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

3.000,00

770 00 001 KİRA GİDERİ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

3.000,00

180 25 001 KİRA GİDERİ

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

6.000,00

280 40 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

102 BANKALAR HS

9.600,00

102 00 001 ….. BANKASI

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS

2.400,00

360 20 ÖDENECEK GELİRGEÇİCİ VERGİ

- İzleyen geçici vergi döneminde şöyle kayıt yapılacaktır:
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…./…./20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

3.000,00

770 00 001 KİRA GİDERİ

180 GELECEK AYLARA
AİT GİDERLER

3.000,00

180 25 001 KİRA GİDERİ

5.18.181 Gelir Tahakkukları
Üçüncü kişilerden tahsili yada bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden
sonra yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan tutarlarının izlendiği hesaptır.
Bilanço tarihi itibariyle doğmuş ancak istenebilir duruma gelmemiş gelirlerin, gelir hesaplarına
alınmasında kullanılan ve ilgililere kesin borç kaydı yapılamayan alacaklar da bu hesapta
izlenir.
Dönemsellik İlkesi gereği, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
bağımsız olarak saptanması, aynı döneme ait hasılat, gider ve karların aynı dönemin gider ve
maliyetleriyle karşılaştırılması gerekir. Bunu sağlamak için de gelir ve giderler tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilir.
Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir
hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle
hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır.
Örnek: İşletme 1 Kasım tarihinde 1 yıl vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. Yılsonuna
kadar işleyen faiz tutarı 820 TL'dir.
…./…./20….
181 GELİR TAHAKKUKLARI

820,00

181 00 FAİZ GELİRLERİ TAHAKKUKLARI

642 FAİZ GELİRLERİ

820,00

- İzleyen yılda faiz gelirinin hesaba geçirilmesi kaydı şöyle olacaktır:
01/01/20….
102 BANKALAR HS

4.182,00

102 00 001 ….. BANKASI

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

738,00

193 00 PEŞİN ÖDENEN GELİR VERGİSİ

181 GELİR TAHAKKUKLARI

820,00

181 00 FAİZ GELİRLERİ
TAHAKKUKLARI

642 FAİZ GELİRLERİ

4.100,00
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5.19. Diğer Dönen Varlıklar
Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde,
tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır.
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
192 DİĞER KDV
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

5.19.190 Devreden KDV
Bir dönemde (ay sonlarında) indirilemeyen ve izleyen döneme (aya) devreden katma
değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
KDV uygulamasında hesaplanan vergi indirilecek vergiden fazla olduğu zaman aradaki
fark vergi dairesine ödenir. İndirilecek vergi, hesaplanan vergiden fazla olduğu zaman aradaki
fark gelecek dönemlerde indirim konusu yapılmak üzere bir sonraki dönem devreder.
191 İndirilecek Kdv hesabının 391 Hesaplanan Kdv hesabı ile karşılaştırılmasından
sonra; 191 İndirilecek Kdv hesabının 391 Hesaplanan Kdv hesabından fazla olan kısmı
devreden kdv'dir. Fazla olan bu kısım 190 Devreden Kdv hesabına borç, izleyen dönem ve
dönemlerde yapılacak indirimler ise alacak kaydedilir. Bu karşılaştırma aşağıdaki gibi şema ile
daha iyi anlaşılacaktır.
191 İndirilecek KDV
391 Hesaplanan
KDV
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190 Devreden KDV
5.19.191 İndirilecek KDV
Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen Katma Değer
Vergisinin kaydedilip izlendiği hesaptır.
Bu hesap, mal ve hizmet alımlarında ödenen ya da işletmede imal veya inşa edilen duran
varlıklarla ilgili olarak tahakkuk ettirilen KDV’lerin, işletmece hesaplanan KDV’den
indirilinceye kadar tutulması için kullanılır.
Mal ve hizmet alımlarında doğan indirilecek KDV bu hesaba borç, mevzuat gereği
yapılan indirimler ve düzeltmeler ile indirilemeyen ve 190 Devreden KDV hesabına aktırılan
tutar bu hesaba alacak kayıt edilir.
Ay içinde ‘391 Hesaplanan KDV’hesabına alınan katma değer vergisinden indirilen
miktar, 391 hesabın borcuna karşılık, bu hesaba alacak yazılır.

5.19.192 Diğer KDV
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen
indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir
yıl için olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk
ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç
kaydedilir.
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5.19.193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir,
kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kaydedilip izlendiği hesaptır.
Bu hesap kurumlar vergisi mükellefi işletmelerde kullanılmak üzere açılmıştır. Bu
hesapta izlenen vergi ve fonlar, beyan edilecek vergi matrahı üzerinden hesaplanacak vergi ve
fonlardan mahsup edilir.
Peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer
vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar
vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirim 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar 370 hesabının
tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.
Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinde gösterilen kazançlardan Kurumlar Vergisi ve
Gelir Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Örnek: - İşletmenin dönem karı üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gereken kurumlar
vergisi miktarı 55.000 TL'dir. İşletmenin birinci, ikinci ve üçüncü dönem ödediği geçici vergi
tutarı toplam 37.000 TL'dir.
31/12/20….
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞ.

55.000,00

691 10 KURUM LAR VERGİSİ KARŞILIKLARI

370 DÖNEM KARI VERGİ
VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞ.

55.000,00

370 KURUM . VERGİ.KARŞ.

31/12/20….
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.

37.000,00

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR HS

37.000,00

193 10 PEŞİN ÖDENEN
KURUM LAR VERGİSİ

5.19.195 İş Avansları
İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ödemeleri
yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır. Hesap,
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işletmenin belli bir işin görülmesi için verdiği geçici avansların izlenmesinde kullanılır. Avans
verilen kişi işletmenin ortağı, çalışanı veya diğer bir kişi olabilir.
İşletmenin iş avansı vermesi ile hesaba borçlandırılır; avansı alanın ibraz ettiği ödeme
veya harcama belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında veya geri tahsil
edilmesiyle hesap alacaklandırılır.
Örnek: İşletme, x malının satın alınması için pazarlama bölümünde çalışan Ahmet
ENES'e 1.500 TL avans vermiştir.
…./…./20….
195 İŞ AVANSLARI

1.500,00

195 00 001 AHM ET ENES

100 KASA HS

1.500,00

5.19.196 Personel Avansları
Personel ve işçilere maaş, üçret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların
izlendiği hesaptır. Hesap aktif hesap olup borçlu çalışır. Hesap dönem sonunda borç kalanı veya
sıfır bakiye verir.
İşletmenin personeline avans ödemesi ile hesap borçlandırılır, avansın ücret, maaş veya
yolluk tutarına mahsup edilmesi veya doğrudan tahsil edilmesiyle alacaklandırılır.
İşletmeden ayrılan personelin avans kalanı bu hesaptan ‘136 Diğer Çeşitli Alacaklar’
hesabına aktarılır.
Örnek: İşletme personelinden Ahmet ENES'e ücretinden kesilmek üzere 500 TL avans
ödeniyor.
…./…./20….
196 PERSONEL AVANSLARI

500,00

360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR HS

3,30

360 60 ÖDENECEK DAM GA
VERGİSİ

100 KASA HS

496,70

5.19.197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
Sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla,
tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kaydedilip izlendiği hesaptır.
Çalınma veya kaybolma, işyeri sahibinin ihtiyaçları için alınmış veya kullanılmış olma,
dönem sonunda envanter listelerine kasten veya hatayla alınmamış, dönem içinde satılmış fakat
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satış kaydı kasten veya hatayla işlenmemiş, kaydi veya fiili envanterde hata yapılması sebepleri
dolayısıyla noksanlık doğabilir.
İşletme varlıkları her yılın sonunda envantere tabi tutulur. Kaydi envanterin fiili
envanter sonuçları ile eşitlenmesi yani kaydı envanter tutarı, fiili envanter tutarının seviyesine
getirilmesi gerekmektedir. Kaydi envanterin, fiili envanterin altında gerçekleşmesi halinde ilgili
aktif hesaba aradaki fark kadar alacaklı kayıt yapılıp, kırşılığında 197 nolu hesaba borç kaydı
yapılır. Böylece kaydi durum ile fiili durum dengelenmiş ve eşitlenmiş olur.
Sayım ve tesellüm noksanlığıının belirlendiği anda nedeni bulunamıyorsa bu hesaba
ilgili hesap karşılığı bu hesaba borç kaydedilir. Yani noksanlığın ortaya çıkması ile hesap
borçlandırılır, sorumlulurdan tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacaklandırılır.
Örnek: İşletmenin yapmış olduğu fiili sayım sonunda 3.500 TL'lik ticari malın noksan
olduğu tespit edilmiştir.
…./…./20….
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

3.500,00

197 20 STOK NOKSANI

153 TİCARİ MALLAR HS

3.500,00

5.19.198 Diğer Dönen Varlıklar
Bu hesap grubu içindeki hesapların hiç birinde izlenmeyen ve bu hesap grubu dışında
kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.
Yukarıda bölümlerde tanımlananların dışında bir varlık ortaya çıktığında bu hesaba
borç, bu kıymetlerin çıkışında alacak kaydedilir.
5.19.199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkânı bulunmayan kasa, stok ve maddi
duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark
kadar ayrılacak karşılıkların izlendiği hesaptır.
Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak, 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç
kaydedilir. Karşılık nedeninin gerçekleşmesiyle yani zarar kesinleşince 197 Sayım ve Tesellüm
Naksanları hesabına alacak, bu hesaba borç kayıt yapılır. Karşılık nedeninin gerçekleşmemesi
halinde ise mevcut karşılık 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına aktarılarak kapatılır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubu içerisinde yer almaz?
a.

10 Hazır Değerler

b.

12 Ticari Alacaklar

c.

15 Stoklar

d.

19 Diğer Dönen Varlıklar

e.

24 Maddi Duran Varlıklar

2) İşletmenin kasasında veya banka hesaplarında tutulan nakit para ile istenildiği zaman
değer kaybına uğramadan paraya çevrilme olanağı bulunan varlıklar; işletmenin
.................................................. grubunu oluşturur.
3) İşletmenin kasasında bulunan 2.000 TL'lik para, işletmenin banka hesabına
yatırılmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.

100 Kasa Hesabı Borçlu 2.000 / 102 Bankalar Hesabı Alacaklı 2.000

b.

102 Bankalar Hesabı Borçlu 2.000 / 100 Kasa Hesabı Alacaklı 2.000

c.

101 Alınan Çekler Hesabı Borçlu 2.000 / 100 Kasa Hesabı Alacaklı 2.000

d.

108 Diğer Hazır Değerler Borçlu 2.000 / 102 Bankalar Hesabı Alacaklı 2.000

e.

120 Alıcılar Hesabı Borçlu 2.000 / 102 Bankalar Hesabı Alacaklı 2.000

4) İşletme daha önce almış olduğu ve portföyünde bulunan 20.000 TL değerindeki
müşteri çekini borcu bulunan satıcı işletmeye ciro etmiştir. Yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

121 Alacak Senetleri Borçlu, 101 Alınan Çekler Alacaklı

b.

121 Alacak Senetleri Borçlu, 320 Satıcılar Hesabı Alacaklı

c.

320 Satıcılar Hesabı Borçlu, 101 Alınan Çekler Hesabı Alacaklı

d.

101 Alınan Çekler Hesabı Borçlu, 321 Borç Senetleri Hesabı Alacaklı

e.

101 Alınan Çekler Hesabı Borçlu, 103 Verilen Çekler ve Öd.Emir Alacaklı

5) İşletmelerin geçici olarak elde tutmak amacıyla aldığı hisse senetlerini izlediği hesap
............................................ hesabıdır.
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- İşletme, 5.000 TL'lik malı Alıcı işletmeye satmıştır. (KDV işlem dışıdır)
6) Yukarıda yer alan bilgi dahilinde, yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
a.

320 Satıcılar Hesabı Borçlu, 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Alacaklı

b.

600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Borçlu, 320 Satıcılar Hesabı Alacaklı

c.

120 Alıcılar Hesabı Borçlu, 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Alacaklı

d.

120 Alıcılar Hesabı Borçlu, 121 Alacak Senetleri Hesabı Alacaklı

e.

101 Alınan Çekler Hesabı Borçlu, 120 Alıcılar Hesabı Alacaklı

-İşletmenin portföyünde bulanan 15.000 TL değerindeki senetli alacak şüpheli hale
gelmiştir.
7) Yukarıda yer alan bilgi dahilinde yapılması gereken muhasebe kaydında borçlu hesap
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a.

121 Alacak Senetleri

b.

321 Borç Senetleri

c.

120 Alıcılar

d.

320 Satıcılar

e.

128 Şüpheli Ticari Alacaklar
…./…./20….

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

2.500,00

100 KASA HS

2.500,00

8) Yukarıda yer alan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a.

İşletme ortaktan mal almıştır.

b.

İşletmenin ortağına, kasadan borç para verilmiştir.

c.

İşletme ortağından olan alacağını tahsil etmiştir.

d.

Ortak işletmeden sermaye payını alıp ortaklıktan ayrılmıştır.
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e.

Kasadan satıcı işletmeye ödeme yapılmıştır.

9) İşletme personeli veya işçisinin işletmeye olan çeşitli borçlarının izlendiği, işletmenin
personelinden alacaklı olduğu hesap ................................... hesabıdır.
…./…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

5.000,00

153 00 001 …. M ALI

191 İNDİRİLECEK KDV

900,00

191 00 001 İNDİRİLECEK KDV %18

101 ALINAN ÇEKLER HS

5.900,00

101 00 001 ….. NOLU ÇEK

10) Yukarıda yer alan yevmiye kaydının ifade ettiği işlem aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a.

5.900 TL'lik çek ciro edilerek KDV hariç 5000 TL'lik mal alınmıştır.

b.

İşletme kendi çekini vererek mal almıştır.

c.

Çek ciro edilerek 5000 TL'lik mal alınmıştır.

d.

İşletme aldığı malı 5000 + KDV'ye satmıştır.

e.

Hiçbiri

11) İşletme 10.000 TL maliyetli malı satmıştır. Sürekli envanter yöntemini kullanan
işletmenin satış kaydından hemen sonra yapması gerekli olan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
…./…./20….
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

10.000,00

153 TİCARİ MALLAR

10.000,00

a.

…./…./20….
100 KASA HS

11.800,00
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

10.000,00

391 HESAPLANAN KDV

1.800,00

b.
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…./…./20….
150 İLK MADDE VE MALZEME HS

c.

10.000,00

150 İLK MADDE VE
MALZEME STOKLARI

10.000,00

…./…./20….
150 İLK MADDE VE MALZEME HS
191 İNDİRİLECEK KDV

d.

10.000,00
1.800,00

102 BANKALAR HS

11.800,00

…./…./20….
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ.GİDER.

10.000,00

150 İLK MADDE VE

e.

MALZEME HS

10.000,00

12) Kasım ayında bir işyeri kiralanmış ve 2 aylık kira bedeli peşin olarak ödenmiştir.
Kasım ayında yapılması gereken kayıtlardan borçlu olacak olan hesaplar aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
a.

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

b.

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı-180 Gelecek Aylara Ait Giderler

c.

193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

d.

159 Verilen Sipariş Avansları-181 Gelir Tahakkukları

e.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

191 İndirilecek KDV 50.000
391 Hesaplanan KDV 55.000
13) Yukarıda yer alan hesaplar sonucunda işletmenin KDV durumuyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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a.

5.000 TL tutarında KDV bir sonraki aya devretmiştir.

b.

5.000 TL tutarında KDV ödemesi çıkmıştır.

c.

50.000 TL tutarındaki KDV ödenmeyecektir.

d.

55.000 TL tutarındaki KDV'nin ödenmesi gerekmektedir.

e.

Hiçbiri

14) Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler veya bozulmak, çürümek, kırılmak,
çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki
ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer
nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları
karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.

157 Diğer Stoklar Hesabı

b.

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

c.

152 Mamuller Hesabı

d.

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

e.

151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
…./…./20….
……………………………………….

20.000,00

129 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAK KARŞILIK.

20.000,00

15) Yukarıda yer alan yevmiye kaydında işletme, şüpheli hale gelen 20.000 TL alacağı
için karşılık ayırmıştır. Borçlu hesap olarak kullanılması gereken ve noktalı yere gelmesi
gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

b.

120 Alıcılar Hesabı

c.

121 Alacak Senetleri Hesabı

d.

654 Karşılık Giderleri

e.

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
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Cevaplar
1) e

2) Hazır Değerler

6) c

7) e

8) b

3) b

4) c

5) 110 Hisse Senetleri

9) Personelden Alacaklar

10) a 11) a 12) b

13)b 14) d 15) d
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6. DURAN VARLIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.22. Ticari Alacaklar
6.23. Diğer Alacaklar
6.24. Mali Duran Varlıklar
6.25. Maddi Duran Varlıklar
6.26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
6.28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
6.29. Diğer Duran Varlıklar

Anahtar Kavramlar
 Ticari ve Diğer Alacaklar

 Dönem Ayırıcı Hesaplar

 Mali Duran Varlıklar

 Diğer Duran Varlıklar

 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

111

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilançonun aktifinde yer alan
duran varlıklar hakkında
bilgi edinilmesi
Duran
varlık
hesapları
hakkında bilgi sahibi olmak
Duran varlık grubunda yer
alan hesapların ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek
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6. Duran Varlıklar
Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya bir faaliyet döneminden daha uzun sürelerde,
işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak
bir yılda yada bir faaliyet dönemi içinde elden çıkarılması yada tüketilmesi öngörülmeyen
varlıklardır.
 Duran Varlıklar hesap grubu kendi içerisinde şöyle bölümlenmiştir:
DURAN VARLIKLAR
22 TİCARİ ALACAKLAR
23 DİĞER ALACAKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

6.22. Ticari Alacaklar
İşletmenin asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan ve bir yıldan
fazla uzun vadeli senetle veya senetsiz alacakların izlendiği hesap grubudur. Alacakların vadesi
1 yıla indiğinde dönen varlıklar grubundaki ilgili hesaplara aktarmalar yapılır.
Ticari alacakların değerlenmesi ile ilgili olarak Dönen Varlıklar grubunda yer alan
'Ticari Alacaklar' bölümü için yapılan açıklamalar uzun vadeli ticari alacaklar içinde geçerlidir.

22 TİCARİ ALACAKLAR
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220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

6.22.220 Alıcılar
İşletmelerin, ticari faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarında bulundukları
kişi veya kurumlardan olan senetsiz alacakların, uzun vadeli olanlarının izlendiği hesaptır.
Mal ve hizmet satışlarından doğan senetsiz alacaklar, alıcıya ait giderler ve hesaba
yürütülen faizler karşılığı hesap borçlandırılır. Hesaben, nakden veya diğer şekillerde yapılan
tahsilatlar (gününden önce yapılan tahsilatlar), bilanço günü bir yılın altına inen alacaklar
karşılığı hesap alacaklandırılır. 220 nolu hesapta takip edilen alacaklardan, değerleme günü
itibariyle vadesi 1 yıl ve altına düşenler bu tarihten tahsil aşamasına kadar 120 nolu hesapta
izlenir.
6.22.221 Alacak Senetleri
İşletmelerin ticari faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarında ortaya çıkan
alacak senetlerinden değerleme günü itibariyle vadesi bir yılın üzerinde olanların izlendiği
hesaptır.
Mal ve hizmet satışlarından doğan senetli alacaklar, envanter dönemlerinde yabancı
para birimi üzerinden düzenlenen senetlerin değerlemesi sonucunda oluşan değer artışları ile
hesap borçlandırılır. Senetlerin vadesinden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi, takası, şüpheli
veya değersiz hale gelmesi veya kısa vadeli hesaplara aktarılması ile hesap alacaklandırılır.
Vadesi 1 yılına altına inen senetler 121 nolu hesaba aktarılırlar. Dönem sonlarında mevcut
alacak senetleri sayılıp kayıtlara uygunluğu sağlanır.
6.22.222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle (peşin değerleriyle)
değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının
izlenmesinde kullanılan hesaptır. Alacak Senetleri için ayrılan reeskont tutarları, "Alacak
Senetleri" hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.
Hesaplanan reeskont tutarı bu hesaba alacak, 657 Reeskont Faiz Giderleri hesabına
gider yazılır ve hesap bakiyesi bilanço aktifinde negatif değer olarak yer alır. İzleyen dönemde
bu hesap 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabına aktarılarak kapatılır. Bu hesapta izlenen
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reeskontun kaynağı olan alacak senedi bilanço aktifinde mukayyet değerle yer alır. Dolayısıyla
alacak senedi tutarından senede ilişkin reeskont tutarı düşüldüğünde söz konusu alacaklar
bilançoda değerleme günü reel değeriyle yer almış olmaktadır.
6.22.226 Verilen Depozito ve Teminatlar
İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı
olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki
değerlerin izlendiği hesaptır. Teminat olarak verilen menkul kıymet, alacak senedi, emtia gibi
kıymetler bu hesapta izlenmez.
Hesapta, bir yıldan daha önce geri alınmayacağı öngörülen depozito ve teminatlar
kaydedilir. Bir yıldan önce geri alınacağı öngörülenler ise 126 Verilen Depozito ve Teminatlar
hesabında izlenir.
Verilen depozito ve teminatlar hesabın borcuna, geri alınan veya hesaba sayılan
depozito ve teminatlar ise alacağına kaydedilir.
6.22.229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde
vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının
ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli
alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için
ayrılır. "129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı" gibi çalışır.
Şüpheli ticari alacağın ayrılmasıyla hesaba alacak, 654 Karşılık Giderleri hesabına borç
kaydedilir. Karşılık ayrılmasına sebep olan olayın ortadan kalkması durumunda ayrılmış olan
karşılık 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak bu hesaba borç yazılarak iptal edilir.
Hesap aktif düzenleyici hesap olup alacak kalanı veya sıfır bakiye verir. Aktif düzenleyici hesap
olduğu için bilançonun aktifinde negatif değer olarak yer alır.

6.23. Diğer Alacaklar
Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil
edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar
içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.



Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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23 DİĞER ALACAKLAR
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

6.23.231 Ortaklardan Alacaklar
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzeri
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan (ferdi işletmelerde işletme sahibinden) alacaklı bulunduğu
tutarların izlendiği hesaptır. Ticari faaliyet çerçevesinde doğmuş olan alacaklar 220 nolu
hesapta izlenir.
İşletme için ortaklardan alacağın doğması ile hesaba borç, ortağın borcunu ödemesi,
alacağın borçla takası veya diğer bir şekilde ortağın borçluluk halinin ortadan kalkmasıyla
hesaba alacak kayıt edilir. Vadesi bir yılın altına düşen alacaklar 131 nolu hesaba aktarılır.
6.23.232 İştiraklerden Alacaklar
İşletmenin, borç para verme vb gibi esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla
(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarının izlendiği
hesaptır.
Esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden dolayı iştiraklerden alacağın doğması ile
hesap borç, alacağın tahsili, borçla takası veya vadesi bir yılın altına inenlerin dönen varlıklar
bölümündeki 132 nolu hesaba aktarılması ile alacak yazılır.
6.23.233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.
Esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerden dolayı bağlı ortaklıklardan alacağın doğması
ile hesap borç, alacağın tahsili veya vadesi bir yılın altına inenlerin dönen varlıklar bölümündeki
133 nolu hesaba aktarılması ile alacak yazılır.
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6.23.235 Personelden Alacaklar
İşletme topluluğuna dahil personel ve işçinin, işletmeye olan uzun vadeli çeşitli
borçlarını kapsar. Bunlara verilen avanslar bu hesapta izlenmez. Personelden alacaklar senetlisenetsiz, TL veya döviz olabilir. Bu alacakların tümü bu hesaba alınır.
İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmetlerin personele satılmasından
ortaya çıkan alacaklar; senetli veya senetsiz oluşuna göre, 120 veya 121 hesaplarında izlenir.
Esas faaliyet konusu dışındaki işlem dolayısıyla personelden olan, bir yıldan uzun vadeli
alacağın doğması ile hesap borçlandırılır; ödenmesiyle veya vadesi bir yılın altına inmesiyle
135 nolu hesaba aktarılarak alacaklandırılır.
6.23.236 Diğer Çeşitli Alacaklar
Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan yani 23 nolu hesap grubunun diğer
hesaplarının hiçbirinde izlenmeyen alacaklardan, vadeleri 1 yılın üzerinde olanlarının izlendiği
hesaptır.
Alacağın doğması ile hesap borçlandırılır; alacağın tahsili veya borçla takası ile
alacaklandırılır.
6.23.237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Bilanço gününde, diğer alacaklar grubundaki senetli alacakların değerlenmesini
sağlamak amacıyla alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, 657 Reeskont Faiz Giderleri hesabına
borç (gider) yazılır. İzleyen dönem bu hesap 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabına aktarılarak
kapatılır.
Hesaba alacaklı kayıt dönem sonunda yapılır, izleyen dönem başında reeskont tutarı
borçlu kayıtla kayıtla hesaptan çıkartılır. Hesap aktif düzenleyici bir hesap olup alacak kalanı
veya sıfır bakiye verir. Hesap bakiyesi bilanço aktifinden eksi (-) değerle yer alır.
6.23.239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Senetli veya senetsiz uzun vadeli şüpheli diğer alacakların, tahsil edilememe ihtimalinin
kuvvetlenmiş olması durumunda, bu tür risklerin giderilmesini önlemek amacıyla ayrılan
karşılıkların izlendiği hesaptır. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için kullanılır.
Hesaplanan karşılık tutarı karşılığında hesap alacaklandırılır, 654 Karşılık Giderleri
hesabı borçlandırılır. Karşılık ayrılmasına sebebiyet veren olayın ortadan kalkmasıyla karşılık
ayrılmış bulunan karşılık, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak, bu hesaba borç
yazılarak iptal edilir.
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6.24. Mali Duran Varlıklar
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli
menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetlerin
ve diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olma amacıyla edinilen sermaye paylarının
izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
KARŞILIĞI(-)
242 İŞTİRAKLER
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ
244
İŞTİRAKLER
SERMAYE
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

PAYLARI

DEĞER

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
246 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)

6.24.240 Bağlı Menkul Kıymetler
İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari şartları taşımadığı için iştirakler
hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse
senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya
dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.
Tekdüzen hesap planına göre yukarıda açıklanan 'asgari şart'tan kasıt asgari oranda
ortaklık payının aranmasıdır. Sermaye payı bakımından %10'un altında sermaye payına sahip
olunması ve bu payların yakın bir zamanda elden çıkarılmasının düşünülmemesi Bağlı Menkul
Kıymet olarak ifade edilir.
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Hesap yukarıdaki nitelikteki herhangi bir menkul kıymet elde edildiğinde veya herhangi
bir menkul kıymetin bu hesabı devri gerektiğinde alış bedeliyle borçlandırılır. Hesapta yer alan
menkul kıymetler elden çıkarıldıklarında veya başka bir hesaba devir edileceklerinde kayıtlı
değerle alacaklandırılır. Hesap aktif karakterli bir hesap olduğu için ilk kayıt borçlandırılarak
yapılır.
Örnek: İşletme, başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o
şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 60.000 TL tutarındaki hisse
senedini alıyor.
…./…./20….
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER

60.000,00

102 BANKALAR HS

60.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

6.24.241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerinde önemli ölçüde ya da sürekli
olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacıyla
ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.
Hesap, dönen varlıklar grubundaki 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
hesabı gibi çalışır.
Değer azalışları için, değer azalışını karşılayacak olan tutar kadar bu hesaba alacak, '654
Karşılık Giderleri' hesabına ise borç kayıt edilir. Karşılık ayrılan menkul kıymetin elden
çıkarılması halinde veyahut değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi durumunda bu hesaba borç,
'644 Konusu Kalmayan Karşılıklar' hesabına alacak kayıt edilir. Hesap aktif düzenliyici hesap
olup bilanço aktifinde eksi (-) değerle yer alır.
Örnek: İşletmenin bağlı menkul kıymetlerdeki 25.000 TL'lik hisse senetlerinin 2.970
TL'lik kısmının değer kaybettiği tespit edilmiş ve karşılık ayrılmıştır.
…./…./20….
654 KARŞILIK GİDERLERİ

2.970,00

654 10 BAĞLI MENKUL KIYMET DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIK GİDERLERİ

241 BAĞLI MENKUL KIY.
DEĞER DÜŞÜK.KAR.

2.970,00

6.24.242 İştirakler
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık
politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının
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izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı bir ortaklıktaki en fazla %50 oranında olan sermaye payları
veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır.
İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden söz edebilmek için sermaye payı dikkate
alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %10 oranında
bulunması gerekir.
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde
hesaba borç, elden çıkarılmalarında alacak kaydedilir. Hesap aktif karakterli hesaptır ve borç
bakiyesi veya sıfır bakiye verir. Hisse Senetlerinin üzerinde yazılı olan nominal değerinin
üstünde veya altında alış işlemleri gerçekleşmiş olabilir. Kayıtlara alınması alış değeri
üzerinden olur.
Örnek: İşletme, iştirak amacıyla bir anonim şirketin 120 adet hisse senetlerini 120.000
TL'ye satın almıştır.

…./…./20….
242 İŞTİRAKLER HS

120.000,00

102 BANKALAR HS

120.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

6.24.243 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır. Hesaba, işletmenin iştiraki
olan şirket ve işletmelere karşı kuruluş esnasında veya sermaye artırımları sırasında yeni pay
almak üzere ödemeyi taahhüt ettiği ortaklık payları kaydedilir.
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 242 İştirakler hesabı karşılığında bu
hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de borç yazılır.
Hesap pasif karakterli aktif düzenleyici hesap olup alacak bakiyesi verir. Hesabın kalanı,
işletmenin iştiraki durumundaki şirketlere sermaye koyma burcunu gösterir.
Örnek: İşletme iştirak amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 20 lik sermaye payı ile
oy hakkını temsil eden 50.000 TL tutarındaki hisse senedini almayı taahhüt ediyor.
…./…./20….
242 İŞTİRAKLER HS

50.000,00

243 İŞTİRAKLERE
SERMAYE TAAHHÜT.

50.000,00
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6.24.243 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştirak paylarının borsa veya piyasa değerlerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana
gelen değer düşüklüklerinin izlendiği hesaptır.
Dönem sonlarında hesaplanan değer düşüklüğü ile hesap alacaklandırılır; 654 Karşılık
Giderleri hesabı borçlandırılır. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden
çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise hesap borçlandırılır; 644
Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklandırılır. Bu karşılıklar vergi kanunları yönünden
kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.
Hesap aktif düzenleyici bir hesap olup, alacak kalanı verir. Bilanço aktifinde eksi(-)
değerle yer alır.
6.24.245 Bağlı Ortaklıklar
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak % 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına
veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye
paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki
kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.
Sermaye payının %50 sinden fazlasına sahip olma, iştirak edilen şirketin yönetim ve
denetimine tam olarak hâkim olma anlamına gelmektedir. Bazı hallerde sermaye payı %50'den
az olsa dahi, tanınan imtiyazlar nedeniyle ortaklığın yönetim ve denetiminin kontrol imkanı
sağlanabilir. Bu tür ortaklıklar da bağlı ortaklık olarak değerlendirilir.
Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda yada herhangi bir nedenle
hisse senedi edinildiğinde 245 Bağlı Ortaklıklar hesabı borçlandırılır. Hesapta izlenen hisse
senetleri ve ortaklık paylarının satılması/elden çıkarılması halinde ise hesap alacaklandırılır.

6.24.246 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı ortaklıkla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır. Hesaba, işletmenin bağlı
ortaklığı olan şirket ve işletmelere karşı kuruluş esnasında veya sermaye artırımları sırasında
yeni pay almak üzere ödemeyi taahhüt ettiği ortaklık payları kaydedilir.
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 242 İştirakler hesabı karşılığında bu
hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de borç yazılır.
Hesap pasif karakterli aktif düzenleyici hesap olup bilanço aktifinde eksi (-) değerle yer
alır ve alacak kalanı veya sıfır bakiye verir. Hesabın kalanı işletmenin bağlı ortaklığı
durumundaki şirketlere sermaye koyma borcunu gösterir.
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6.24.247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı ortaklık iştirak paylarının, borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli
ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, 654. Karşılık Giderleri Hesabı'na
gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış olan bağlı ortaklık sermaye
payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644. Konusu
Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.
Hesap aktif düzenleyici bir hesap olup, alacak kalanı verir. Bilanço aktifinde eksi(-)
değerle yer alır.
6.24.248 Diğer Mali Duran Varlıklar
Yukarıda yer alan Bağlı Menkul Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar hesaplarının
hiçbirinin kapsamına girmeyen, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran
varlıkların izlendiği hesaptır.
6.24.249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen
değer azalmaları bu hesapta izlenir.

6.25 Maddi Duran Varlıklar
İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve bir yıldan fazla
yararlanılacağı tahmin edilen fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş
amortismanların izlendiği hesap grubudur.
Yukarıdaki hesap grubunun tanımından da anlaşılacağı üzere bir varlığın bu
bölümdeki hesaplarda yer alması için;


Maddi bir yapıya sahip olması


İşletmenin mal ve hizmet üretim işlerinde sürekli kullanılmak ya da kiraya
verilmek üzere edinilmiş olması

İşletmenin
düşünülmemesi


normal

faaliyetlerinin

sürdürdüğü

sürece

satılmasının

Özel durumlar dışında, 1 yıldan daha uzun ömre sahip olması gerekir.

Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR

6.25.250 Arazi ve Arsalar
İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.
Arazi, işletme faaliyetlerine ayrılmış veya bölünerek arsalar haline getirilmeye
elverişli yeryüzü parçalarıdır. Arsa ise şehir, kasaba ve köy sınırları içinde olup inşaat için
ayrılmış boç toprak parçalarıdır.
Arazi ve arsalar edinildiklerinde, hesap maliyet bedeli üzerinden borçlandırılır.
Arazi ve arsaların satılması veya başka bir hesaba nakledilmeleriyle hesap alacaklandırılır.

Örnek: İşletme 90.000 TL'ye arsa satın almıştır. Tapu işlemleri için de 5.000 TL masraf
ödenmiştir.
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…./…./20….
250 ARAZİ VE ARSALAR

90.000,00

250 10 ARSALAR

102 BANKALAR HS

90.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

…./…./20….
250 ARAZİ VE ARSALAR

5.000,00

250 10 ARSALAR

100 KASA HS

5.000,00

100 00 001 M ERKEZ KASA

6.25.251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için yer altında
veya yer üstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, sarnıç, park, bahçe, duvar, spor
sahaları, kanalizasyon, iskele, tünel vb yapıların izlendiği hesaptır.
Yeraltı ve yerüstü düzenleri inşa veya alım suretiyle edinildiklerinde, maliyet
bedellerini artırıcı nitelikte bir harcama yapıldığında, finansman giderleri ve benzeri giderler
maliyet bedeline eklendiğinde hesap borçlandırılır. Satın alma yoluyla edinilen yeraltı ve
yerüstü düzenleri 251 nolu hesaba maliyet bedeliyle borç kaydedilir.
Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin, ömrünü tamamlaması, sökülmesi, devredilmesi,
işletme faaliyetinin sona ermesi hallerinde hesap alacaklandırılır.

6.25.252 Binalar
İşletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlenmesinde
kullanılan hesaptır. Bina, arsa ve arazi üzerine yapılan, genellikle temel ve duvarlarla çevrili
üstü kapalı yapıları tanımlar.
Binalar satın alınmasıyla, maliyet bedellerini artırıcı nitelikte bir harcama
yapıldığında, finansman giderleri vb giderler maliyet bedeline eklendiğinde borçlandırılırlar.
Satın alma yoluyla edinilen binalar hesaba maliyet bedeliyle borç kaydedilir.
Binaların yıkılma, satılma vb nedenlerle elden çıkarılmaları halinde hesap
alacaklandırılır.
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Örnek: İşletme 215.000 TL değerinde bir depo satın almıştır. Tutar banka yoluyla
ödenmiştir.
…./…./20….
252 BİNALAR HS

215.000,00

252 40 DEPO

102 BANKALAR HS

215.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

6.25.253 Tesis, Makine ve Cihazlar
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve
bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (forklift vb) izlenmesinde kullanılır.
Tesis, makine ve cihazlar satın alındıklarında, maliyet bedellerini artırıcı
nitelikte bir harcama yapıldığında, finansman giderleri vb giderler maliyet bedeline
eklendiğinde hesap borçlandırılır. Satın alma yoluyla edinilen tesis, makine ve cihazlar hesaba
maliyet bedeliyle borç kaydedilir.

Örnek: İşletme üretimde kullanmak üzere 55.000 TL+%18 KDV'ye baskı makinesi satın
almıştır. Makine bedelinin 50.000 TL'si banka yoluyla ödenmiştir.
…./…./20….
253 TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR

55.000,00

253 10 M AKİNELER

191 İNDİRİLECEK KDV

9.900,00

191 00 001 İNDİRİLECEK KDV %18

102 BANKALAR HS

50.000,00

336 DİĞER ÇEŞİTLİ
BORÇLAR

14.900,00

336 30 ÇEŞİTLİ SENETSİZ
BORÇLAR

6.25.254 Taşıtlar
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma
sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir.
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Taşıtlar satın alındığında, maliyet bedellerini artırıcı nitelikte bir harcama
yapıldığında, finansman giderleri vb giderler maliyet bedeline eklendiğinde hesap
borçlandırılır. Satın alma suretiyle edinilen taşıtlar maliyet bedeliyle borçlandırılır.
Taşıtlar
alacaklandırılır.

herhangi

bir

nedenle

aktiften

çıkarılacakları

zaman

hesap

Örnek: İşletmede kullanılmak üzere 31.750 TL+%1 KDV'ye bir binek otomobil satın
alınmıştır. Araç tutarı banka kanalıyla ile ödenmiştir.
31.750 x %1 = 317,50 TL KDV
…./…./20….
254 TAŞITLAR HS

31.750,00

254 00 001 …. PLAKALI OTOM OBİL

102 BANKALAR HS

31.750,00

102 00 001 ….. BANKASI

KDV kanununun 30/b maddesine göre binek oto alım satımında KDV indirim
konusu yapılamayacağı için ve 2007/13033 sayılı kdv oranlarına ilişkin genel kararnamenin
ekli I sayılı listenin 9 ve 10 maddelerine göre %1 kdv uygulanmıştır. KDV Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunları çerçevesine göre maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

6.25.255 Demirbaşlar
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve
cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mabilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
İşletmelerde kullanılan hesap makinesi, bilgisayarlar, telefon santral ve
makineleri ile benzeri makine ve cihazlar, masa, sandalye, koltuk, dolap, sehpa gibi eşyalar
demirbaşlara örnek verilebilir.
Demirbaşlar satın alındıklarında, maliyet bedellerini artırıcı nitelikte bir harcama
yapıldığında, finansman giderleri vb giderler maliyet bedeline eklendiğinde borçlandırılır. Satın
alma yoluyla edilen demirbaşlar hesaba maliyet bedeliyle borç kaydedilir. Demirbaşlar hesabı,
demirbaşların satılma vb herhangi bir nedenle aktiften çıkarılacakları zaman hesap
alacaklandırılır.

Örnek: İşletmede kullanılmak üzere 2.750 TL'ye klima satın alınmıştır. Klima bedeli 3
eşit takside bölünmüş ve ilk taksit nakden ödenmiştir.
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…./…./20….
255 DEMİRBAŞLAR HS

2.750,00

255 30 001 KLİM A

191 İNDİRİLECEK KDV

495,00

191 10 001 DEM İRBAŞ ALIŞ KDV %18

100 KASA HS

3.245,00

6.25.256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
Yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde
tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır.
Maddi duran varlıklara işletme faaliyetinde kullanılan ölçü aletleri, laboratuvar
alet ve cihazları, işletme reviri, varsa tıbbi alet ve cihazları vb sabit kıymetler örnek verilebilir.
Diğer maddi duran varlıklar satın alındıklarında, maliyet bedellerini artırıcı
nitelikte bir harcama yapıldığında, finansman giderleri vb giderler maliyet bedeline
eklendiğinde borçlandırılır. Satın alma yoluyla edinilen diğer maddi duran varlıklar hesaba
maliyet bedeliyle borç kaydedilir.
Diğer maddi duran varlıklar herhangi bir nedenle aktiften çıkarılacakları zaman
hesap alacakladırılır.

6.25.257 Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecek süre içerisinde hesaben yok
edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Hesaplanan amortisman tutarları, ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç, bu
hesaba alacak olarak kaydedilir. Amortisman konusu iktisadi kıymetin yeniden değerlenmesi
sonucunda birikmiş amortismanlarda ortaya çıkan değer artışı yine bu hesaba alacak olarak
keydedilir.
Amortisman konusu iktisadi kıymetin satılması, devredilmesi veya kullanılma
yeteneğini kaybetmesi halinde hesap borçlandırılır.
Hesap aktif düzenleyici bir hesap olup, alacak kalanı verir. Bilanço aktifinde
eksi(-) değerle yer alır. Hesabın kalanı ayrılan amortisman tutarlarının toplamını gösterir.

- Normal Amortisman Ayırma Yöntemi
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Bu yöntemde her yıl ayrılacak amortisman tutarı aynıdır.
Ekonomik ömrü verilmiş, amortisman oranı verilmemiş ise şu formül ile
amortisman oranı bulunabilir:
1
Amortisman Oranı =

x 100
Ekonomik Ömür

Amortisman oranı verilmiş fakat ekonomik ömrü verilmemiş ise şu formül ile
ekonomik ömrü bulunabilir:
1
Ekonomik Ömür =
Amortisman Oranı

- Azalan Bakiyeler Yöntemi
Bu usulün tatbikinde; Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce
ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Bu usulde uygulanacak
amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bu usulde
amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına
devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.

Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Oranı =
Normal Amortisman Oranı x 2

Örnek: İşletme, 01.01.2014 tarihinde 10.000,00 TL değerinde Makam Odası Takımı
satın almıştır. Yıl sonunda amortisman ayırma zamanında takımın ekonomik ömrünün 5 yıl,
amortisman oranının %20 olduğu görülmüştür.

-Normal Amortisman Yöntemine Göre Hesaplama
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Yı
l

Amortis
man Oranı

2
014

(1/5)

2

0,00
(1/5)

2
016

0,00
(1/5)

2
017
2
018

0,00
(1/5)
0,00

4.000,
00

2.00
0,00

10.000,00

6.000,
00

2.00
0,00

10.000,00
x0,20

2.000,
00

0,00

x0,20

Birik
miş
Amortisman

2.00

10.000,00

10.00

%20

0,00

x0,20
10.00

%20

2.00

x0,20

0,00
(1/5)

10.000,00

10.000,00

10.00

%20

Cari
Yıl
Amortismanı

x0,20
10.00

%20

Hesaplam
a

10.00

%20

015

Kayıtl
ı Değer

8.000,
00

2.00
0,00

10.00
0,00

Normal amortisman yönteminde her yıl yapılacak kayıt şöyledir:

31/12/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2.000,00

257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

2.000,00

257 2014 01 M AKAM ODASI

-Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Hesaplama
Yı
l
2

Amorti
sman Oranı*
%40

014

Amortis
Konu

Hesaplam
a

10.000,
00

2
015

mana
Değer

%40

10.000,00
x0,40

6.000,0
0

Cari
Yıl
Amortismanı
4.00
0,00

6.000,00x
0,40

Birik
miş
Amortisman
4.000
,00

2.40
0,00

6.400
,00
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2

%40

3.600,0

016

0
2

%40

2.160,0

017

0
2

3.600,00x
0,40

%40

2.160,00x
0,40

1.296,0

018

1.44
0,00
864,
00

-

0

7.840
,00
8.704
,00

1.29
6,00

10.00
0,00

Azalan bakiyeler yönteminde yıllar itibariyle yapılacak amortisman kayıtları
şöyledir:

Birinci yıl kaydı:
31/12/2014
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

4.000,00

257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

4.000,00

257 2014 01 MAKAM ODASI

İkinci yıl kaydı:
31/12/2015
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

6.400,00
6.400,00

257 2014 01 MAKAM ODASI

6.25.258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
İşletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına
aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların
izlendiği hesaptır.
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, dönem sonunda yatırımı bitmemiş olan
harcamaların, gelecek dönemlere aktarılmasını sağlar ve bu sebepten dolayı geçici bir hesaptır.
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Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde gelen harcamalar
bu hesaba borç; tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesabına alınırken bu
hesaba alacak kaydedilir.

6.25.259 Verilen Avanslar
Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran
varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Hesap geçici mahiyettedir
ve sipariş avansı ile ilgili giderleri de kapsar.
Maddi duran varlık satın alınması için, maddi duran varlık haline dönüşecek mal
ve hizmet alımları için yurt içi ve yurt dışı satıcılara veya müteahhit veya taşeronlara nakden
veya hesaben yapılan ödemeler ve sipariş avansları ile ilgili giderler hesaba borç; sipariş edilen
malzemenin teslim alınması ile hesap alacaklandırılır.

Örnek: İşletme satın alacağı 250.000 TL'lik dozer için 100.000 TL avans vermiştir.
…./…./20….
259 VERİLEN AVANSLAR

100.000,00

259 20 DURAN VARLIK EDİNİM LERİ
İÇİN VERİLEN AVANSLAR

102 BANKALAR HS

100.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

6.26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin belli bir ölçüde yararlandığı ya da yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile
belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.
Maddi olmayan duran varlıklar grubundaki hesaplara kayıt maliyet bedeli
üzerinden yapılır. Bu grupta yer alan hesaplarda izlenen kıymetlerin enflasyon düzeltmesi söz
konusu olduğunda maddi duran varlıklarda olduğu gibi düzeltmeleri yapılır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
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260 HAKLAR
261 ŞEREFİYE
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264 ÖZEL MALİYETLER
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
269 VERİLEN AVANSLAR

6.26.260 Haklar
İmtiyaz, patent. lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen
bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belli alanlarda tanıdığı kullanma,
yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların izlendiği hesaptır. Haklar maliyet
bedeli ile değerlenir.
Edinilen haklar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri
içinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa
edilmesi ile veya satılması veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde hesaba alacak
kaydedilir.

Örnek: İşletme bir markanın unvanını kullanmak için 20 yıllığına 100.000 $ + %18
KDV'ye sözleşme imzalamış ve ödeme gerçekleştirilmiştir. (Kur 1$ = 2,60 TL)
…./…./20….
260 HAKLAR HS

260.000,00

260 20 LİSANSLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

46.800,00

191 00 001 İNDİRİLECEK KDV %18

100 KASA HS

306.000,00

260.000 x 2,60 = 306.000,00 TL
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6.26.261 Şerefiye
Hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin
rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların
izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net
defter değeri esas alınır.
Şerefiye; ticari bir işletmenin, sahip olduğu şöhret, tuttuğu müşteri kitlesi,
bulunduğu yerin önemi vb nedenlerden dolayı, bilanço değerlerine ilave olarak sahip olduğu
değeri ifade eder.
Şerefiye olarak ödenen veya borçlanılan bedellerle hesap borçlandırılır. Beş
yılda eşit taksitlerle amortisman yoluyla itfa edilmeleri ile veya satılmaları veya herhangi bir
şekilde elden çıkarılmaları ile hesap alacaklandırılır.
Şerefiyeler beş yılda beş eşit taksitte itfa edilir. Şerefiyeler itfa edildikten sonra
268 nolu Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlandırılır, 261 nolu hesap alacaklandırılır ve
kayıtlardan çıkarılır.

Örnek: İşletme diğer bir işletmeyi, 250.000 TL olan net defter değerinin üzerinde bir
değer olan 270.000 TL ye devralıyor. (Ticari malları 175.000, Taşıtları 75.000 TL, Satıcılar
20.000 TL)

…./…./20….
153 TİCARİ MALLLAR HS

175.000,00

254 TAŞITLAR HS

75.000,00

261 ŞEREFİYE HS

20.000,00

320 SATICILAR
500 SERMAYE HS

20.000,00
250.000,00

6.26.262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Hesap, işletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak
genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin
aktifleştirilmesi için kullanılır. Kuruluş ve örgütlenme giderleri, işletmenin kuruluşunda ya da
faaliyetinin genişletilmesinde veya faaliyet konusunun değiştirilmesi sırasında yapılan ve
karşılığında maddi bir değer edinilmeyen giderlerdir.
Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi zorunlu değildir. VUK 282
maddesi, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin doğrudan gider yazılması veya aktifleştirilmesi
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hususunu işletmelerin tercihine bırakmıştır. Aktifleştirmeyen kurumlar ise doğrudan gider
olarak kaydederler. Ancak, VUK'ya karşılık, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 71.maddesi
'Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve özkaynak
sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz.' Demektedir.
Bu maddeyle TTK, kuruluş giderlerinin aktife alınamayacağını ve direkt gider yazılacağı
gerekmektedir.

6.26.263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi vb
amaçlarla yapılan her türlü harcamaların, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.
Aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderleri, maliyet değerleri ile bu hesaba
borç kaydedilir. Aktifleştirilen araştırma ve geliştirme giderleri beş yılda ve eşit miktarlarla
amortisman yoluyla itfa edilirler. Araştırma ve geliştirme giderleri itfa edildikten sonra 268
nolu Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlandırılır, 263 nolu hesap alacaklandırılır ve
kayıtlardan çıkarılır.

6.26.264 Özel Maliyetler
Hesap, kiralanan gayrimenkullerin genişletilmesi veya ekonomik değerinin
sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme
giderleri hariç) bu gayrimenkulün kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine
bırakılacak olan varlıkların bedelleri izlenir.
İşletme dışından alınan ve doğrudan aktifleştirilmesi gereken varlık ve hizmet
alımı yapıldığında yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Yapılan harcamalar kira süresi
içinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla itfa edilir.
Özel maliyetler itfa edildikten sonra 268 nolu Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlandırılır,
264 nolu hesap alacaklandırılır ve kayıtlardan çıkarılır.

Örnek: İşletme kiralanan mağazanın vitrin ve dekorasyonu için 10.500 TL ödemiştir.
Yapılan vitrin ve dekorasyonun ekonomik ömrü 3 yıldır.
…./…./20….
264 ÖZEL MALİYETLER HS
102 BANKALAR HS

10.500,00
10.500,00
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6.26.267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yukarıda sayılan hesaplar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlıkların
izlendiği hesaptır. Maddi olmayan duran varlık karakteri gösteren ve 26 hesap grubunda ismen
sayılmamış olan varlıklar bu hesapta izlenecektir.
Yukarıda sayılanların dışında bir maddi olmayan duran varlık ortaya çıktığında
o duran varlık için yapılan harcamalar üzerinden yani, maliyet bedeliyle bu hesaba borç
kaydedilir. Diğer maddi olmayan duran varlıklar en fazla 5 yıl ekonomik ömür uygulanarak itfa
edilirler. Diğer maddi olmayan duran varlıklar itfa edildikten sonra 268 nolu Birikmiş
Amortismanlar hesabı borçlandırılır, 267 nolu hesap alacaklandırılır ve kayıtlardan çıkarılır.

6.26.268 Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içinde yok
edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak;
kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak
kaydedilir.

6.26.269 Verilen Avanslar
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurtiçi, gereksi yurtdışındaki
kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
Hesapta; haklar, şerefiyeler, kuruluş ve örgütlenme giderleri, araştırma ve
geliştirme giderleri, özel maliyetler ve diğer maddi olmayan duran varlık iktisapları için yurtiçi
ve yurtdışı satıcılara, müteahhit ve taşeronlara nakden, hesaben veya diğer bir şekilde yapılan
ödemeler / verilen sipariş avansları izlenir.
Hesap, maddi olmayan duran varlık edinilmesi için ödeme yapıldığında borç,
varlıklar elde edildiğinde ise hesap alacaklandırılır.
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6.27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Özel tükenmeye tabi varlıklar, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili
bulunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve
yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren hesap grubudur.
Özel tükenmeye tabi varlıklar grubundaki hesaplara kayıtlar maliyet bedeli ile
yapılır. Bu grupta izlenen hesaplar, VUK'a göre yeniden değerleme konusu yapılamazlar.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271 ARAMA GİDERLERİ
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI(-)
279 VERİLEN AVANSLAR

6.28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan
giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerden oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR
TAHAKKUKLARI
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281 GELİR TAHAKKUKLARI

Bu hesap grubu Dönemsellik İlkesinin sonucudur. Dönemsellik ilkesi, her
dönemin faaliyet sonuçlarının bir önceki ve bir sonraki dönemlerden bağımsız saptanmasını,
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gelirlerin ve giderlerin de tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini ve yine dönemler
itibariyle gelir ve giderlerin ayrı tutulmasını anlamaktadır.
6.28.280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelecek dönemlere ait olup, cari dönemde peşin olarak ödenen ve bir yıldan
uzun bir süre sonra ilgili oldukları gider hesaplarına kaydedilecek giderlerin izlendiği hesaptır.
Hesap bir yıldan daha uzun dönemleri ayırmak için kullanılır. Bir yıl veya daha
uzun süre sonra gider kaydedilecek harcamalardan, gider kaydedilebileceklerden süre bir yılın
altına inenler 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına alınırlar.
Gelecek yıllarla ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin
ödenen giderler bu hesaba borç kaydedilir. İlgili hesap dönemlerinde de hesabın alacağı
karşılığında dönen varlıklardaki 'gelecek aylara ait giderler' hesabına gerekli aktarmalar yapılır.
6.28.281 Gelir Tahakkukları
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına borç kaydı bir yıl veya daha sonraki
yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait kısımlarının ilgili gelir hesabı
karşılığında borç kaydedileceği hesaptır.
Bir kısmı içinde bulunulan döneme ait olan ancak nakden veya hesaben tahsilleri bir
yıldan daha uzun süre sonra yapılacak gelirlerin cari döneme ait olan tutarları 281 nolu hesaba
borç kaydedilir. Bu kayıt karşılığında ilgili gelir hesabı alacaklanır. 281 nolu hesaba kaydedilen
gelirlerden, değerleme günü itibariyle tahsil edilme süresi bir yılın altına inenler 181 nolu
hesaba nakledilirler. Bunun için, 281 nolu hesaba alacak, 181 nolu hesaba borç kaydedilir. Söz
konusu gelirler nakden veya hesaben tahsil edilince ilgili hesaba borç kayıt yapılır.
6.29. Diğer Duran Varlıklar
Bundan önceki bölümlerde sayılan duran varlık kalemlerine girmeyen öncelikle kendi
bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer duran varlık kalemlerinin yer aldığı hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292 DİĞER KDV
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
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294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ
DURAN VARLIKLAR
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

6.29.291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
atın alınan veya imal edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili, bir
yıldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki Katma Değer Vergisinin izlendiği hesaptır.
Hesap VUK'nın 31.maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle kullanılmamaktadır.
6.29.292 Diğer KDV
Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV'nin
bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.
Yukarıda belirtilen nitelikteki KDV'nin ortaya çıkması halinde bu hesaba borç, ilgili
hesaba alacak kaydedilir.
6.29.293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü
nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha
fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.
Gelecek yıllarda kullanılacak madde ve malzeme, stok alındığında hesap
borçlanır. Daha önceden alınan ve bir yıldan uzun sürede tüketileceği ortaya çıkan stoklar da
bu hesaba borç yazılır. Kullanım dönemi bir yılın altına düşen stoklar ilgili stok hesaplarına
devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir.
6.29.294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stok ve duran
varlıkların izlendiği hesaptır. Özelliklerini kaybeden veya üretiminde kullanıldığı mamulün
üretimine son verilmesi nedeniyle işletmede sarf edilme imkânı kalmayan, ilk madde ve
malzemeler bu hesaba alınır. Hatalı ve defolu mallar ile, yenileştirme ve kullanılmaz hale gelme
gibi nedenlerle elden çıkarılmasına karar verilen maddi duran varlıklar da bu hesaba alınır.
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Bu hesapta izlenecek hale gelen stoklar ve maddi duran varlıklar, bulundukları stok veya
varlık hesaplarından çıkarılarak bu hesaba alınır ve böylece hesap borçlandırılır. Hesaba alınan
stok ve maddi duran varlıkların satılması veya satış değerlerinin kalmaması halinde hesap
alacaklandırılır.
6.29.295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen vergi
ve fonların izlendiği hesaptır.
Hesapta izlenecek vergi ve fonlardan, gelecek dönemden daha sonraki yıllarda indirim
konusu yapılabilecek niteliktekiler, stopaj tarihinde bu hesaba borç kaydedilir. Mahsup süreleri
bir yılın altına inen vergi ve fonlar, bu hesaba alacak, 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
hesabına borç kaydedilir.
6.29.297 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Bu hesap grubunun içerisinde bulunan hesapların hiçbirisinde izlenmeyen diğer çeşitli
duran varlıklar bu hesapta izlenir.
Yukarıda tanıma uygun bir duran varlık ortaya çıktığında bu hesaba borç, bu kıymetlerin
aktiften çıkarılmaları halinde alacak kayıt yapılır.
6.29.298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak,
çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeniyle, stokların fiziki
ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunun dışında diğer
nedenlerle gelecek yıllar ihtiyaç stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi veya
elden çıkarılacak stoklar dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği
hesaptır.
298 nolu hesap, 158 nolu hesapla aynı niteliktedir. Karşılık ayrılması ile hesaba alacak
kaydı, karşılığın kapatılması veya stokların satılması halinde borçlu kayıt yapılarak hesap
kapatılır. Hesaba karşılık kaydedilirken 654 Karşılık Giderleri hesaba borçlu olacaktır.
Karşılığın kapatılması veya stokların satılması halinde borçlu kaydedilirken ise 644 Konusu
Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı olacaktır.
6.29.299 Birikmiş Amortismanlar (-)
29 Diğer Duran Varlıklar grubundaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan
amortismanların izlendiği hesaptır.
294 ve 297 nolu hesaplara alınan kıymetlerin birikmiş amortismanları bu hesaba alacak
yazılırlar. Kıymetlerin satılması veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde ise hesap
borçlandırılır ve kapatılır.
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Bölüm Soruları
1) Bir yıldan veya bir faaliyet döneminden daha uzun sürelerde elden çıkarılması yada
tüketilmesi öngörülmeyen varlıklar ....................................... varlıklardır.
2) Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklar grubu içerisinde yer alır?
a.

Hazır Değerler

b.

Maddi Duran Varlıklar

c.

Diğer Dönen Varlıklar

d.

Özkaynaklar

e.

Gelir Hesapları

3) İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin
karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminatların
izlendiği hesap, .............................................................................hesabıdır.
4) Aşağıda yer alan hesaplardan hangisi mali duran varlıklar grubu içerisinde yer almaz?
a.

Bağlı Menkul Kıymetler

b.

Bağlı Ortaklıklar

c.

Birikmiş Amortismanlar

d.

İştirakler

e.

İştiraklere Sermaye Taahhütleri
…./…./20….
242 İŞTİRAKLER HS
102 BANKALAR HS

250.000,00
250.000,00

5) Yukarıda yer alan yevmiye kaydında yapılan işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a.
İşletme, başka bir işletmeye ait en az %10, en fazla %50 oranında sermaye
payına 250.000 TL'ye ortak olmuştur.
b.

İşletmeye ait iştirake ödeme yapılmıştır.

c.

İştirake borç para verilmiştir.

d.

İştirak ortaklıktan çıkartılmıştır.
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e.

Hiçbiri

6) Bir varlığın maddi duran varlıklar hesap grubu içerisinde yer alabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine sahip olma gerekliliği yoktur?
a.
b.
edinilmeli

Maddi bir yapıya sahip olmalı
Mal ve hizmet üretim işlerinde sürekli kullanılmak ya da kiraya verilmek üzere

c.

Normal faaliyetlerin sürdürüldüğü süre zarfında satılmasının düşünülmemesi

d.

Özel durumlar, dışında 1 yıldan daha uzun ömre sahip olması

e.

1 yıldan kısa süre içerisinde satılması gerekliliği

7) İşletme 200.000 TL değerinde bir binayı, bedelini bankadan ödeme yaparak satın
almıştır. Yapılmasa gereken yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a.

Arazi ve Arsalar

b.

Kasa

c.

Bankalar

d.

Binalar

e.

Demirbaşlar

- İşletmenin aktifinde kayıtlı bulunan ve yönetim bölümünde kullanılan demirbaş için
amortisman ayrılmıştır.
8) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi yukarıda yapılan açıklamanın yevmiye kaydıdır?
…./…./20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

xxxxx
xxxxx

a.
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…./…./20….
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

xxxxx

770 GENEL YÖN.GİDER.

xxxxx

b.
…./…./20….
255 DEMİRBAŞLAR

xxxxx

770 GENEL YÖN.GİDER.

xxxxx

c.

…./…./20….
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞIT.GİD.

xxxxx

257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

xxxxx

d.

…./…./20….
654 KARŞILIK GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİS.

xxxxx
xxxxx

e.

9) ...................................................................................................., herhangi bir fiziksel
varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir ölçüde yararlandığı ya da yararlanmayı beklediği
aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin
izlendiği hesap grubudur.
10) İşletme kiralanan mağazanın vitrin ve dekorasyonu için 10.500 TL'yi EFT ile
ödemiştir. Yapılması gereken yevmiye kaydıyla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
a.

770 Genel Yönetim Giderleri Borçlu, 102 Bankalar Hesabı Alacaklı

b.

760 Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri Borçlu, 100 Kasa Hesabı Alacaklı
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c.

264 Özel Maliyetler Hesabı Borçlu, 102 Bankalar Hesabı Alacaklı

d.

102 Bankalar Hesabı Borçlu, 264 Özel Maliyetler Hesabı Alacaklı

e.

255 Demi rbaşlar Hesabı Borçlu, 102 Bankalar Hesabı Alacaklı

11) Aşağıdakilerden hangisi amortisman ayırma yöntemlerinden biridir?
a.

Lifo Yöntemi

b.

Fifo Yöntemi

c.

Ortalama Amortisman Yöntemi

d.

Azalan Bakiyeler Yöntemi

e.

Değişerek Artan Amortisman Yöntemi

Cevaplar
1) Duran Varlıklar

2) b

6) e

9) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10) c

7) d

8) a

3) Verilen Depozito ve Teminatlar 4) c

5) a

11) d
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7. PASİF HESAPLARIN İNCELENMESİ / KISA VADELİ
YABANCI KAYNAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.30. Mali Borçlar
7.32. Ticari Borçlar
7.33. Diğer Borçlar
7.34. Alınan Avanslar
7.35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
7.36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
7.37. Borç ve Gider Karşılıkları
7.38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
7.39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Anahtar Kavramlar
 Mali ve Ticari Borçlar

 Karşılıklar

 Alınan Avans

 Diğer Kısa Vadeli Borçlar

 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilançonun pasifinde yer
alan kısa vadeli yabancı
kaynaklar hakkında bilgi
edinilmesi
Kısa vadeli yabancı kaynak
hesapları hakkında bilgi
sahibi olmak
Kısa
vadeli
yabancı
kaynaklar grubunda yer alan
hesapların ne anlam ifade
ettiği ve hangi durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını
öğrenmek
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7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
İşletmelerin üçüncü kişilere olan, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi
sonunda ödenecek, borç ve taahhütlerinin izlendiği hesapların yer aldığı hesap grubudur.
Bu bölümde izlenecek kaynaklar; banka ve finans kurumlarından sağlanan veya borsa
yoluyla halka arz edilen menkul kıymetlerden sağlanan kaynaklardır. Bu kaynaklardan
sağlanan finansmana ilişkin ana para ve borç faizlerinin 1 yıldan kısa vadeli olanları bu hesap
grubundaki hesaplarda takip edilir.
Kısa Vadeli Hesap grubu kendi içerisinde şöyle bölümlenmiştir:

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
32 TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR
34 ALINAN AVANSLAR
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

7.30. Mali Borçlar
Kredi kurumları ve mali piyasalardan temin edilen kısa vadeli kaynaklar ile uzun vadeli
kaynakların, kısa vadeli borç ve taahhüt bölümlerinin ana para taksit ve faizlerinin izlendiği
hesap grubudur.
Bu bölümde izlenecek kaynaklar, banka ve finans kurumlarından sağlanan veya borsa
yoluyla halka arzedilen menkul kıymetlerden sağlanan kaynaklardır. Bu kaynaklardan sağlanan
finansmana ilişkin ana para ve borç faizlerinin 1 yıldan kısa vadeli olanları bu hesap grubunda
izlenir.
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Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

30 MALİ BORÇLAR
300 BANKA KREDİLERİ
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA
MALİYETLERİ(-)
303
UZUN
TAKSİTLERİ

VADELİ

KREDİLERİN

ANAPARA

304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FAKRI(-)
309 DİĞER MALİ BORÇLAR

7.30.300 Banka Kredileri
Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır.
Banka ve diğer finans kurumlarından alının krediler karşılığında, kredilerin anaparaya
eklenen faiz ve komisyonları karşılığında hesap alacaklandırılır. İşletmenin borç anapara veya
faizinin ödenmesiyle birlikte söz konusu tutarlar karşılığında hesap borçlandırılır. Borcun
bitmesi ile hesap kapatılır.
Örnek: İşletme X Bankasından 30.000 TL tutarında kredi çekmiştir.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

30.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

300 BANKA KREDİLERİ

30.000,00

300 00 TL KREDİLERİ
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- Çekilen kredinin 10.000 TL'lik kısmı ödenmiştir.
…./…./20….
300 BANKA KREDİLERİ

10.000,00

300 00 TL KREDİLERİ

100 KASA HS

10.000,00

- Kredi hesabına 1.850 TL faiz tahakkuk etmiştir.
…./…./20….
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

1.850,00

780 00 BANKA KREDİLERİ

300 BANKA KREDİLERİ

1.850,00

300 00 TL KREDİLERİ

7.30.301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarının
izlendiği hesaptır.
Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili
varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da
"302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir.
7.30.302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile
kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz
ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak
tamamlanan her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri tutarları bu hesaba alacak"66Borçlanma Maliyetleri" hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.
7.30.303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenecek anapara
taksitleri ile vadesi 1 yılın altına düşenleri ve bunlara ilişkin tahakkuk eden faizlerin izlendiği
hesaptır.
Vadesi 1 yılın altına düşen uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faiz ödemeleri, 4'lu
hesap veya hesaplardan çıkarılarak bu hesaba kaydedilir.
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İşletmenin uzun vadeli borçlarından, bilançonun düzenlenme tarihini izleyen bir yıllık
dönemde ödenecek olan anapara taksitleri ve faizleri bu hesaba alacak kaydedilir. Söz konusu
olan anapara ve faizlerin ödemeleri ile hesap borçlandırılır ve kapatılır.
Örnek: İşletme, bankadan 01 Ekim tarihinde 69.000 TL'lik kredi almıştır. Kredi
ödemesi 01 Ocak itibariyle başlayacaktır ve ödeme süresi 12 aydır. Kredi anapara ve faizi ile
birlikte her ay 6.650 TL geri ödenecektir.
01/10/20….
102 BANKALAR H

69.000,00

102 00 001 X BANKASI

400 BANKA KREDİLERİ

69.000,00

400 00 TÜRK PARALI KREDİ.

01/01/20….
400 BANKA KREDİLERİ

69.000,00

400 00 TÜRK PARALI KREDİLER

303 UZUN VADELİ KREDİ.
ANAPARA TAKSİT VE
FAİZLERİ

69.000,00

303 00 TL UZUN VADELİ KRED.
ANAPARA+FAİZLERİ

01/01/20….
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

900,00

780 00 KREDİ FİNANSM AN GİDERLERİ

303 UZUN VADELİ KREDİ.
ANAPARA TAKSİT VE
FAİZLERİ

900,00

303 00 TL UZUN VADELİ KRED.
FAİZLERİ

01/11/20….
303 UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

6.650,00

303 00 TL UZUN VADELİ KREDİLERİN
ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

102 BANKALAR HS

6.650,00

102 00 001 Y BANKASI

7.30.304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
Hesap, 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabında izlenen tahvillerin, bilanço günü itibariyle
vadesine 1 yıldan az zaman kalmış anapara taksitlerinin ve tahakkuk etmiş ancak henüz
ödenmemiş faizlerin izlenmesinde kullanılır.
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Yukarıda belirtilen tahvil anapara borç, taksit ve faizleri bu hesaba alacak, ödenmeleri
halinde borç kaydedilir.
Örnek: Bir anonim şirket 2 yıl vadeli %7,8 faiz oranlı 1.000.000 TL'lik tahvil
çıkarmıştır. Çıkarılan tahvilin ödeme süresi 31 Ağustos'tur ve ödeme yapılmıştır.
01/01/20….
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

1.000.000,00

405 TAHVİL ANAPARA VE FAİZLERİ

304 TAHVİL ANAPARA
BORÇ TAKSİT VE
FAİZLERİ

1.000.000,00

304 00 TL TAHVİLLERİ
TAKSİT VE FAİZLERİ

31/08/20….
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT
VE FAİZLERİ

1.000.000,00

304 00 TL TAHVİLLERİ TAKSİT VE FAİZLERİ

381 GİDER TAHAKKUKLARI*

78.000,00

102 BANKALAR HS

1.078.000,00

102 00 001 ….. BANKASI

* Geçici vergi dönemleri itibariyle ve yıl sonu kapanış kayıtlarında faiz tahakkuklarının
yapıldığı varsayılmıştır ve hesapta toplanan toplam tahakkuk eden faiz 80.000 TL'dir.

7.30.305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Çıkarılmış her türlü bono ve vadesi 1 yılın altında olan para ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki senetlerin izlenmesinde kullanılır.
Hesapta tanımlanan menkul kıymetler, işletme tarafından kısa vadeli kaynak temini
amacıyla çıkartıldıklarında nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. Ödenmeleri
halinde ise hesaba borç kaydedilir.
7.30.306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
İşletmeler tarafından çıkartılan menkul kıymetlerden Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
hesabında izlenmeyecek olan diğer menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır.
Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer menkul kıymetler nominal bedel
üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödemeleri halinde borç kaydedilir.
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7.30.308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs diğer menkul kıymetlerin nominal
değerleri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu hesapta izlenir. Bu
fark gelecek aylara ait gider niteliğindedir. Böyle bir hesabın olması menkul kıymetlerin
kayıtlarda üzerinde yazılı tutarları ile görünmesini sağlar.
Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin nominal
değeri ile satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar ve 408 Menkul Kıymetler
İhraç Farkı hesabından bu hesaba aktarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine
göre itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları finansman giderleri hesabı karşılığında bu
hesaba alacak kaydedilir.
7.30.309 Diğer Mali Borçlar
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan mali borçların izlendiği
hesaptır.
Hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
7.32. Ticari Borçlar
İşletmenin, kredi kurumlarına ve mali piyasalara olan borçları dışında ticari ilişkileri ve
ticari işlemleri sonucu olarak ortaya çıkan senetli veya senetsiz borçlarının izlendiği hesap
grubudur.
Bu hesap grubunda izlenecek ticari nitelikteki borçlar, vadesi 1 yılın altında olan veya
uzun vadeli olup da vadesi 1 yılın altına düşen borçlardır. Bu hesap grubunda izlenmesi gereken
ticari borçlardan vadesi 1 yılın üzerinde olanlar 42 nolu hesap grubunda izlenir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

32 TİCARİ BORÇLAR
320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
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7.32.320 Satıcılar
İşletmelerin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan
senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Bu hesapta izlenecek borçlar genellikle, devamlı ilişkide
bulunulan kişilere işletme ticari faaliyeti çerçevesinde ortaya çıkan borçlardır.
İşletmelerin faaliyet konusu ile ilgili olmayan alımları dolayısıyla doğan senetsiz
borçları bu hesapta değil '326 Diğer Çeşitli Borçlar' hesabında izlenir.
Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, borcun ödenmesi veya alacakla takası ile
borç kaydedilir.
Hesapta izlenecek olan borçlar genellikle, devamlı ilişkide bulunulan kişilere,
işletmenin ticari faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan borçlardır. Hesapta izlenen borçlar
senetsiz borçlardır ve bu borçlar ticari teamüller çerçevesinde güven esasına dayanır. Ancak
bazı durumlarda alacaklı ve borçlular arasında sözleşmede yapılabilir. Ticari işlemden
doğmayan borçlar bu hesapta izlenmez.
Örnek: İşletme 10.000 TL + %18 KDV'lik mal almıştır.
…./…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

10.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV HS

1.800,00

320 SATICILAR HS

11.800,00

320 00 YURTİÇİ SATICILAR
320 00 001 ALİ BEŞLER 8.260

- Malın bedelinin tamamı nakden ödenmiştir. Satıcı nakit ödeme indirimi olarak 200 TL
indirim yapmıştır.
…./…./20….
320 SATICILAR HS

11.800,00

320 00 001 ALİ BEŞLER

11.800

649 DİĞER OLAĞAN
GELİR VE KARLAR
649 00 ALIŞ İNDİRİM .

100 KASA HS

200,00
200

11.600,00

7.32.321 Borç Senetleri
İşletmenin ticari faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarından, değerleme günü itibariyle vadesi bir yıl ve
altında olanların izlendiği hesaptır.
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İşletme tarafından alınan mal ve hizmet karşılığı borcu temsil eden TTK uyarınca
düzenlenmiş kıymetli evraklar, bonolar ve kabul edilen poliçeler borç senetleridir.
İşletmenin faaliyet konusu dışındaki alımları dolayısıyla doğan senetli borçları bu
hesaba alınmaz. Söz konusu borçlar '336 Diğer Çeşitli Borçlar' hesabında izlenir.
Borç senetleri ortaya çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak kaydedilir, senetlerin
ödenmesi halinde ise borç kaydedilirler.
Örnek: İşletme 10.000 TL+%18 KDV'lik mal almış ve karşılığında senet verilmiştir.
…./…./20….
153 TİCARİ MALLAR HS

10.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV HS

1.800,00

191 00 001 İNDİRİLECEK KDV % 18

1800

321 BORÇ SENETLERİ

11.800,00

321 00 TL BORÇ SENET. 11800

7.32.322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere
borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Ayrılan reeskont tutarı, gelir hesabı olan 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabı karşılığı bu
hesaba borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri hesabına
aktarılarak alacaklandırılır ve hesap kapatılır.
Örnek: İşletmenin 31 Aralık tarihinde 70.000 TL'lik borç senedi bulunmaktadır.
Senetlerin gerçeğe indirgenmiş değeri 68.850 TL'dir.
…./…./20….
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
322 00 TL SENETLER REESKONTU

1.150,00
1.150

647 REESKONT FAİZ
GELİRLERİ

1.150,00

7.32.326 Alınan Sipariş Avansları
Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak
amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan
depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Depozito ve teminat bir nevi bir
güvencedir. Bu güvence, her türlü nakit, menkul kıymet, kıymetli evrak vb kıymetlerle
sağlanabilir.

155

Alınan depozito ve teminatlar hesabın alacağına, hesaba sayılan depozito ve teminatlar
veya geri verilenler hesabın borcuna kaydedilir.
Örnek: İşletmenin açtığı ihaleye katılmak için bankaya 7.000 TL teminat yatırılmıştır.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

7.000,00

102 00 001 …. BANKASI

7.000

326 ALINAN DEPOZİTO
VE TEMİNATLAR

7.000,00

326 10 SATICILARDAN
ALINAN DEPOZİTO
VE TEM İNAT.

7.000

- İşletme teminat tutarının 6.750 TL'lik kısmını iade etmiş kalan tutarı ise ihaleye giriş
şartnamesine dayanılarak irat kaydedilmiştir.
…./…./20….
326 ALINAN DEPOZİTA VE TEMİNATLAR

7.000,00

326 10 SATICILARDAN ALINAN DEPOZİTO
VE TEM İNATLAR

7.000

100 KASA HS

6.750,00

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR

250,00

7.32.329 Diğer Ticari Borçlar
İşletme ticari faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan, yukarıdaki hesap kalemlerinin
hiçbirinin kapsamına alınamayan ticari borçların izlendiği hesaptır. Borcun doğması ile hesap
alacaklandırılır, borcun ödenmesi halinde ise hesap borçlandırılır.
7.33. Diğer Borçlar
Yapılmakta olan ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkmayan senetli veya senetsiz
borçlardan vadeleri 1 yıl ve altında olanlar bu hesap grubunda bulunan hesaplarda izlenirler.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

33 DİĞER BORÇLAR
331 ORTAKLARA BORÇLAR
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332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333 BAĞLI ORTAKLIKLARI BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

7.33.331 Ortaklara Borçlar
İşletmelerin esas faaliyetleri konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara (ferdi
işletmelerde işletme sahibine) borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
İşletmenin ortaklara borçlanması ile hesap alacaklandırılır; borcun ödenmesi,
alacaklarla takası halinde hesap borçlandırılır.
Örnek: İşletme, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ortağından 10.000 TL borç
almıştır.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

10.000,00

102 00 001 …. BANKASI

10.000

331 ORTAKLARA BORÇLAR

10.000,00

331 00 ORTAKLAR SENETSİZ
BORÇLAR

10.000

- Ortaktan alınan para 170 TL'lik faizi ile birlikte geri ödenmiştir.
…./…./20….
331 ORTAKLARA BORÇLAR
331 00 ORTAKLARA SENETSİZ BORÇ.

10.000,00
10.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ
102 BANKALAR HS

170,00
10.170,00

102 00 001 …. BANKA 10.170
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7.33.332 İştiraklere Borçlar
İşletmelerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklere olan
borçlarının izlendiği hesaptır. Hesapta izlenen borçlar senetli, senetsiz, TL, döviz vb nitelikte
olabilir.
İşletmelerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer kurumların yönetimine ve ortaklık
politikalarının belirlenmesine katılmak amacıyla, ortaklık sermayesinin %10 ile %50 arası bir
oranı ifade eden hisse senetlerine sahip olması o işletmeye iştirak etmek anlamı taşımaktadır.
İştiraklere borcun doğması ile hesap alacaklandırılır, borcun ödenmesi, alacakla takası
halinde hesap borçlandırılır.
7.33.333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
İşletmelerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla, sermaye taahhüdünden
borçları hariç olmak üzere, bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesapta
izlenen borçlar senetli, senetsiz, TL, döviz vb nitelikte olabilir.
İşletmelerin doğrudan veya dolaylı olarak bir başka işletmenin yönetimine ortak olmak
amacıyla ilgili şirketin hisselerinin en az %50'sinin alınması söz konusu şirketi, işletme
açısından bağlı ortaklık haline getirecektir.
Bağlı ortaklıklara borcun doğması ile hesap alacaklandırılır; borcun ödenmesi, alacakla
takası vb ile hesap borçlandırılır.
7.33.335 Personele Borçlar
İşletmenin personeline olan ve ticari faaliyet çerçevesinde doğmamış borçların izlendiği
hesaptır. Personelin tahakkuk edipte ödenmeyen ücret, prim, ikramiye vb alacaklarının
personele ödeninceye kadar tutulduğu hesaptır.
Tahakkuk eden personele borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kayıt
edilir.

Örnek: İşletmenin, üretim bölümünde çalışan personeline vereceği maaş tutarı 8.500,00
TL'dir. (Yasal kesintiler işlem dışıdır)
…./…../20….
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 00 BRÜT ÜCRET

8.500,00
8.500

335 PERSONELE BORÇ.

8.500,00

335 00 PERSONELE BORÇLAR

- İşletme personele olan maaş borcunu banka yoluyla ödemiştir.
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…./…../20….
335 PERSONELE BORÇLAR

8.500,00

335 00 PERSONELE BORÇLAR

102 BANKALAR HS

8.500,00

7.33.336 Diğer Çeşitli Borçlar
Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiçbirinin kapsamına girmeyen çeşitli borçların
izlendiği hesaptır. Hesapta izlenen borçlar senetli, senetsiz, TL, döviz vb nitelikte olabilir.
Borcun doğması halinde hesap alacaklandırılır, ödenmesi halinde ise borçlandırılır.
7.33.337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Bilanço gününde, diğer borçlar grubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak
amacıyla borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.
Borç karakterli olan hesap '33 Diğer Borçlar' grubundaki hesaplarda izlenen senetli
borçları bilanço günündeki değerine indirger.
Hesaplanan reeskont tutarı bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına alacak
kaydedilir. İzleyen dönem bu hesap '657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak
kapatılır.
7.34. Alınan Avanslar
Gerek satış gerekse satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme
tarafından üçüncü kişilerden alınan avanslarının izlendiği hesaptır.

Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

34 ALINAN AVANSLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR

7.34.340 Alınan Sipariş Avansları
İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak
peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.
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Alınan sipariş avansları işletme satışlarına ilişkin olarak mal tesliminden önce ön
tahsilât niteliğindedir. İşletmenin yurtiçi ve yurt dışına yapacağı satışlarla ilgili alınan
avansların tamamı bu hesaba alınır. İşletmenin alıcılardan avans alması ile hesap
alacaklandırılır, avansın mal veya hizmet satışıyla kapatılması, geri iade edilmesi ile hesap
borçlandırılır.
Örnek: Alıcı Ahmet DENİZ alacağı 21.000 TL'lik malın bedelinin 5.000 TL'lik kısmını
banka kanalıyla göndermiştir.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

5.000,00

102 00 001 ….. BANKALAR

5.000

340 ALINAN SİPARİŞ
AVANSLARI

5.000,00

340 00 ALICILARDAN ALINAN
T L AVANSLAR 5 .000

7.34.349 Alınan Diğer Avanslar
Sipariş avansları dışında işletmenin aldığı her türlü diğer kısa vadeli avansların izlendiği
hesaptır.
Alınan diğer avansları işletme satışlarına ilişkin olarak mal tesliminden önce ön tahsilât
niteliğindedir. İşletmenin avans alması ile hesap alacaklandırılır, avansın satış ile kapatılması,
geri iade edilmesi ile borçlandırılır.
7.35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendiği işlerden, gerçekleştirdikleri
kısım karşılığında, aldıkları hakedişlerin izlendiği hesapları kapsayan hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

35 YILLARA
HAKEDİŞLERİ

YAYGIN

İNŞAAT

VE

ONARIM

350-358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
HAKEDİŞ BEDELLERİ
İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden, tamamladıkları kısımlar
için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar, 170-178 hesaplara
paralel olarak düzenlenir.
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7.36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta
primi, sendika aidatları, icra taksitleri vb borçların izlendiği hesap grubudur.
Bu gruptaki hesaplarda işletmelerin Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik Kanunu,
Sendikalar Kanunu ve diğer mevzuat gereğince ödeyeceği vergiler, primler ve kesintiler izlenir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
368
VADESİ
TAKSİTLENDİRİLMİŞ
YÜKÜMLÜLÜKLER

GEÇMİŞ
ERTELENMİŞ
VERGİ
VE

VEYA
DİĞER

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

7.36.360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
Hesap, İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat
uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere
ilişkin olarak, ödemek üzere tahakkuk ettirdiği vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.
'Yükümlü' olarak işletme kişiliği adına tahakkuk eden vergi ve fonlarla işletmenin;
personeline ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere yaptığı ödemelerde 'vergi sorumlusu' sıfatıyla
kestiği vergi ve fonlar, ödemelerine kadar, bu hesapta izlenir.
Vergi, resim ve harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya
çıktıkça hesap alacaklandırılır, ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan uzun sürede
ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya
Taksitlendirilmiş Borçlar hesabına aktarılır.
Örnek: İşletmenin Şubat ayı KDV hesaplarının kalanları şöyledir:
191 İndirilecek KDV

: 7.785,00

391 Hesaplanan KDV

: 9.250,00

391 - 191 = 9.250 - 7.785 = 1.465,00 TL Ödenecek KDV
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24/03/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

29,90

770 01 KDV 1 BEYAN DAM GA VERGİSİ* 29,9

391 HESAPLANAN KDV

9.250,00

191 İNDİRİLECEK KDV

7.785,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR

1.494,90

360 00 ÖDENECEK KDV
360 00 001 ÖDENECEK KDV1
360 00 002 DAM GA VERGİSİ

2

7.36.361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
İşletme personelinin hak edişlerinden, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre,
kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu personele ait emeklilik aidatı ile sigorta primleri ve
bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek
diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.
Kesintiler yapıldıkça ve işveren payları tahakkuk ettirildikçe hesap alacaklandırılır ve
ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek SGK kesintileri
varsa, bunlar "438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı" hesaba
aktarılır.

Örnek: İşyerinde çalışan işçilere ait Sosyal Güvenlik Kurumuna ait ödenmesi gereken
tutarlar aşağıdaki gibidir:
SSK İşçi Payı:

425,50 TL

İşsizlik İşçi Payı:

30,39 TL

SSK İşveren Payı:

471,09 TL

İşsizlik İşveren Payı:

60,78 TL
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…./…./20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

987,76

770 00 SSK İşçi Payı
770 01 SSK İşveren Payı
770 02 İşsizlik İşçi Payı
770 03 İşsizlik İşveren Payı

361 ÖDEN.SOSYAL.GÜV.KES.

987,76

360 00 SSK İşçi Payı
360 01 SSK İşveren Payı
360 02 İşsizlik İşçi Payı
360 03 İşsizlik İşveren Payı

7.36.368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve
Yükümlülükler

Diğer

Kanuni süresi içinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme
süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.
Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme
süresi bir yıldan az olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba
aktarılanlar, hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak,
vadesi geçmiş vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı
aşanlar bu hesabın borcu karşılığında “438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Borçlar Hesabı”na aktarılır.
Örnek: İşletme, vergi dairesi ile yapmış olduğu taksitlendirme anlaşması gereğince
22.890 TL'lik Yıllık Gelir Vergisini her ay 2289 TL ödemek suretiyle ödeyecektir.
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…./…./20….
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360 40 ÖDEN. YILLIK GELİR VERGİSİ.

22.890,00
22.890

368 VADESİ GEÇMİŞ
ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ
VER. VE DİĞ YÜKÜM.

22.890,00

360 20 TAKSİTLENDİRİLM İŞ
VERGİ VE DİĞER
YÜKÜM LÜLÜK.22.890

- İlk ay taksit ödemesi kaydı şöyle olacaktır:
…./…./20….
368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

2.289,00

368 20 TAKSİT.VERGİ VE DİĞER YÜKÜM . 2.289

100 KASA HS

2.289,00

7.36.368 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
36 hesap grubunun diğer hesaplarında izlenmeyen yükümlülükler bu hesapta izlenir.
Yani 360, 361 ve 368 nolu hesapların kapsamına girmeyen ödenecek diğer yükümlülükler bu
hesapta takip edilir.
Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar
alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır.
7.37. Borç ve Gider Karşılıkları
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak
bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen borçlar
veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan karşılık
hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.
Bu hesap grubunda bilanço günü itibariyle belirgin olarak ortaya çıkmakla birlikte,
henüz ödenecek duruma gelmemiş ancak dönem karından indirilmesi gereken borçlar ve
giderler için ayrılan karşılıklar izlenmektedir. Bu hesaplar dönemsellik ilkesi gereği olarak
Tekdüzen Hesap Planında yer almışlardır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
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370 DÖNEM KARI VERGİ
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

VE

DİĞER

YASAL

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
7.37.370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler vb
yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem kârı
hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi
durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar "371. Dönem Kârının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri" ile mahsup edilerek kalan tutar "360. Ödenecek Vergi
ve Fonlar" hesabına aktarılır.
Kurumlar vergisi mükellefleri aşısından bu hesabın kullanılması işletmenin vergi
sonrası dönem kazancının bilançoda net görülmesini sağlar.
Örnek:
Kurum Kazancı

100.000 TL

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+)

10.000 TL

İndirim ve İstisnalar (-)

4.000 TL

Kurumlar Vergisi Matrahı

106.000 TL

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20)

21.200 TL

Hesaplanan kurumlar vergisi aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir.
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…./…./20….
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIK.

21.200,00

370 DÖNEM KARI VERGİ
VE DİĞER YASAL YÜK
KARŞILIKLARI

21.200,00

7.37.371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri (-)
Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin
izlendiği hesaptır. Hesap dönem sonlarında çalışır.
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarından indirilmek üzere, "193.
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı"ndan yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna, 193 nolu
hesabın alacağına kaydedilir. Tahakkuk eden tutarlar ve gelir vergisinden mahsup edilen
tutarlar ise bu hesaba alacak kaydedilir.
Örnek: Şirket dönem içerisinde 8.900 TL peşin vergi ödemiştir. Yapılması gerekli olan
mahsup işlemi şöyle olacaktır:
…./…./20….
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.900,00

371 00 PEŞİN ÖDENEN KURUM LAR VERGİSİ

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR

8.900,00

7.37.372 Kıdem Tazminatı Karşılığı (-)
Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem
tazminatları karşılığının izlendiği hesaptır.
Muhasebenin ihtiyatlılık kavramı ve 'Tutarları kesin olarak saptanamayanları veya
durumları tartışmalı olanları da içermek üzere işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak
tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları bilançoda gösterilmelidir.' Şeklindeki bilanço ilkesi
gereği işletmeler ödeyecekleri muhtemel kıdem tazminatları için karşılık ayırmak
zorundadırlar.
Kıdem tazminatı için karşılık ayrıldığında 472 nolu hesap alacaklandırılır. İzleyen yıl
içinde ödeneceği planlanan kıdem tazminatları 372 nolu hesaba aktarılır. Yıl içindeki tazminat
ödemeleri 372 nolu hesaba borç kaydedilir. Dönem içinde 372 nolu hesapta kullanılmayan
karşılık tutarı, takip eden yılın muhtemel ödemelerine göre 472 nolu hesaptan aktarma yapılarak
takip eden yıl için belirlenen tutara tamamlanır.
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Kıdem tazminatı karşılıkları vergi kanunları açısından kanunen kabul edilmeyen
giderdir. Vergi yasalarına göre kıdem tazminatının kanunen kabul edilebilir nitelikte olması
için, fiilen ödemenin yapılması gerekir.
Örnek: İşletmenin dönem sonu itibariyle hesapladığı kıdem tazminatı tutarı 18.750
TL'dir.
…./…./20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

18.750,00

472 KIDEM TAZMİNATI
KARŞILIĞI

18.750,00

7.37.372 Maliyet Giderleri Karşılığı
Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak
giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir bakım, ikramiyeler, finansman giderleri vb
giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Hesap, ilgili maliyet dönemine yüklenmesi gerektiği halde henüz nakden veya hesaben
ödenecek aşamaya gelmemiş maliyet unsurlarının kaydedildiği bir yabancı kaynak hesabıdır.
Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları hesaba alacak, bu giderlerin kesin
tutarları belli olduğunda ise hesaba borç kaydedilir.
7.37.379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Bu hesap grubunda yer alan hesaplar içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre
de ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları bu hesaba alacak,
ödenmeleri halinde de borç kaydedilir. Ödemenin yapılmaması veya hesaba alınan tutardan
daha düşük tutarda yapılması nedeniyle karşılığın iptalinde de bu hesap borçlanır.
7.38. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları
İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan gelirler ile faaliyet
dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle
ilgilendirilmesini sağlayan, dönem ayırıcı hesaplar yer alır. Dönem ayırıcı hesapların
kullanılması, geçici verginin üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanmasının zorunlu hale
getirilmesi ile, tüm işletmeler için geçerlilik kazanmıştır.
Bir yıldan uzun süreye ilişkin ayırıcı işlemler ise ’48- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları’ grubunda yer alan hesaplarda izlenmektedir.
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Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381 GİDER TAHAKKUKLARI

7.38.380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait
olan kısımları bu hesapta izlenir.
Hesap bir yıldan daha kısa süreli dönemleri ayırmak için kullanılır. İzleyen aylarla ilgili
olarak tahsil edilen gelirlerin, ilgili oldukları aylarda gelir hesaplarına alınıncaya kadar
bekletildikleri hesaptır.
Gelecek aylara ait olan gelirler tahsil edildiklerinde hesap alacaklandırılır. Tahsil edilen
gelirin ait olduğu dönem gelince hesap borçlandırılır ilgili gelir hesabı alacaklandırılır.
Örnek: İşletme aktifinde kayıtlı bulunan işyerini 01.06 tarihinde bir başka işletmeye
aylığı 3.500 TL'den kiraya vermiş ve 1 yıllık kira bedelini banka yoluyla tahsil etmiştir.
01/06/20….
102 BANKALAR HS

49.560,00

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR

3.500,00

380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER

21.000,00

480 GELECEK YILLARA AİT
GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV

17.500,00
7.560,00

7.38.380 Gider Tahakkukları
Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği
hesaptır.
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Hesap kısa vadeli dönemleri ayırmak için kullanılır. İçinde bulunulan faaliyet
döneminde doğmuş, ödeme süresi bir yılı aşmayan giderlerin tahakkukunu ve gider hesaplarına
intikalini sağlayan hesaptır.
Yapılan tahakkuklar ilgili gider hesapları karşılığı bu hesaba alacak kaydedilir.
Giderlerin nakden veya hesaben ödenmesi aşamasında hesap borçlandırılır. İşletmeden
istenebilir duruma geldiği için ilgililerin hesabına alacak kaydedilebilecek tutarlar bu hesaba
kaydedilmez.
Örnek: İşletme, 01 Temmuz tarihinde bir başka işletmeye ait işyerini 1 yıllığına aylığı
2.500 TL'den kiralamıştır. İşletme, 3 aylık kira bedelini banka yoluyla ödemiş, kalanını da
sözleşme gereği kiranın bitiminde ödeyecektir.
01/07/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
191 İNDİRİLECEK KDV

2.500,00
12.500,00
2.700,00

102 BANKALAR HS

17.700,00

01/01/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2.500,00

381 GİDER TAHAKKUKLARI

2.500,00

7.39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer kısa vadeli yabancı kaynakların
yer aldığı ve izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391 HESAPLANAN KDV
392 DİĞER KDV
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
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7.39.391 Hesaplanan KDV
Teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi
ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer
vergisinin izlendiği hesaptır.
İşletmenin, mal ve hizmet satışları üzerinden hesaplanan KDV, mal alışlarından dolayı
iade yapılması, gerçekleşmeyen veya vazgeçilen işlemlere ait KDV'nin indirim konusu
yapılması halinde indirimin iptal edilmesi sonucu hesaplanan katma değer vergisi hesaba alacak
kaydedilir.
KDV dönemlerinin sonunda 391 nolu hesap borçlandırılır, 191 nolu hesap
alacaklandırılır. Hesaplanan KDV, indirilecek KDV'den fazla ise aradaki fark 360 Ödenecek
Vergi ve Fonlar hesabına; İndirilecek KDV, Hesaplanan KDV'den fazla ise fark 190 Devreden
KDV hesabına kaydedilir. Aşağıda şekli inceleyecek olursanız daha açıklayıcı ve anlatıcı
olacaktır.

Örnek: İşletme KDV hariç 2.500 TL'lik malı peşin olarak satmıştır.
01/10/20….
100 KASA HS

2.950,00
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

391 HESAPLANAN KDV

450,00

Örnek: İşletmenin Ekim ayına ait KDV durumu bilgileri aşağıdaki gibidir:
- İndirilecek KDV: 250
- Hesaplanan KDV: 450,00
- Önceki Dönemden Devreden KDV: 100,00
1

24/10/20….
391 HESAPLANAN KDV

450,00

190 DEVREDEN KDV

100,00

191 İNDİRİLECEK KVD

250,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS

100,00
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7.39.392 Diğer KDV
Hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen KDV ile ihraç kaydıyla,
satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek KDV'nin izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk
ettirilerek ertelenen KDV, aktifteki ilgili hesabın borcu mukabili bu hesaba alacak, mevzuat
gereği yapılacak terkin sonunda aktifteki ilgili hesabın alacağı karşılığı bu hesaba borç
kaydedilir.

7.39.393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
Merkezin şubelerle, şubelerin merkezle veya kendi aralarındaki borç ve alacak
ilişkilerinin izlendiği borçlu ve alacaklı olarak çalışan hesaptır.
Hesap, şubeleri ve merkez dışında defter tutan birimleri bulunan işletmelerde merkez
ve şubeler veya şubeler arasındaki borç alacak ilişkilerinin izlenmesinde kullanılır. Dönem
sonlarında bilançonun konsolide edilmesi sırasında kapatıldığı için hesap bilançoda yer almaz.
Merkez ve şubeler veya şubelerin kendi aralarında birbirlerinden alacakları için her
birimin kendi kaydında bu hesaba borçlu kayıt yapılır. Birbirlerine olan borçları da alacak
olarak kaydedilir.
7.39.397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Sayımlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalarıyla, üniteler
arası yollamada ortaya çıkan fazlaların geçici olarak kayıt edileceği hesaptır.
Sayım ve tesüllüm fazlalığı; envantere tabi menkul ve gayrimenkul işletme
varlıklarında, belirli zamanlarda yapılan sayım ve tesellümlerde fiili mevcudun kaydi
mevcuttan fazla çıkmasıdır.
Fazlalığın tespitinde hesap alacaklandırılır, nedeni bulunduktan sonra da ilgili hesaplar
karşılığında borçlandırılarak kapatılır.
7.39.399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
Hesapta izlenmesi gereken diğer yabancı kaynaklar hesabın borcuna, ödemeler ise
borcuna kaydedilir
Bu hesap grubu içinde sayılanlar dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların
izlendiği hesaptır.
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Bölüm Soruları
1) İşletmelerin üçüncü kişilere olan, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi
sonunda ödenecek, borç ve taahhütlerinin izlendiği hesapların yer aldığı hesap grubu
........................................................................................ grubudur.
Ticari Borçlar

I.
II.

Alınan Avanslar

III.

Ticari Alacaklar

IV.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

V.

Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

VI.

2) Yukarıda yer alan hesap gruplarından hangi/hangileri kısa vadeli yabancı kaynaklar
grubu içerisinde yer almaz?
a.

I-II-V

b.

I-II-II

c.

IV-V-VI

d.

III-IV-VI

e.

Hiçbiri

3) Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesap
hangisidir?
a.

Banka Kredileri

b.

Bankalar

c.

Alınan Krediler

d.

Hisse Senetleri

e.

Ticari Alacaklar
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4) İşletmelerin faaliyet konusu ile ilgili olmayan alımları dolayısıyla doğan senetsiz
borçlarının izlendiği hesap...................................................................... hesabıdır.
5) İşletme, personeline olan 760,00 TL'lik maaş borcunu bankadan havale yaparak
ödemiştir. Yapılması gerekli olan muhasebe kaydında borçlandırılması gereken hesap
hangisidir?
a.

102 Bankalar Hesabı

b.

135 Personelden Alacaklar Hesabı

c.

100 Kasa Hesabı

d.

770 Genel Yönetim Giderleri

e.

335 Personele Borçlar

- İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca
mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin
olarak, ödemek üzere tahakkuk ettirdiği vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.
6) Yukarıda yer alan tanımda açıklanan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.

335 Personele Borçlar

b.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

c.

320 Satıcılar

d.

336 Diğer Çeşitli Borçlar

e.

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
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7) Kanuni süresi içinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve
taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülüklerin izlendiği
hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
b.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

c.

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

d.

370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

e.

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı

8) İşletmenin yıl içinde ödemiş olduğu vergilerinin toplamı 10.000 TL'dir. Ödenen
verginin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi için yapılması gereken muhasebe kaydında
borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a.

193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

b.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

c.

371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

d.

370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

e.

197 Diğer Dönen Varlıklar

9) Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye
ait olan kısımlarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler

b.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

c.

399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

d.

100 Kasa

e.

379 Borç ve Gider Karşılıkları
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191 İndirilecek KDV Borç Kalanı : 1.000 TL
391 Hesaplanan KDV Alacak Kalanı : 1.200 TL
190 Devreden KDV Borç Kalanı: 100 TL
10) Yukarıda yer alan KDV hesaplarının durumuna göre, yapılması gerekli olan KDV
Tahakkuk kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
24/…./20….
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
190 DEVREDEN KDV

100,00
1.000,00
100,00

391 HESAPLANAN KDV

1.200,00

a.

24/…./20….
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

100,00
1.000,00
100,00

391 HESAPLANAN KDV

1.200,00

b.

24/…./20….

c.

391 HESAPLANAN KDV

1.200,00

190 DEVREDEN KDV

200,00

191 İNDİRİLECEK KVD

d.

1.000,00

24/…./20….
391 HESAPLANAN KDV

1.200,00

360 ÖDENECEK VERGİ/FON.

200,00

191 İNDİRİLECEK KVD

1.000,00

24/…./20….
391 HESAPLANAN KDV

e.

190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KVD

1.200,00
100,00
1.000,00

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS

100,00
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8. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
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8.40 Mali Borçlar
8.42 Ticari Borçlar
8.43 Diğer Borçlar
8.44 Alınan Avanslar
8.47 Borç ve Gider Karşılıkları
8.48 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
8.49 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Anahtar Kavramlar
 Uzun Vadeli Borçlar

 Kamuya Olan Borçlar

 Gelecek Yıl Kavramı

 Diğer Uzun Vadeli Borçlar

 Tahvil
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilançonun pasifinde yer
alan uzun vadeli yabancı
kaynaklar hakkında bilgi
edinilmesi
Uzun vadeli yabancı kaynak
hesapları hakkında bilgi
sahibi olmak
Uzun
vadeli
yabancı
kaynaklar grubunda yer alan
hesapların ne anlam ifade
ettiği ve hangi durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını
öğrenmek
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8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü
kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarının izlendiği hesap grubudur.
Bu bölümde izlenecek kaynaklar; banka ve finans kurumlarından sağlanan veya borsa
yoluyla halka arz edilen menkul kıymetlerden sağlanan kaynaklardır. Bu kaynaklardan
sağlanan finansmana ilişkin ana para ve borç faizlerinin 1 yıldan uzun vadeli olanları bu hesap
grubundaki hesaplarda takip edilir.
Uzun Vadeli Hesap grubu kendi içerisinde şöyle bölümlenmiştir:

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
42 TİCARİ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
44 ALINAN AVANSLAR
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
48 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
49 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

8.40 Mali Borçlar
Kredi kurumları ve mali piyasalardan temin edilen uzun vadeli kaynakların, borç ve
taahhüt bölümlerinin ana para taksit ve faizlerinin izlendiği hesap grubudur.
Bu bölümde izlenecek kaynaklar, banka ve finans kurumlarından sağlanan veya borsa
yoluyla halka arzedilen menkul kıymetlerden sağlanan kaynaklardır. Bu kaynaklardan sağlanan
finansmana ilişkin ana para ve borç faizlerinin 1 yıldan uzun vadeli olanları bu hesap grubunda
izlenir. Burada izlenen uzun vadeli borçlardan vadesi 1 yılın altına inen ana para ve faiz
ödemeleri 30 nolu hesap grubunda uygun bir hesaba aktarılır.

Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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40 MALİ BORÇLAR
400 BANKA KREDİLERİ
401
BORÇLAR

FİNANSAL

KİRALAMA

İŞLEMLERİNDEN

402
ERTELENMİŞ
FİNANSAL
BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

KİRALAMA

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI(-)
409 DİĞER MALİ BORÇLAR

8.40.400 Banka Kredileri
Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır.
Kredi türleri bakımından herhangi bir ayrım yoktur. 1 yıldan uzun vadeli kredi borçları, hangi
amaçla alındığına bakılmaksızın bu hesapta muhasebeleştirilir.
Alınan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir.
Bilanço tarihinden itibaren her yıl içinde ödenecek ana para taksitleri ile vadesi bir yıla düşen
tutarlar 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabının alacağına
aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
Örnek: İşletmenin 400 Banka Kredileri hesabında bulunan 40.000 TL tutarındaki
borcun vadesi 1 yılın altına düşmüştür.
31/12/20….
400 BANKA KREDİLERİ

40.000,00

303 UZUN VADELİ KREDİ.
ANAPARA VE FAİZLER

40.000,00

8.40.401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının
izlendiği hesaptır.
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Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili
varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da
"402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir.
Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar,
"301- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
8.40.402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı
aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı
gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri" olarak bu hesaba borç kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak
tamamlanan ve her dönem sonunda izleyen döneme ilişkin tutar "302-Ertelenmiş Finansal
Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
8.40.405 Çıkarılmış Tahviller
İşletme tarafından çıkarılmış bulunan tahvillerden vadesi bir yılı aşanların izlendiği
hesaptır. Hisse senedi ile değiştirilebilir ve erken paraya çevrilebilir tahviller çıkarılmış olması
durumunda bunların tutar ve nitelikleri dipnotlarda ayrıca belirtilmelidir.
Tahviller ihraç edilmesi ile nominal bedelleri ile bu hesaba alacak kaydedilir. Çünkü
tahviller 2 yıl ve daha uzun vadeli olarak çıkarılmaktadır. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl
içinde ödenecek tahvil, anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde "304. Tahvil Anapara,
Borç, Taksit ve Faizleri Hesabına" aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
8.40.405 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Kurumlar tarafından çıkartılan ve aynı grupta yer alan diğer hesaplarda
muhasebeleştirilmeyen uzun vadeli menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır. Bu hesapta
muhasebeleştirilmesi gereken menkul kıymetler, vadeleri 1 yılın üstünde olan varlığı dayalı
menkul kıymetler, kar-zarar ortaklığı belgesi vb kıymetlerdir.
Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer menkul kıymetler nominal bedelle bu
hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek çıkarılmış menkul
kıymet ana para borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde 360 Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
8.40.408 Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin
nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmının izlendiği
hesaptır.
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Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin
nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark hesabın borcuna kaydedilir. Bu satış farklarından
gelecek dönemde itfa edilecek kısım, bilanço tarihinde 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
hesabına aktarılarak bu hesaba alacak kaydedilir.
8.40.409 Diğer Mali Borçlar
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen değerlerin izlendiği hesaptır.
Borcun doğması halinde hesap alacaklandırılır, ödenmesi halinde borçlandırılır. Hesap
pasif karakterli bir hesap olup alacak kalanı veya sıfır bakiye verir.

8.42 Ticari Borçlar
İşletmenin, ticari ilişkileri ve ticari işlemleri sonucu olarak ortaya çıkan senetli veya
senetsiz borçlarının, bir yıldan uzun vadeli olanlarının izlendiği hesap grubudur.
Bu hesap grubunda izlenecek ticari nitelikteki borçlar, vadesi 1 yılın üstünde olan
borçlardır. Bu hesap grubunda izlenmesi gereken ticari borçlardan vadesi 1 yılın altında
izlenmesi gerekenler, yani vadesi 1 yılın altına düşenler 32 nolu hesap grubunda izlenir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

42 TİCARİ BORÇLAR
420 SATICILAR
421 BORÇ SENETLERİ
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
427 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

İşletmelerin 1 yıldan uzun vadeli senetsiz borçlarının, senetli borçlarının, aldığı depozito
ve teminatların ve diğer ticari borçlarının izlendiği hesaplardır. Bu hesapların açıklamaları 32
Ticari Borçlar hesap grubunda yapılmıştır. İşleyişleri aynı olmakla birlikte tek fark, 42 Ticari
Borçlar grubunun 1 yıldan uzun olmalarıdır. Bundan dolayı ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır.
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8.43 Diğer Borçlar
Yapılmakta olan ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkmayan senetli veya senetsiz
borçlardan vadeleri 1 yılın üstünde olanlar bu hesap grubunda bulunan hesaplarda izlenirler.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur

43 DİĞER BORÇLAR
431 ORTAKLARA BORÇLAR
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

İşletmelerin 1 yıldan uzun vadeli ortaklarına, iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve diğer
kişi ve kurumlara olan senetli-senetsiz borçlarının, izlendiği hesaplardır. Bu hesapların
açıklamaları 33 Ticari Borçlar hesap grubunda yapılmıştır. İşleyişleri aynı olmakla birlikte tek
fark, 43 Ticari Borçlar grubunun 1 yıldan uzun olmalarıdır. Bundan dolayı 438 hesap dışında
ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır.
8.43.438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirimiş Borçlar
İşletmenin kamu idarelerine olan borçlarından, tahakkuk etmiş olmakla birlikte henüz
ödenmemiş bulunan ve kamu idaresince vadesi ertelenmiş veya taksitlendirilmiş olan
kısımların izlendiği hesaptır.
Hesapta izlenecek borçlar, vadesi bir yılın üzerinde olan borçlardır. Dolayısıyla bu
borçlar ertelenmiş veya taksitlendirilmiş olan kamu alacaklarıdır. Bu hesapta izlenip değerleme
günü itibariyle kısa vadeli hale gelenler ödenme aşamasına kadar 368 nolu hesaba aktarılır.
Bir yıldan uzun vadeli kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar ile "368.
Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabından
vadeleri bir yılı aşan borçlar hesaba alacak; vadesi bir yılın altına düşenler kısa vadeli yabancı
kaynaklarda yer alan ilgili hesaplara aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
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8.44 Alınan Avanslar
Satış sözleşmeleri ve diğer nedenlerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avansların izlendiği
hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

44 ALINAN AVANSLAR
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

İşletmelerin 1 yıldan uzun vadeli almış olduğu avanslarının izlendiği hesaplardır. Bu
hesapların açıklamaları 34 Alınan Avanslar hesap grubunda yapılmıştır. İşleyişleri aynı olmakla
birlikte tek fark, 44 Alınan Avanslar grubunun 1 yıldan uzun olmalarıdır. Bundan dolayı
ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır.

8.47 Borç ve Gider Karşılıkları
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak
bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen borçlar
veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur.
Bu hesap grubunda bilanço günü itibariyle belirgin olarak ortaya çıkmakla birlikte,
henüz ödenecek duruma gelmemiş ancak dönem karından indirilmesi gereken borçlar ve
giderler için ayrılan karşılıklar izlenmektedir. Bu hesaplar dönemsellik ilkesi gereği olarak
Tekdüzen Hesap Planında yer almışlardır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

İşletmelerin 1 yıldan uzun vadeli borç ve gider tazminatlarının izlendiği hesaplardır. Bu
hesapların açıklamaları 37 Borç ve Gider Karşılıkları hesap grubunda yapılmıştır. İşleyişleri
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aynı olmakla birlikte tek fark, 47 Borç ve Gider Karşılıkları grubunun 1 yıldan uzun olmalarıdır.
Bundan dolayı ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır.

8.48 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Bilançonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait olup,
peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak
giderlerin izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle
ilgilendirilmesini sağlayan, dönem ayırıcı hesaplar yer alır. Dönem ayırıcı hesapların
kullanılması, geçici verginin üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanmasının zorunlu hale
getirilmesi ile, tüm işletmeler için geçerlilik kazanmıştır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481 GİDER TAHAKKUKLARI

8.48.480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait
olan kısımları bu hesapta izlenir.
Gelecek yıllara ait olan gelirler tahsil edildiklerinde hesap alacaklandırılır. Gelirin ait
olduğu yıla gelindiğinde yani gelir kısa vadeli nitelik kazandığında, gelirden vazgeçildiğinde
veya yapılmasının imkânsız hale gelmesi halinde hesap borçlandırılarak 380 Gelecek Aylara
Ait Gelirler nolu hesaba aktarılır.
Örnek: İşletme, kendi aktifinde kayıtlı bulunan işyerini 01.09.2013 tarihinde aylığı
4.000 TL'den kiraya vermiştir. Kontrat gereği 6 aylık kira bedeli peşin tahsil edilmiştir.
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01/09/2013
102 BANKALAR HS

28.910,00

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR

4.000,00

380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER

12.000,00

480 GELECEK YILLARA AİT
GELİRLER

8.000,00

391 HESAPLANAN KDV

4.320,00

24.000 x 0,18 = 4.320 TL

01/10/2013
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

4.000,00

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR

4.000,00

31/12/2013
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

8.000,00

380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER

8.000,00

8.48.481 Gider Tahakkukları
Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak ve belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği
hesaptır.
Hesap uzun vadeli dönemleri ayırmak için kullanılır. İçinde bulunulan faaliyet
döneminde doğmuş, ödeme süresi bir yılı aşan giderlerin tahakkukunu ve gider hesaplarına
intikalini sağlayan hesaptır.
Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesapları mukabili bu hesaba alacak, vadesi bir
yılın altına düşenler "381. Gider Tahakkukları Hesabı"na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.
Örnek: İşletmenin Aralık ayında çekmiş olduğu kredinin faiz tahakkuku banka
tarafından yapılmıştır. Gelen Kredi Ödeme Planından ödenecek olan faiz tutarının 7.950,36 TL
olduğu görülmüştür. Aralık ayına isabet eden faiz tutarı 662,53 TL'dir.
31/12/2013
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

662,53

481 GİDER TAHAKKUKLARI

662,53

8.49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı
kaynakların yer aldığı ve izlendiği hesap grubudur.
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Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK
KDV
493 TESİSE KATILMA PAYLARI
499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
8.49.492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV
Hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen
indirilmesi mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen KDV ile imalatçı teşebbüsler tarafından imal
ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan
ve düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gereği ihracatçılardan tahsil
edilmeyen ve tamamının indirim konusu yapılmaması nedeniyle gelecek bilanço devrelerine
kadar tecil olunan KDV'nin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
Hesap erteleme ve tecil işleminin yapılması ile alacaklanır. Erteleme ve tecil süresi bir
yılın altına düşünce 392 Diğer KDV hesabına alacak kaydı yapılması karşılığında borçlandırılır.
8.49.493 Tesise Katılma Payları
İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin tesis bedellerine
katılma paylarının izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü süresine göre belirlenecek
itfa tutarları "649. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar Hesabı"na alınarak bu hesaba borç
kaydedilir.
8.49.499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Bu hesap grubu içinde sayılanlar dışında kalan diğer çeşitli uzun vadeli yabancı
kaynakların izlendiği hesaptır.
Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler, "399. Diğer
Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

Bölüm Soruları
1) .............................................................................. hesap grubu kredi kurumlarından,
sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve
bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarının izlendiği hesap grubudur.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Hazır Değerler
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
47 Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gder Tahakkukları
Mali Duran Varlıklar

2) Yukarıda yer alan hesap gruplarından hangi/hangileri uzun vadeli yabancı kaynaklar
grubu içerisinde yer alır?
a. I-II-V
b. I-II-II
c. IV-V-VI
d. III-IV-VI
e. III-IV
…./…./20….
400 BANKA KREDİLERİ

xx

303 UZUN VADELİ KREDİ.
ANAPARA VE FAİZLER

xx

3) Yukarıda yer alan yevmiye kaydının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde tam
olarak açıklanmıştır?
a. İşletme uzun dönemli banka kredisi borcunu ödemiştir.
b. İşletmenin almış olduğu uzun dönemli banka kredisinin vadesi 1 yılın altına
düşmüş ve bu sebepten dolayı kısa vadeli grupta yer alan hesaba alınmıştır.
c. İşletme uzun dönemli kredi kullanmıştır.
d. İşletmenin kısa vadeli kullandığı banka kredisi uzun dönemliye çevrilmiştir.
e. Hiçbiri
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4) Gelecek yıllarda ödemesi yapılacak olan ve belgeye dayalı tahakkukların izlendiği
hesap .......................................................... hesabıdır.
5) Gelen Kredi Ödeme Planından Aralık ayına isabet eden fakat ödenmemiş olan, Ocak
ayında ödenecek olan faiz tutarı 750,00 TL'dir. Yapılması gereken muhasebe kaydında
alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
a. 780 Finansman Giderler
b. 770 Genel Yönetim Giderleri
c. 481 Gider Tahakkukları
d. 381 Gider Tahakkukları
e. 181 Gelir Tahakkukları

Cevaplar
1) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2) e

3) b 4) Gider Tahakkukları 5) d
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9. ÖZKAYNAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.50 Ödenmiş Sermaye
9.52 Sermaye Yedekleri
9.54 Kar Yedekleri
9.57 Geçmiş Yıllar Karları
9.58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
9.59 Dönem Net Karı (Zararı)

Anahtar Kavramlar
 Özkaynak

 Kar

 Sermaye Kavramı

 Zarar

 Sermaye ve Kar Yedekleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilançonun pasifinde yer
alan özkaynaklar hakkında
bilgi edinilmesi
Özkaynak
hesapları
hakkında bilgi sahibi olmak
Özkaynaklar grubunda yer
alan hesapların ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek
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9. Öz kaynaklar
Öz kaynaklar, bilanço tarihindeki varlıklar toplamının ne kadarının işletme sahibi veya
ortakları tarafından karşılandığını gösteren hesap grubudur. Öz kaynaklar grubu, hem kuruluş
hem de kuruluştan bilanço gününe kadar işletmeye konan sermaye ile karların işletme
bünyesinde bırakılması suretiyle sağlanan kaynakları kapsamaktadır.
Öz kaynaklar Hesap grubu kendi içerisinde şöyle bölümlenmiştir:

5 ÖZKAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
52 SERMAYE YEDEKLERİ
54 KAR YEDEKLERİ
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
59 DÖNEM NET KARI( VEYA ZARARI)

9.50 Ödenmiş Sermaye
Şirketin kuruluşu anında esas sözleşmesi ile tespit edilen veya daha sonra yapılan
sermaye artışları ile Ticaret Siciline tescil edilen nominal (esas) sermaye ve hissedarların
taahhüt edip henüz ödemediği ödenmemiş sermaye yer alır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500 SERMAYE
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-)
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9.50.500 Sermaye
İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret
Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Kayıtlı sermaye sistemine
alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda
belirtilir.
Sermaye miktarında yapılacak olan değişiklikler; tek şahıs işletmesi için istendiği anda
ve herhangi bir resmi işleme gerek kalmadan değiştirilebilirken; ticaret şirketlerinde, özellikle
de sermaye şirketlerinde hem şirketin kuruluşu hem de sermayenin değiştirilmesi bir takım
hukuki işlemlere tabi tutulmuştur.
Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç
kaydedilir.
Ticaret şirketlerinde sermaye, ortakların taahhüdü ile oluşur. Bu nedenle sermaye hesabı
ödenmemiş sermaye hesabının borcuna karşılık alacaklandırılarak açılır. Sermaye
artırımlarında da aynı esaslar geçerlidir. Ayrıca adi şirketlerde ve şahıs şirketlerinde şahsi emek,
ticari unvan ve itibar sermaye olarak konulabilirken; sermaye şirketlerinde konulamaz.
Sermaye olarak para, iktisadi değer, taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar konulabilir.
9.50.501 Ödenmemiş Sermaye (-)
İşletmeye ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmını gösteren
hesaptır. Hesap, kuruluş aşamasında veya sermaye artırımında, sermayenin oluşturulmasında
kullanılır.
Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba borç, ortakların sermaye borçlarına karşılık
verdikleri değerler karşılığında alacak kaydedilir. Hesap kalanı, nominal sermayeyi bilançoda
ödenmiş sermayeye indirger ve bilanço pasifinde (-) değerle gösterilir.
Örnek: Ahmet Salkan, 250.000 TL sermayeli Salkan Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketini kurmak için gerekli prosedürleri tamamlanmıştır. Şirket ortağı sermayesinin 75.000
TL'sini şirket adına açtırılan hesaba yatırarak taahhüdünü yerine getirmiştir. Kalan sermaye
borcunu 24 ay içerisinde ödeyecektir.
…/…/20…
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS

250.000,00

501 00 Ahmet Salkan

500 SERMAYE HS

250.000,00

500 00 Ahmet Salkan
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…/…/20…
102 BANKALAR HS

75.000,00

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

75.000,00

501 00 Ahmet Salkan

9.52 Sermaye Yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer
artışları gibi sermaye hareketleri dolayısı ile ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların
izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

52 SERMAYE YEDEKLERİ
520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞLARI
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

9.52.520 Hisse Senedi İhraç Primleri
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından doğan kazançların yani emisyon
primlerinin izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Hisse senetlerinin nominal bedelin üzerinde bir fiyatla satılması halinde, satış fiyatı ile
nominal bedel arasındaki fark bu hesabın alacağına kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi
veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesabın borcuna kaydedilir.
9.52.520 Hisse Senedi İptal Karları
İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine
çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmının
izlenmesinde kullanılır.
Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse senedinin TTK gereğince iptal
edilerek yeni ortak alınmasında; yeni ortaktan söz konusu hisseler karşılığında tahsil edilen
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tutar ile hisselerin nominal bedeli arasındaki fark varsa bu fark eski ortağın ödediği tutardan
mahsup edilir.
Hisse senedi iptali sonucu ortaya çıkan ve kar niteliği taşımayan olumlu farklar bu
hesaba alacak yazılır. Söz konusu olumlu farkın sermayeye eklenmesinde veya başka amaçlarla
kullandırılmasında ise hesap borçlandırılır.
9.52.522 Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları
İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden
oluşan değer artışlarının izlenmesinde kullanılır.
VUK'nın mükerrer 298. Maddesine göre, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu
kıymetler üzerinden ayrılan amortismanları her hesap döneminin sonunda yeniden değerleme
imkanı bulunmaktadır.
Yine VUK mükerrer 298. Maddesine göre yeniden değerleme neticesinde doğacak
değer artışının bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında yani bu hesapta gösterilmesi
gerekmektedir.
Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu
hesaba alacak kaydedilir. Değer artış fonu sermayeye ilave edilir ve başka bir amaçla kullanılır
veya ilgili kıymet satılırsa hesaba borç kaydedilir.
9.52.523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme
nedeniyle oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, bu sermayeden işletmeye
isabet eden kısmının izlenmesinde kullanılır.
İşletmenin bünyesinde ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme
dolayısıyla oluşan değer artışlarının sermayeye eklenmesi sonucunda işletmeye bedelsiz olarak
verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, 242 İştirakler veya 245 Bağlı Ortaklıklar
hesabının borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla
kullanılması durumunda bu hesaba borç kaydedilir.
9.52.529 Diğer Sermaye Yedekleri
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin
izlendiği hesaptır.
Yukarıda yer alan hesaplar dışında bir sermaye yedeği ortaya çıktığında bu hesaba
alacak, bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu
hesaba borç kaydedilir.
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9.54 Kar Yedekleri
Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan
kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karların gösterildiği ve izlendiği
hesap grubudur.
İşletme karlarından gelecekte ortaya çıkacak riskleri karşılamak amacıyla ayrılan
bölümlere yedekler veya yedek akçe denir. Sermaye şirketlerinde (Ltd, Aş) TTK hükümlerine
göre yedek ayrılması zorunludur.
Sermaye şirketlerinde; yasa gereği ayrılan yedeklere yasal yedekler; ana sözleşme
gereği ayrılan yedeklere: statü yedekleri; genel kurul kararına göre ayrılan yedeklere:
olağanüstü yedekler denir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

54 KAR YEDEKLERİ
540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
549 ÖZEL FONLAR

9.54.540 Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılan I. Tertip ve II. Tertip yedek akçelerin
izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Sermaye şirketleri, her yıl yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine
ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayırmak zorundadır. (6102 TTK 519/1) Buna I.
Tertip yedek akçe denir. Sermaye artırımı yapıldıkça yasal sınıra ulaşıncaya kadar I. Tertip
yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştıktan sonra I.
Tertip yedek akçe ayrılmaz.
Ayrıca ortaklara ve kardan pay alan diğer kişilere dağıtılmasına karar verilen karın
%10'u kadar II. Tertip yedek akçe ayrılması gerekmektedir. (6102 TTK 519/2-c)
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Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı
takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam
ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması
için kullanılabilir. (6102 TTK 519/3)
Yedek akçe ayrıldığında bu hesap alacaklandırılır. Çıkarılmış sermayenin yarısını
aşmadığı taktirde, zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam
ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması
ile borçlandırılır.
9.54.541 Statü Yedekleri
Şirket ana sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde kardan ayrılan yedeklerin
izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Statü yedekleri TTK'da genel yedek akçeler ve çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi
olarak ikiye ayrılmıştır. Genel olarak; Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın
ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas
sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve
bunların harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. (TTK 521/1)
Çalışanlar ve içiler lehine yardım akçesi; Esas sözleşmede şirketin yöneticileri,
çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi
amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir.
(TTK 522/1) Yardım amacıyla ayrılan yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması
suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. (TTK 522/2) Şirketin bu amaçla
ayırdığı yedek akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş
ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan yararlanamadıkları takdirde
çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle
birlikte geri verilir. (TTK 522/3)
Genel kurul kararı ile ayrılan yedek akçeler bu hesaba alacak, yedek akçenin zarara
mahsup edilmesinde, sermayeye eklenmesinde veya ortaklara dağıtılmasında ise borç yazılır.
9.54.542 Olağanüstü Yedekler
Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü
yedekler ile dağıtım dışı kalan karların izlenmesinden kullanılan hesaptır.
Genel kurul kararı ile ayrılan yedek akçeler bu hesaba alacak, yedek akçenin zarara
mahsup edilmesinde, sermayeye eklenmesinde veya ortaklara dağıtılmasına ise borç yazılır.
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9.54.548 Diğer Kar Yedekleri
Kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kardan ayrılan diğer yedekler bu hesapta
izlenir.
Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda da borç kaydedilir. Hesap alacak
kalanı veya sıfır bakiye verir.
9.54.549 Özel Fonlar
İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan
fonların izlenmesinde kullanılan hesaptır. Bu fonların başlıcaları; yatırım fonu, yenileme fonu,
vazgeçilen borçlar fonu, sermaye itfa fonudur.
Özel fonlara alınacak tutarlar için bu hesap alacaklandırılır. Fonlardan yapılacak
mahsup işlemleri için de borçlandırılır. Yenileme fonu, bir duran varlığın yenilenmek üzere
satılmasında veya sigortadan bedelinin alınmasında; duran varlığın net değerini aşan satış veya
sigorta bedelinden oluşur. Bu fark VUK uyarınca muhasebeleştirilirse bu hesaba alacak yazılır.
Duran varlık yenilendiğinde yeni duran varlığın amortismanı bu hesaptaki tutar bitene kadar bu
hesaba borç yazılır.

9.57 Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve ortaklara dağıtılmamış bulunan karlardan
ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlenmesinde kullanılan hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

9.57.570 Geçmiş Yıllar Karları
Hesap, önceki yıllara ait karların dağıtılmasına ya da sermayeye eklenmesine kadar
tutulması için kullanılan hesaptır.
Önceki dönemin net karı '590 Dönem Net Karı' hesabından bu hesaba, yeni dönemin
açılış kaydı yapılırken alacak olarak kaydedilir. Hesapta toplanan karların işletme sahip ve
ortaklarına dağıtılması, sermayeye eklenmesi ya da zararlara mahsup edilmesi halinde borçlu
kayıt yapılır.
Örnek: Şirketin 2013 yılı dönem net karı 20.000 TL'dir.
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01/01/2014
590 DÖNEM NET KARI

20.000,00

570 GEÇMİŞ YILLAR
KARLARI

20.000,00

9.58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan net zararların izlenmesinde kullanılan hesap
grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

9.58.580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Hesap, önceki dönemlere ait net zararların; daha sonraki yılların karlarına ya da
sermayeye mahsup edilerek kapatılıncaya kadar izlendiği hesaptır.
Önceki yılın net zararı '591 Dönem Net Zararı' hesabından bu hesaba, yeni dönemin
açılış kaydı yapılırken borç olarak kaydedilir. Zararın izleyen dönemlerde karlara veya
sermayeye mahsubu halinde ise alacaklandırılır.
Örnek: Şirketin 2009 yılı zararı 17.000 TL'dir. Şirket bu zararı, 2013 yılı karı olan
20.000 TL'den karşılama kararı almıştır.
- Şirketin 2010 yılında yapmış olduğu kayıt şöyledir:
01/01/2010
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

17.000,00

591 DÖNEM NET ZARARI

17.000,00

- 2013 yılı karı için 2014 yılında yapılacak olan kayıt şöyledir:
01/01/2014
590 DÖNEM NET KARI

20.000,00

570 GEÇMİŞ YILLAR
KARLARI

20.000,00
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25/04/2014
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

17.000,00

580 GEÇMİŞ YILLAR
ZARARLARI

17.000,00

9.59 Dönem Net Karı (Zararı)
İşletmenin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesapların izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

59 DÖNEM NET KARI/ZARARI
590 DÖNEM NET KARI
591 DÖNEM NET ZARARI

9.59.590 Dönem Net Karı
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kar tutarının izlenmesinde
kullanılan hesaptır.
Sonuç hesaplarında yer alan '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabının alacak bakiyesi
bu hesaba aktarılır. Aktarılan tutar bu hesaba alacak, 692 nolu hesaba borç kaydedilir. Yeni
hesap döneminde bu hesap borçlandırılarak '570 Geçmiş Yıllar Karları' hesabı alacaklandırılır.
9.59.591 Dönem Net Zararı
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Sonuç hesaplarında yer alan '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabından aktarılan
tutarlar bu hesaba borç, 692 nolu hesaba alacak kaydedilir. Yeni hesap döneminde bu hesap
alacaklandırılarak '580 Geçmiş Yıllar Zararları' hesabı borçlandırılır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

.
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Bölüm Soruları
1) Bilanço tarihindeki varlıklar toplamının ne kadarının işletme sahibi veya ortakları
tarafından karşılandığını gösteren hesap grubu ..................................... hesap grubudur.
2) Şirket kurmaya karar veren X şahsı 100.000 TL LTD ŞTİ kurmak için prosedürleri
tamamlamıştır. X şahıs sermayenin tamamını taahhüt etmiştir. Yapılması gereken
yevmiye kaydı nasıl olmalıdır?
a. 500 Sermaye Hesabı Borçlu, 100 Kasa Hesabı Alacaklı
b. 500 Sermaye Hesabı Borçlu, 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Alacaklı
c. 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Borçlu, 500 Sermaye Hesabı Alacaklı
d. 102 Bankalar Hesabı Borçlu, 500 Sermaye Hesabı Alacaklı
e. 100 Kasa Hesabı Borçlu, 500 Sermaye Hesabı Alacaklı

…/…/20…
102 BANKALAR HS

xxx

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE

xxx

3) Yukarıda yer alan yevmiye kaydında yapılan işlem aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a. İşletme ortağı, şirkete borç para vermiştir.
b. İşletme ortağı, bulunduğu sermaye taahhüdüne karşılık bankaya para yatırarak
sermaye taahhüdünü yerine getirmiştir.
c. İşletme ortağı sermaye taahhüdünde bulunmuştur.
d. İşletme ortağı sermayesini alarak ortaklıktan ayrılmıştır.
e. İşletmenin ortağı bulunan kişinin sermaye taahhüdüne karşılık bankadan para
çekilmiştir.
4) Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan
kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karların gösterildiği ve
izlendiği hesap grubu ................................................. hesap grubudur.
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5) Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği ayrılması gerekli ve zorunlu olan yasal
yedekler nelerdir?
a. Statü Yedekleri
b. I ve II Tertip Yasal Yedek Akçe
c. Olağanüstü Yedekler
d. Diğer Kar Yedekleri
e. Özel Fonlar

01/01/2014
590 DÖNEM NET KARI

20.000,00

…………………………………
…………………………………

20.000,00

6) Yukarıda yer alan yevmiye kaydında alacak kısmına/noktalı yere gelecek olan hesap
hangisidir? (Dönemsellik Kavramı Gereği)
a. 590 Dönem Net Karı
b. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
c. 591 Dönem Net Zararı
d. 570 Geçmiş Yıllar Karları
e. 100 Kasa Hesabı

Cevaplar
1) Özkaynaklar

2) c

3) b

4) Kar Yedekleri

5) b

6) d
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10. GELİR TABLOSU-GELİR HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.60 Brüt Satışlar
10.61 Satış İndirimleri (-)
10.62 Satışların Maliyeti (-)
10.63 Faaliyet Giderleri (-)
10.64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
10.65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)
10.66 Finansman Giderleri (-)
10.67 Olağandışı Gelir ve Karlar
10.68 Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
10.69 Dönem Net Karı (Zararı)

Anahtar Kavramlar
 Satışlar

 Önceki Dönem Gelir ve Karları

 Gelir ve Kar Hesapları

 Net Kar

 Olağan ve Olağandışı Karlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir tablosunda yer alan
gelir hesapları hakkında bilgi
edinilmesi
Gelir Tablosunda yer alan
gelir hesaplarının ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek
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10.60. Brüt Satışlar
İşletmenin esas faaliyeti çerçevesinde yapılan satışlara ilişkin olarak tahsil edilen veya
tahakkuk ettirilen değerlerin izlendiği hesap grubudur. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili
subvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur
farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir.
Brüt Satışlara "Katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt Satışlar; yurtiçi satışlar,
yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.
Holding ana şirketinin, kendine bağlı yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklarından elde ettiği
gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

60 BRÜT SATIŞLAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
602 DİĞER GELİRLER

10.60.600 Yurtiçi Satışlar
Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da
tahakkuk ettirilen toplam hasılatın izlendiği hesaptır. Bu hesaba kaydedilecek olan brüt hasılata
KDV dahil değildir. Ayrıca satış faturası üzerinde yapılan ıskontolar da brüt satış hasılatı içine
girmemektedir.
Satış gerçekleştirildiğinde veya ana faaliyet konusu gelirler tahakkuk ettiğinde bu
hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında hesap, '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının
alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: İşletme, KDV hariç 4.000 TL'lik mal satmış ve mal bedelinin 3000 TL'lik kısmı
için çek vermiş, kalan tutarı nakit ödemiştir.
…./…./20….
100 KASA HS

1.720,00

101 ALINAN ÇEKLER HS

3.000,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

4.000,00

391 HESAPLANAN KDV

720,00
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10.60.601 Yurtdışı Satışlar
Yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam
hasılatın izlendiği hesaptır. Hesaba kaydedilecek tutar brüt tutardır. Satışa ilişkin giderler, satış
gelirinden mahsup edilmeyip gider hesaplarına kaydedilir.
Satışlar gerçekleştikçe gelir tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. Satış tutarının TL
karşılığı malın gümrükten çıktığı tarihteki kur dikkate alınarak hesaplanır.
Malın bedelinin transfer tarihi ile malın gümrükten çıkış tarihi arasında ortaya çıkan
olağan kur farkları da bu hesaba, hesabın alt hesabında izlenir. Hesap dönem sonunda '690
Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
10.60.602 Diğer Gelirler
İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu
karşısında oluşan işletmenin faaliyet hâsılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek
için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim,
harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki
vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hâsılat kalemleri bu hesapta
izlenir.
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb.
tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak olarak kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme, yapmış olduğu satış karşılığında alıcı firmayla olan anlaşma uyarınca
en fazla 20 gün ödeme süresi tanımıştır. 20 günden sonra ödenmeyen faturalara aylık %0,25
vade farkı uygulanacağı da sözleşmede yer almaktadır. Alıcı işletme, ödeme süresinden 3 ay
sonra 20.000 TL olan borcunu işletmeye ödemiştir.
…./…./2013
102 BANKALAR HS

20.177,00

120 ALICILAR HS
602 DİĞER GELİRLER
391 HESAPLANAN KDV

20.000,00
150,00
27,00

20.000 x 0,0025 = 50 TL AYLIK
50 x 3 = 150 TL ÜÇ AYLIK

10.64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
İşletmenin esas faaliyeti dışında; iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen
temettü gelirleri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo karları, kira
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gelirleri, menkul kıymet satış karları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve karların
izlendiği hesap grubudur.
Bu gruptaki hesaplar gelir hesapları olmaları sebebi ile alacak kalanı verirler. Gelir ve
kar doğduğu zaman ilgili hesaba alacaklı kayıt yapılır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

10.64.640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin
izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymet satışından doğan kârlar ya da
zararlar bu hesaba alınmaz.
Alınan temettü gelirleri bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690 Dönem
Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: İşletmenin iştiraki olan A şirketinden, B şirketine 50.000 TL temettü payı
hesaplandığı işletme B'ye bildirilmiştir.
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…./…./20….
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HS

50.000,00

640 İŞTİRAKLERDEN
TEMETTÜ GELİRLERİ

50.000,00

10.64.641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
İşletmelerin bağlı ortaklıklarından elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.
Alınan temettü gelirleri bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690 Dönem
Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: X şirketinin bağlı ortaklığı olan Y şirketinin, X şirketinden, 18.000 TL kar payı
alacağı bulunduğu bildirilmiştir.
…./…./20….
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAK.

18.000,00

641 BAĞLI ORTAKLIKLAR.
ALACAKLAR

18.000,00

10.64.642 Faiz Gelirleri
Faiz gelirleri tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak yazılır. Hesap dönem sonunda '690
Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: İşletmenin bankada bulunan mevduat hesabına 373,95 TL faiz işlediği gelen
ekstreden görülmüştür.
…./…./20….
102 BANKALAR HS
642 FAİZ GELİRLERİ

373,95
373,95

Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği
hesaptır. İşletmenin kısa ve uzun vadeli TL ve döviz mevduat faizleri, kısa ve uzun vadeli özel
kesim tahvil ve bonoları, kısa ve uzun vadeli kamu kesimi tahvil ve bonolarından vb menkul
kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri bu hesapta izlenir.
10.64.643 Komisyon Gelirleri
Tahakkuk eden komisyon gelirlerinin izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Esas faaliyet konusu dışında, yan uğraşlardan dolayı tahakkuk eden komisyon gelirleri
bu hesaba alınır. Esas faaliyeti komisyonculuk olan işletmelerin aldıkları komisyon gelirleri bu
hesapta değil, '60 Brüt Satışlar' grubunda ilgili hesapta izlenir.
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Komisyon gelirleri tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda
'690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: İşletme, diğer bir işletmenin arsa alması için alıcı-satıcı arası aracılık etmiş ve
KDV hariç 5.000 TL'lik fatura düzenleyerek tutarı tahsil etmiştir.
…./…./20….
100 KASA HS

5.900,00
643 KOMİSYON GELİRLERİ

5.000,00

391 HESAPLANAN KDV

900,00

10.64.644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
Aktifte yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarların
izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklar iptal edildikçe bu hesaba alacak, ilgili karşılık
hesabına borç kaydedilir. Genelde, ayrılan karşılıkla, fiili zarar arasındaki fark, konusu
kalmayan karşılık tutarını verir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek
kapatılır.
10.64.645 Menkul Kıymet Satış Karları
Menkul kıymet satış karlarının izlendiği hesaptır. İşletmelerin geçici bir süre elde
tutmak için satın aldıkları ve Menkul Kıymetler hesap grubunda izlenen hisse senedi, tahvil,
hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi, yatırım fonu katılma belgesi gibi menkul kıymetlerin
satışından elde edilen karlar bu hesapta izlenir.
Menkul kıymetler satıldığında, satış bedeli ile menkul kıymetlerin kayıtlı değeri
arasındaki olumlu fark bu hesaba alacak olarak kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme portföyünde mevcut bulunan 20.000 TL'lik hisse senedini 22.000 TL'ye
satmıştır.
…./…./20….
102 BANKALAR HS
110 HİSSE SENETLERİ

22.000,00
20.000,00

645 MENKUL KIYMET
SATIŞ KARLARI

2.000,00
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10.64.646 Kambiyo Karları
Kambiyo karlarının izlendiği hesaptır. İhracatla ilgili olarak ihracatın yapıldığı yıl
ortaya çıkan kur farkları bu hesaba değil; '601 Yurt Dışı Satışlar' hesabına aktarılır.
Kambiyo işlemlerinden doğan karlar bu hesaba alacak yazılır. Kambiyo karları, ya döviz
kurlarının artması ya da azalması ile ortaya çıkar.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme 10.03.2015 tarihinde 2.863 TL kur üzerinden 1000 € (Euro) almıştır.
Geçici vergi dönemi olan 31.03.2013 tarihindeki € (Euro) kuru ise 2,920 TL'dir.
10/03/2015
100 KASA HS

2.863,00

100 50 YABANCI PARA KASASI

100 KASA HS

2.863,00

100 00 TL KASASI
1.000 € x 2,863 = 2.863 TL

31/03/2015
100 KASA HS

57,00

100 50 YABANCI PARA KASASI

646 KAMBİYO KARLARI

57,00

2,920 - 2,863 = 0,057
0,057 x 1000 = 57,00 TL KAR

10.64.647 Reeskont Faiz Gelirleri
Reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.
İşletmeler dönem sonlarında alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutarlar. Borç
senetlerinin reeskonta tabi tutulması sonucunda oluşan reeskont faizi gelir, alacak senetlerinin
reeskonta tabi tutulması sonucunda oluşan reeskont faizi de gider olarak kaydedilir. Ancak söz
konusu hesapları izleyen dönemin başında ters kayıtla kapatılır ve gider yapılan reeskont tutarı
gelir, gelir yazılan reeskont tutarı da gider olarak kaydedilir.
İşletmenin senetli borçlarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz geliri
ile; alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz gelirleri
bu hesaba alacak kaydedilir.

214

Senetli borçların reeskont işleminde hesaplanan faizler bu hesabın alacağına '322 Borç
Senetleri Reeskontu' hesabının borcuna kaydedilir. Önceki dönemde ayrılan 'Alacak Senetleri
Reeskont' tutarı da yeni dönemin başında iptal edildiğinde '122 Alacak Senetleri Reeskontu'
hesabının borcuna karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690 Dönem
Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
10.64.648 Enflasyon Düzeltmesi Karları
Bu hesap mali tabloların enflasyon düzeltmesinden ortaya çıkan net olumlu farkların
"698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde "358- Yıllara Yaygın
İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından" aktarılarak izlendiği hesaptır.
"698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın inşaat işinde geçici kabulde
"358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından" bu hesaba aktarılan tutarlar söz
konusu hesapların borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır.
10.64.649 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
Yukarıda yer alan hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan
gelir ve karların izlendiği hesaptır. Bu hesaba kaydedilecek gelirler; makine ve taşıt araçlarının
kira gelirleri, temerrüt faizleri, satış tarihinden sonra ortaya çıkan vade farkları vb örnek
verilebilir.
Gelirler doğdukça bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı
veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
10.67 Olağandışı Gelir ve Karlar
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik
taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile olağandışı olay ve gelişmeler
nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karların izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
10.67.671 Önceki Dönem Gelir ve Karları
Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da
unutulma nedeniyle yansıtılamayan tutarların izlendiği hesaptır.
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Önceki döneme ait gelir unsurları doğdukça bu hesabın alacağına yazılır. Hesap dönem
sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
Örnek: İşletme bir önceki yıldan alacağı bulunan 5.000 TL tutarındaki kira tutarını cari
yılda tahsil etmiştir.
…./…./20….
102 BANKALAR HS

5.000,00

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR
VE KARLARI

5.000,00

10.67.679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık
satışlarından doğan karlar gibi gelir ve karların izlendiği hesaptır.
Hesapta; duran varlık satış karları, bağlı menkul kıymet satış karları, iştirak hisseleri
satış karları, alınan ceza ve tazminatlar, sayım fazlası gelirleri, alınan bağışlar, hurdaya ayrılan
duran varlık satış karları ve diğer olağandışı gelir ve karlar izlenebilir.
Diğer olağandışı gelir ve karlar tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak kaydedilir. Hesap
dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
10.69 Dönem Net Karı (Zararı)
Hesap dönemi sonunda kullanılan ve dönemin net kar veya zararının belirlenmesine
olanak veren hesapların yer aldığı hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

690 Dönem Karı veya Zararı hesabı aktif ve pasif hesapları gibi alacak ve borç kalanı
vermesi gerekir, denilemez. 690 hesabın, alacak kalanı vermesi halinde hesap gelir hesabı
olarak nitelendirilir. 69 hesap grubu gider ve gelir bölümlerinin her ikisinde de incelenecektir.
Bu bölümde incelenecek olan 69 grubu, işletmenin kar elde ettiği varsayımıyla incelenecektir.
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10.69.690 Dönem Net Karı veya Zararı
Dönem sonlarında, gelir tablosu hesaplarında yer alan gelir ve gider tutarlarının
aktarıldığı hesaptır. Hesap bilanço düzenlenmesi aşamasında kapatılır.
'60 Brüt Satışlar', '64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar' ve '67 Olağandışı
Gelir ve Karlar' grubunda yer alan gelir hesapları bu hesabın alacağına, ilgili gelir hesaplarının
borcuna kaydedilir.
Hesap, 691 nolu hesapla birlikte '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabına
devredilerek kapatılır.
10.69.691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Dönem karı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal
yükümlülüklerin kaydedildiği hesaptır. Hesap dönem sonlarında çalışır.
Dönem karı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal
yükümlülükler bu hesabın borcuna, '370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları' hesabına alacak kaydedilir. Bu hesap '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabı ile
birlikte kapatılarak '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabına devredilir.
10.69.692 Dönem Net Karı veya Zararı
İşletmenin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerden sonraki sonucunu gösteren hesaptır.
'690 Dönem Karı veya Zararı' hesabından, '691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılığı' hesabının tutarı düşüldükten sonra kalan farkın kaydedildiği hesaptır.
Vergi sonrası net dönem karı hesaba alacak, net dönem zararı ise hesaba borç olarak
kaydedilir. Dönem net karı '590 Dönem Net Karı' hesabına, dönem net zararı ise '591 Dönem
Net Zararı' hesabına devredilir.
Örnek: İşletmenin gelir hesaplarıyla ilgili durumu şöyledir:
600 Yurtiçi Satışlar

15.789,00

642 Faiz Gelirleri

1.751,81

646 Kambiyo Karları

2.575,36

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

758,36
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…./…./20….
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

15.789,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.751,81

646 KAMBİYO KARLARI

2.575,36

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR.

758,36

690 DÖNEM NET KARI
VEYA ZARARI

20.874,53

20.874,53 TL'nin %20'si vergi olarak hesaplanarak 691 hesaba atılacak, kalan tutar ise
692 hesaba kaydedilecektir. (20.874,53 x 0,20 = 4.174,91)
31/12/20….
690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

20.874,53

691 DÖNEM KARI VERGİ VE
DİĞ. YASAL.YÜKÜM
KARŞILIKLARI

4174,91

692 DÖNEM NET KARI
VEYA ZARARI

16.699,62

01/01/20….
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI

16.699,62
16.699,62
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Bölüm Soruları
1) İşletme KDV hariç 1.000 TL'lik mal satmıştır. Satış kaydında
alacaklandırılacak hesaplar ve tutarlar hangileridir?
a. 102 Bankalar Hesabı 1180 TL
b. 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 1.000 TL Alacaklı
391 İndirilecek KDV Hesabı 180 TL Alacaklı
c. 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 1.000 TL Alacaklı
d. 100 Kasa Hesabı 1.180 TL Alacaklı
e. 100 Kasa Hesabı 1.000 TL Borçlu
191 İndirilecek KDV Hesabı 180 TL Borçlu
2) İşletmenin iştiraki olan A şirketinden, B şirketine 5.000 TL temettü payı hesaplandığı
bildirilmiştir. Yapılacak olan kayıtta alacaklı hesap hangisi olmalıdır?
a.

İştiraklerden Temettü Gelirleri

b.

İştiraklerden Alacaklar Hesabı

c.

Bankalar Hesabı

d.

Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

e.

Faiz Gelirleri

3) Bankada bulunan mevduat hesaplarına gelen faiz gelirlerinin izlendiği hesap
hangisidir?
a.

Faiz Giderleri

b.

Bankalar

c.

Faiz Gelirleri

d.

Mevduat Faizleri

e.

Banka Kredilerİ
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4) Aktifte yer alan değerlerle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarların
izlenmesinde kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Komisyon Giderleri

b.

Karşılık Giderleri

c.

Konusu Kalmayan Karşılıklar

d.

Menkul Kıymet Satış Karları

e.

Kambiyo Zararları

Yurtiçi Satışlar

: 2.500 TL

Faiz Gelirleri

: 1.000 TL

Kambiyo Karları

: 500 TL

5) Yukarıda yer alan hesapların dönem sonundaki kapanış kaydı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.

…./…./20….
600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.000,00

646 KAMBİYO KARLARI

500,00

692 DÖNEM NET KARI
VEYA ZARARI

4.000,00

…./…./20….

b.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.000,00

646 KAMBİYO KARLARI

500,00

690 DÖNEM KARI
VEYA ZARARI

4.000,00

…./…./20….
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

c.
4.000,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.000,00

646 KAMBİYO KARLARI

500
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…./…./20….
692 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

d.
4.000,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.000,00

646 KAMBİYO KARLARI

500

…./…./20….
691 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

e.
4.000,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

2.500,00

642 FAİZ GELİRLERİ

1.000,00

646 KAMBİYO KARLARI

500

Cevaplar
1) b

2) a

3) c

4) c

5) b
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11. GELİR TABLOSU-GİDER HESAPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.61 Satış İndirimleri (-)
11.62 Satışların Maliyeti (-)
11.63 Faaliyet Giderleri (-)
11.65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)
11.66 Finansman Giderleri (-)
11.68 Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
11.69 Dönem Net Karı (Zararı)

Anahtar Kavramlar
 Satış İndirimleri

 Olağandışı Gider ve Zararlar

 Satışların Maliyeti

 Dönem Net Kar veya Zararı

 Diğer Gider ve Zararlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gelir tablosunda yer alan
gider hesapları hakkında
bilgi edinilmesi
Gelir Tablosunda yer alan
gider hesaplarının ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek
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11.61 Satış İndirimleri (-)
Brüt satış hasılatından işletmenin net satış hasılatına ulaşmak için indirilmesi gereken
değerlerin izlendiği hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 SATIŞTAN İADELER (-)
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)

11.61.610 Satıştan İadeler (-)
İşletmenin satmış olduğu mallardan iade edilen bölümünün izlendiği hesaptır.
İşletmenin satmış olduğu mallardan bir kısmı siparişe uygun olmadığı gerekçesi ile iade
edilebilir. Alıcı mal iadesini işletmeye (satıcıya) fatura düzenleyerek yapar. Bu tür faturalara
iade faturası olduğu yazılır. İade faturası malın (alıcı için) alış bedeli üzerinden kesilir. Malın
alıcı işletme bünyesine girip-çıkması herhangi bir kar veya zarar doğumuna neden olmaz.
Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, Brüt Satışlardan ilgili
hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen yada tamamen iade
edilmesi durumuna göre, "610. Satıştan İadeler Hesabı"nın borcuna, buna karşılık ilgili hesaba
alacak kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin daha önce satmış olduğu 2.000 TL maliyetli malın 500 TL'lik kısmı
alıcı işletme tarafından iade edilmiştir.
…./…./20….
610 SATIŞTAN İADELER
120 ALICILAR HS

500,00
500,00

11.61.610 Satış İskontoları (-)
Satış faturasının düzenlenip satışın yapılmasından sonra yapılan her türlü iskontoların
izlendiği hesaptır.
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Satış iskontosu, belli miktarda malın satışını (miktar iskontosu) veya satış bedelinin
erken tahsilini gerçekleştirmek (kasa iskontosu) amacıyla satıcı tarafından yapılan
indirimlerdir.
Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi
dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.
Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal
sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan
indirimdir.
Uygulanan iskonto tutarı bu hesaba borç kaydedilir. Satış iskontosu, satıcı işletme için
satış hasılatını azaltıcı (gider), alıcı işletme için ise alış bedelini azaltıcı (gelir) niteliğindedir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
11.61.612 Diğer İndirimler (-)
İşletme satışları ile ilgili olarak satıştan indirimler ve satış iskontoları dışında kalan diğer
indirimlerin izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve
satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma
sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri vb bu
kalemde gösterilir.
Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim bu hesabın borcuna kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.

11.62 Satışların Maliyeti (-)
İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve
malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar.
Satış maliyeti hesapları, işletme brüt karının tespitini sağlar. Muhasebe uygulamasında
mal hareketleri iki yöntemle izlenir. Bunlar;
Sürekli Envanter Yöntemi: İşletmede bulunan mal mevcudunu, mal satışlarını, mal
satış maliyetini ve mal satış karını devamlı suretle gösteren yöntemdir.
Aralıklı Envanter Yöntemi: İşletme mal mevcudunun, envanter yapılması sırasında
tespit edildiği yöntemdir.
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Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

11.62.620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)
İşletmenin üretip beklettiği mamullerden dönem içinde satılanların maliyetlerinin
izlenmesinde kullanılan hesaptır. Hesap, aralıksız envanter yönteminde brüt mal satış karının
tespit edilmesini sağlar.
Satılan mamul maliyeti, satış tarihi itibariyle 152 nolu hesaptan maliyet bedeli ile
çıkarılarak 620 nolu hesaba aktarılır.
Satılan mamullerin maliyet tutarı 152 nolu hesaptan aktarılarak bu hesaba borç
kaydedilir.
Sürekli envanter yöntemini uygulayan işletmelerde, her satış işleminde satılan
mamullerin maliyeti bu hesaba aktarılır. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmelerde
ise 620 hesabı, belirli dönem aralıkları ile fiili envanterin yapılmasından sonra çalışır.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme KDV hariç 5.000 TL'lik mamul satmıştır. Satılan malların maliyeti
3.250 TL'dir.
…./…./20….
120 ALICILAR HS

5.900,00

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

5.000,00

391 HESAPLANAN KDV

900,00

- İşletmenin sürekli envanter yöntemine göre maliyetlendirmesini yaptığı varsayılırsa
aşağıdaki kayıt da yapılır.
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…./…./20….
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ

3.250,00

152 MAMULLER

3.250,00

11.62.621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari malların
satılanlarının maliyetinin izlenmesinde kullanılan hesaptır. Hesap sürekli envanter yönteminde
brüt mal satış karının tespit edilmesini sağlar.
Satılan ticari mallar maliyet tutarı, 152 nolu hesaptan aktarılarak bu hesaba borç
kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin almış olduğu malların maliyeti 90.000 TL'dir. İşletme bu malları
112.759,50 TL'ye satmıştır.
…./…./20….
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
153 TİCARİ MALLAR HS

90.000,00
90.000,00

11.62.622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)
İşletme tarafından gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak katlanılan maliyetlerin
izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan
ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmeleri 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
alacağı ile 7/B seçeneğini uygulayan küçük işletmelerde 799 Üretim Maliyeti Hesabı alacağı
ile bu hesaba borç olarak kaydedilir.
11.62.623 Diğer Satışların Maliyeti (-)
İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan
giderler veya katlanılan maliyetlerin izlenmesinde kullanılan hesaptır.
Üretim sırasında elde edilen tali ürünlerle kendisine bir maliyet yüklenmiş bulunan
artık, hurda, ıskarta, defolu ve hatalı ürün ve malların satışında stok maliyetleri vb bu hesaba
getirilir.
Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.
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Artık, hurda, ıskarta, defolu ve hatalı ürün ve malların satışında ilgili stok hesaplarının
alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı'
hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

11.63 Faaliyet Giderleri (-)
İşletmenin esas faaliyetiyle ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen
araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim
giderlerinden oluşan hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

11.63.630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve
teknolojilerinin işletmede uygulanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme giderlerinden
aktifleştirilmeyenler ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa paylarının
izlendiği hesaptır. Hesap sadece dönem sonlarında çalışmaktadır.
Araştırma ve geliştirme giderleri; 7/A seçeneğinde 750 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri hesabına, 7/B seçeneğinde 794 Çeşitli Giderler hesabına borç kaydedilir. Dönem
sonlarında, 7/A seçeneğinde 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma hesabı, 7/B
seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı kullanılarak 630 nolu hesabın borcuna
aktarılır.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
11.63.631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan
endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,
çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşan tutarların
izlendiği hesaptır.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
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Pazarlama satış ve dağıtım giderleri; 7/A seçeneğinde 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri hesabına, 7/B seçeneğinde 794 Çeşitli Giderler hesabına borç kaydedilir. Dönem
sonlarında, 7/A seçeneğinde 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma hesabı, 7/B
seçeneğinde 798 Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı kullanılarak 631 nolu hesabın borcuna
aktarılır.
11.63.632 Genel Yönetim Giderleri (-)
İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan
mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel
giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar,
amortisman giderlerinden oluşan tutarların izlendiği hesaptır.
Genel Yönetim giderleri; 7/A seçeneğinde 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, 7/B
seçeneğinde ise 79 nolu hesap grubunda bulunan gider hesaplarına borç kaydedilir. Dönem
sonlarında, 7/A seçeneğinde 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı, 7/B seçeneğinde
gider hesaplarına kaydedilen tutarların genel yönetim gideri mahiyetinde olanlar 798 Gider
Çeşitleri Yansıtma hesabı kullanılarak 632 nolu hesabın borcuna aktarılır.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin gider hesaplarının kalanları aşağıdaki gibidir:
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

17.546,85

760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 22.105,17
770 Genel Yönetim Giderleri

13.258,38

…./…./20….
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

17.546,85

631 PAZAR.,SATIŞ VE DAĞITIM GİDER.

22.105,17

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

13.258,38

751 ARAŞTIRMA VE GELİŞ.
GİDER. YANSIT.HS.

17546,85

761 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞIT.GİD.YANSIT.HS.

22.105,17

771 GENEL YÖNETİM
GİDER. YANSIT.HS.

13.258,38
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…./…./20….
751 ARAŞTIR,VE GELİŞ.GİD.YANSIT.GİD.

17.546,85

761 PAZAR.,SATIŞ, DAĞIT. GİDER. YANS.

22.105,17

771 GENEL YÖNETİM GİD.YANSIT.HS

13.258,38

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞ.
GİDERLER

17546,85

760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ

22.105,17

770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ

13.258,38

11.65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları
içeren hesapların izlendiği hesap grubudur.
Bu gruptaki hesaplar gider hesapları olmaları sebebi ile borç kalanı verirler. Gider ve
zarar doğduğu zaman ilgili hesaba alacaklı kayıt yapılır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE
ZARARLAR(-)
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

11.65.653 Komisyon Giderleri (-)
İşletmenin olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acenta, temsilci vb işletmelere ödediği
komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır. İşletmelerin esas faaliyetleriyle ilgili olarak ödedikleri
komisyonlar dışında, diğer iş veya hizmet için aracılara ödenen komisyonlar da bu hesaba
kaydolunur.
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Komisyon giderleri yapıldıkça hesaba borç kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690
Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek kapatılır.
11.65.654 Karşılık Giderleri (-)
Aktif ile ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlenmesinde kullanılan hesaptır. Bu
hesaba borç ve gider karşılıkları kaydedilmez.
Aktif ile ilgili ayrılan karşılık giderleri hesabın borcuna, ilgili değer düzeltici hesabın
alacağına kaydedilir. Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğini taşıyan karşılık giderleri vergi
matrahının hesabında dönem karına ilave edilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin şüpheli hale gelmiş bulunan 15.000 TL'lik alacak senedi için karşılık
ayrılmıştır.
…./…./20….
654 KARŞILIK GİDERLERİ

15.000,00

129 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAK KARŞILIĞI

15.000,00

11.65.655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Menkul kıymet satış zararlarının izlenmesinde kullanılan hesaptır.
İşletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla geçici bir süre elinde tutmak
üzere aldığı ve 11 Menkul Kıymetler hesap grubu hesaplarında izlenen hisse senetleri, kamu ve
özel kesim tahvil ve bonoları ile kar-zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri gibi
menkul kıymetlerin satışından doğan zararlar bu hesaba borç olarak kaydedilir. Ayrıca 24 nolu
Mali Duran Varlıklar grubu hesaplarında izlenen bağlı menkul kıymetlerin, iştirak hisselerinin
ve bağlı ortaklık hisse ve paylarının satış zararları da bu hesapta izlenebilir.
Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumsuz fark
bu hesaba borç kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin portföyünde mevcut bulunan 30.000 TL'lik hisse senedi 28.784
TL'ye satılmıştır.
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…./…./20….
102 BANKALAR HS
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

28.784,00
1.216,00

110 HİSSE SENETLERİ

30.000,00

11.65.656 Kambiyo Zararları (-)
Borçlanma ile ilgili (kredi faizi) kur farkları hariç, kambiyo zararlarının izlendiği
hesaptır. Kambiyo zararları, yabancı para cinsinden yapılan işlemin niteliğine göre döviz
kurlarının artması veya azalması halinde ortaya çıkar.
Kambiyo işlemlerinden doğan zararlar hesaba borç kaydedilir. Yabancı paralı bir
işlemin yapılması sırasında ortaya çıkan olumsuz kur farkları ile işletmenin yabancı paralı borç
ve alacaklarının dönem sonları itibariyle değerlendirilmesinde ortaya çıkan olumsuz kur
farkları da (kredilerle ilgili olanlar hariç) bu hesaba kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme 22.04.2015 tarihinde 2.69 TL kur üzerinden 1000 $ (Dolar) almıştır.
Geçici vergi dönemi olan 30.06.2015 tarihindeki $ (Dolar) kuru ise 2,663 TL'dir.
30/06/2015
656 KAMBİYO ZARARLARI

27,00

646 KAMBİYO KARLARI
100 50 YABANCI PARA KASA

27,00

2,69 - 2,663 = 0,027
0,027 x 1000 = 27,00 TL

11.65.657 Reeskont Faiz Giderleri (-)
İşletmenin senetli alacakları için dönem sonunda hesaplanan reeskont faiz giderleri ile,
borç senetleri reeskontunun izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz giderlerinin
izlendiği hesaptır.
Senetli alacakların reeskont işleminden hesaplanan faizler bu hesabın borcuna '122
Alacak Senetleri Reeskontu' hesabının alacağına kaydedilir. Önceki dönemde ayrılan 'Borç
Senetleri Reeskont' tutarı da yeni dönemin başında iptal edildiğinde '322 Borç Senetleri
Reeskontu' hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.
Örnek: Senetli alacaklar için dönem sonunda 17.235 TL reeskont hesaplanmıştır.
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31/12/20….
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

17.235,00

122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU

17.235,00

11.65.659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
Yukarıda yer alan hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerle ilgili gider ve
zararların izlendiği hesaptır.
Hesapta izlenecek gider ve zararlar; değersiz alacaklar, hurda ve artık satış zararları,
kiraya verilen iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar, diğer olağan gider ve zararlar vb.
giderlerdir.
Gider ve zararlar doğdukça bu hesaba borç kaydedilir. Hesap dönem sonunda '690
Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

11.66 Finansman Giderleri (-)
İşletmelerin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetlerine
eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları vb diğer giderlerin izlendiği hesap
grubudur.
Bu grupta bulunan iki hesap arasındaki ayrım sadece vadelerinden kaynaklanır. Bir yıla
kadar olan borçlanmalarla ilgili giderler 660 nolu hesaba, bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla
ilgili giderler ise 661 nolu hesaba kaydedilir.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

11.66.660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
İşletmelerin bir yıla kadar vadeli olan borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve
varlıkların maliyetlerine eklenmemiş bulunan faiz vb giderlerin izlendiği hesaptır.
Bu hesaba dönem içinde kayıt yapılmaz. Finansman giderleri ortaya çıktıkça, 7/A ve
7/B seçeneklerine göre 780 veya 797 nolu hesaplarına kaydedilir. Bu hesaplara kaydedilen
tutarlardan bir yıla kadar vadeli borçlanmalarla ilgili olanlar, 781 veya 798 nolu yansıtma
hesapları aracılığı ile 660 nolu hesaba borç kaydedilir.
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Finansman giderleri tahakkuk ettikçe önce 780 Finansman Giderleri maliyet hesabına
kaydedilir. Giderler her vergi dönemi sonunda veya yılsonunda 781 Finansman Giderleri
Yansıtma hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.
7/B seçeneğinde ise, dönem içinde '797 Finansman Giderleri' hesabında izlenen
finansman giderlerinden kısa vadeli borçlanmalara ilişkin olanlar '798 Gider Çeşitleri Yansıtma'
hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
11.66.661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla ilgili faiz vb giderlerin izlendiği hesaptır.
Bu hesaba dönem içinde kayıt yapılmaz. Finansman giderleri ortaya çıktıkça, 7/A ve
7/B seçeneklerine göre 780 veya 797 nolu hesaplarına kaydedilir. Bu hesaplara kaydedilen
tutarlardan bir yıldan uzun vadeli borçlanmalarla ilgili olanlar, 781 veya 798 nolu yansıtma
hesapları aracılığı ile 661 nolu hesaba borç kaydedilir.
Finansman giderleri tahakkuk ettikçe önce 780 Finansman Giderleri maliyet hesabına
kaydedilir. Bir yıldan uzun vadeli olan giderler her vergi dönemi sonunda veya yılsonunda 781
Finansman Giderleri Yansıtma hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.
7/B seçeneğinde ise, dönem içinde '797 Finansman Giderleri' hesabında izlenen
finansman giderlerinden uzun vadeli borçlanmalara ilişkin olanlar '798 Gider Çeşitleri
Yansıtma' hesabı alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletmenin gider hesaplarının bakiye durumları aşağıdaki gibidir:
780 Finansman Giderler Kısa Vadeli Kısmı

8.252,37

780 Finansman Giderleri Uzun Vadeli Kısmı

508,74

31/12/20….
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER.
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDER.

8.252,37
508,74

781 FİNANSMAN GİDER.
YANSITMA HS

8.761,11

31/12/20….
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSIT.HS
780 FİNANSMAN GİDER.

8.761,11
8.761,11
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11.68 Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sürekli ve düzenli olarak
ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların izlendiği
hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

11.68.680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme veya çalışmayan kısımlara ait
giderlerin izlndiği hesaptır.
Grev, lokavt gibi nedenlerle veya bakım, onarım yüzünden imalat faaliyetine bir süre
ara verilebilir. Bu şekilde çalışılmayan dönem veya çalışmayan kısımlara ait giderler,
maliyetlerle ilgilendirilmez. Bu tür giderler sürekli ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenen
giderlerden değildir. Bu nedenle çalışılmayan dönemlere veya çalışmayan kısımlara ait olan
işçilik, amortisman ve genel üretim giderleri bu hesapta izlenir.
Üretimle ilgili olan ancak çalışmayan kısım veya dönemlere ait olan giderler, '721
Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma' hesabı ve '731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma' hesabı
alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
Örnek: İşletme zarar etmesinden ve bu zararını karşılayamamasından dolayı üretimi
durdurma ve devir karar almıştır. Üretimin durdurulmasından devir edilme anına kadar geçen
sürede işletmede bulunan demirbaşların ve makinelerin amortisman giderleri 1.850 TL'dir.
…./…./20….
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZARAR.

1.850,00

731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ

1.850,00
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11.68.681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da
unutulma nedeniyle yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların izlendiği hesaptır.
Cari dönemden önceki döneme veya dönemlere ait olan ancak bu dönemde ortaya çıkan
giderler hesaba borç kaydedilir.
Hesap dönem sonunda '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek
kapatılır.
11.68.689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer olağandışı gider ve zararların
izlendiği hesaptır.
Hesapta; maddi duran varlık satış zararları, itfa edilmeden kiralayana bırakılan özel
maliyet bedelleri, ödenen tazminatlar, cezalar, bağışlar, gecikme zamları, bedelsiz teslimlerin
KDV'si, bağlı menkul kıymetler satış zararları, iştirakler satış zararları izlenebilir.
Olağandışı gider ve zararlar doğdukça hesaba borç kaydedilir. Hesap dönem sonunda
'690 Dönem Karı veya Zararı' hesabının borcuna devredilerek kapatılır.

11.69 Dönem Net Karı veya Zararı
Hesap dönemi sonunda kullanılan ve dönemin net kar veya zararının belirlenmesine
olanak veren hesapların yer aldığı hesap grubudur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 DÖNEM
YÜKÜMLÜLÜK

KARI

VERGİ

VE

DİĞER

YASAL

KARŞILIKLARI (-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

10.69.690 Dönem Karı veya Zararı
Dönem sonlarında, gelir tablosu hesaplarında yer alan gelir ve gider tutarlarının
aktarıldığı hesaptır. Hesap bilanço düzenlenmesi aşamasında kapatılır.
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'60 Brüt Satışlar', '64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar' ve '67 Olağandışı
Gelir ve Karlar' grubunda yer alan gelir hesapları bu hesabın alacağına, ilgili gelir hesaplarının
borcuna kaydedilir.
Hesap, 691 nolu hesapla birlikte '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabına
devredilerek kapatılır.
10.69.691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Dönem karı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal
yükümlülüklerin kaydedildiği hesaptır. Hesap dönem sonlarında çalışır.
Dönem karı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal
yükümlülükler bu hesabın borcuna, '370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları' hesabına alacak kaydedilir. Bu hesap '690 Dönem Karı veya Zararı' hesabı ile
birlikte kapatılarak '692 Dönem Net Karı veya Zararı' hesabına devredilir.
10.69.692 Dönem Net Karı veya Zararı
İşletmenin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerden sonraki sonucunu gösteren hesaptır.
'690 Dönem Karı veya Zararı' hesabından, '691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılığı' hesabının tutarı düşüldükten sonra kalan farkın kaydedildiği hesaptır.
Vergi sonrası net dönem karı hesaba alacak, net dönem zararı ise hesaba borç olarak
kaydedilir. Dönem net karı '590 Dönem Net Karı' hesabına, dönem net zararı ise '591 Dönem
Net Zararı' hesabına devredilir.
Örnek: İşletmenin gelir hesaplarıyla ilgili durumu şöyledir:
621
Maliyeti

Satılan

Ticari

Mallar

656 Kambiyo Zararları

75.250,90

2.950,50

660 Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri

5.128,43

681 Önceki Dönem Gider ve
Zararları

758,36
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…./…./20….
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

84.088,19

621 SATILAN TİCARİ
MALLAR MALİYETİ

75.250,90

656 KAMBİYO ZARARLARI

2.950,50

660 KISA VADELİ
BORÇLANMA GİDER.

5.128,43

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER
VE ZARARLARI

758,36

690 Dönem Karı veya Zararı hesabı 84.088,19 TL borç kalanı vermiş olduğundan dolayı
işletme zarar etmiş demektir. İşletmenin zarar etmesinden dolayı vergi hesaplanmayacaktır ve
direkt olarak 692 Dönem Net Karı veya Zararı hesabına nakledilir.
31/12/20….
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

84.088,19

690 DÖNEM NET KARI
VEYA ZARARI

84.088,19

01/01/20….
591 DÖNEM NET ZARARI

84.088,19

692 DÖNEM NET KARI
VEYA ZARARI

84.088,19
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda hesaplardan hangisi gider hesabı değildir?
a. Konusu Kalmayan Karşılıklar
b. Satıştan İadeler
c. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
d. Menkul Kıymet Satış Zararları
e. Kambiyo Zararları
2) Satılan malın iade edilmesi durumunda hangi hesap borçlandırılır?
a. Satış İndirimleri
b. Ticari Mallar
c. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
d. Satıştan İadeler
e. Satış İskontoları
3) Satış esnasında, satışın yapılmasından sonra yapılan iskontolar nelerdir?
a. Satış İskontoları
b. Miktar İskontosu-Kasa İskontosu
c. İndirim İskontosu
d. Fiyat İskontosu
e. Alıca İskontosu
4) İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde
ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsayan
gelir tablosu hesap grubu .................................................... grubudur.
5) Muhasebe sistemimizde bulunan stok maliyet hesaplama yöntemleri nelerdir?
a. Fifo-Lifo
b. Ağırlıklı Ortalama-Has Maliyet
c. Sürekli Envanter Yöntemi-Aralıklı Envanter Yöntemi
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d. Ortalama Fiyat Esası
e. Tartılı Ortalama Yöntemi-Hareketli Ortalama Yöntemi
6) Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmenin, her mal satış kaydından sonra
yapması gereken yevmiye kaydında kullanılan hesaplar hangileridir?
a. Ticari Mallar Borçlu - Kasa Alacaklı
b. Yurtiçi Satışlar Borçlu - Bankalar Alacaklı
c. Satışların Maliyeti Borçlu - Ticari Mallar Alacaklı
d. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Borçlu - Ticari Mallar Alacaklı
e. Ticari Mallar Borçlu - Satılan Ticari Mallar Maliyeti Alacaklı

…./…./20….
654 KARŞILIK GİDERLERİ

15.000,00

129 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAK KARŞILIĞI

15.000,00

7) Yukarıda yer alan yevmiye kaydının ifade ettiği işlem nedir?
a. Şüpheli Ticari Alacağın kapatılması
b. Karşılık giderinin kapatılması
c. Şüpheli ticari alacağın karşılık giderlerine nakli
d. Şüpheli hale gelmiş olan alacağın şüpheli ticari alacaklara alınması
e. Şüpheli hale gelmiş olan ticari alacağa karşılık ayrılması kaydı

Cevaplar
1) a

2) d

3) b

4) Satışları Maliyeti 5) c

6) e
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12. MALİYET HESAPLARI-7/A SEÇENEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
12.71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
12.72 Direkt İşçilik Giderleri
12.73 Genel Üretim Giderleri
12.74 Hizmet Üretim Maliyeti
12.75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12.76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
12.77 Genel Üretim Giderleri
12.78 Finansman Giderleri

Anahtar Kavramlar
 Maliyet

 Yansıtma Hesapları

 Maliyet Hesapları

 Gider Hesapları

 Bağlantı Hesapları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Maliyet Hesaplarında yer
alan gider hesapları hakkında
bilgi edinilmesi
Maliyet hesaplarında yer alan
gider hesaplarının ne anlam
ifade ettiği ve hangi
durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını öğrenmek

244

12. Maliyet Hesapları
Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için
yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.
Bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek
halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuştur. 7/A seçeneğinde giderler defter-i kebirde fonksiyon
esasına göre, 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiştir. Bu suretle, işletmelere
giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına,
büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlanmış, farklı maliyet
hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanınmıştır.
Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet işletmeleri için özellikle zorunlu olarak
önerilen 7/A seçeneğinde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir.
Gider Hesapları: Bu hesaplar; dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin
izlendiği ve borçlarına kaydedildiği hesaplardır. Gider hesaplarına yapılacak kayıtlara ilişkin
olarak düzenlenecek muhasebe fişlerinde gider yerleri ve gider çeşitleri hesaplarına ait
numaralar birlikte yazılır.
Gider Yansıtma Hesapları: Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda
gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını
sağlamak amacıyla kullanılır.
Fark Hesapları: Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması
halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği
hesaplardır. Fark hesapları borç ve alacak kalıntısı verebilir.
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İşletme Giderlerinin Ana Hesaplar Arasındaki Akışı

Gelir Tablosu
Hesabı

Gelir
Gelir
Tablosu Tablosu
Hesabı Hesabı

Hizmet Üretim
Gelir
Mamul Üretim
İşletmeleri
Tablosu
İşletmeleri Tarafından
Kullanır.710,720,730
Hesabı
kullanılır
Hesaplar Kullanılmaz

MALİYET HESAPLARI
GİDER HESAPLARI

YANSITMA HESAPLARI

710 Direkt İlk Madde ve
Malzeme Giderleri

711 Direkt İlk Madde ve
Malzeme Yansıtma

SONUÇ VE BİLANÇO
HESAPLARI
151 Yarı Mamuller-Üretim
152 Mamuller Hesabı

720 Direkt İşçilik Giderleri

721 Direkt İşçilik Giderleri 620 Satılan Mamul Maliyeti
Yansıtma
180-258-263-272-280 Hesaplar

730 Genel Üretim Giderleri

731 Genel Üretim Giderleri
Yansıtma

680 Çalışmayan Kısım
Gider ve Zararları
620 Satılan Hizmet Maliyeti

740 Hizmet Üretim Maliyeti

750 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri

741 Hizmet Üretim Maliyeti
Yansıtma

170 Yıllara Yaygın İnşaat
ve Onarım Maliyet

751 Araştırma ve Geliştirme 630 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri Yansıtma
Giderleri

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderleri

761 Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri Yansıtma

631 Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri

770 Genel Yönetim Giderleri

771 Genel Yönetim Giderleri
Yansıtma

632 Genel Yönetim
Giderleri

781 Finansman Giderleri
Yansıtma

660 Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma
Giderleri
180-258-263-271-272-280
Hesaplar

781 Finansman Giderleri

12.70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
Bu grupta yer alan hesaplar genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayrı
olarak yürütülmesinin istenmesi durumunda, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında
bağlantıların kurulmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
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12.70.700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel
muhasebe tarafından tutulan hesaptır.
Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk ettikçe hu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif
hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel
muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın alacağına, ilgili hesapların borcuna kaydedilir.
12.70.701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve maliyet
muhasebesi tarafından tutulan ve "700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı"nın borcuna
kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır.
Genel muhasebede "700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı"nın borcuna kaydedilen
giderler genel muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet muhasebesinde bu hesabın
alacağına, fonksiyonel gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel
muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu hesabın borcuna, ilgili fonksiyonel gider yansıtma
hesaplarının alacağına kaydedilir.

12.71. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katılan ve
hangi mamulden ne kadar tüketildiği, ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilk madde ve
malzemelerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarını kapsar.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

12.71.710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamulün bünyesine giren, mamulün
temel öğesini oluşturan ve mamulün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı
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fiili tutarlarla bu hesapta izlenir. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin
maliyeti bu hesapta izlenmez.
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde ambardan
çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, "150- İlk madde ve Malzeme Hesabının alacağına
kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi uygulayan işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının
yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen fiş de, gider çeşidi ile gider yeri kodunun yazılması
esastır.
Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu
hesap, "711- Direkt İlk madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: Ekmek ve ekmek ürünleri üreten bir fabrikada, üretime sevk edilen ilk madde
ve malzemelerin toplam tutarı 2.895.50 TL 'dir.
…./…./20….
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD.

2.895,50

150 İLK MADDE VE MALZ.

2.895,50

12.71.711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "710- Direkt İlk madde ve Malzeme
Giderleri Hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanmış
maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru
olarak bu hesabın alacağı karşılığında "151- Yarı Mamuller-Üretim Hesabı"na borç kaydedilir.
Dönem sonlarında "710- Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak
kapatılır.
Örnek: Ekmek ve ekmek ürünleri üreten bir fabrikada, 710 hesabın toplam tutarı
2.895.50, genel üretim gideri ise 103,19 TL 'dir.
31/03/20….
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
731 GENEL ÜRETİM GİDER.YANS.HESABI

2.895,50
103,19

710 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ

2.895,50

730 GENEL ÜRETİM GİDER.

103,19
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31/03/20….
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM

2.998,69

711 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI

2.895,50

731 GENEL ÜRETİM GİDER.
YANSITMA HESABI

103,19

12.72. Direkt İşçilik Giderleri
Bu grup bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya verilebilen işçilik
giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

12.72.720 Direkt İşçilik Giderleri
Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, belli bir mamul veya hizmetin üretim
maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamul
veya mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek
duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur.
Dönem içinde esas üretim gider yerinde çalışan işçilere ait direkt işçilik giderleri
tahakkuk ettikçe bu hesaba borç, dönem sonunda 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma
Hesabına aktarılıp, alacak kaydedilerek kapatılır.
Örnek: Temmuz ayına ait direkt işçi ücret giderleri şöyledir:
ASGARİ ÜCRET

1.273,50

SGK PRİMİ % 141

178,29

İŞSİZLİK SİG. FONU % 12

12,74

GELİR VERGİSİ %155 (*)

72,26
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ5 90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,596 9,67
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ASGARİ ÜCRET(**)

272,96
1.000,54

SGK PRİMİ % 15.5 (
İşveren Payı ) (***)3

197,39

İŞVEREN İŞSİZLİK
SİGORTA FONU % 24

25,47

İŞVERENE TOPLAM
MALİYET

1.496,36

02/07/20….
720 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 00 BRÜT ÜCRET
730 01 SSK İŞVEREN PAYLARI

1.496,36
1.273,50

3/4

222,86

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

90,11

136 00 ASGARİ GEÇİM İNDİRİM İ

90,11

335 PERSONELE BORÇ.

1.000,54

335 00 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR HS

172,04

360 00 M UHTASAR KESİTİSİ
360 00 001 GELİR VERGİSİ5
360 00 002 DAM GA VER.

6

361 ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK KESİNTİ.

413,89

361 00 ÖDENECEK SGK PRİM .
361 00 001 SSK PRİM

1/3

361 00 002 İŞS SİG PRİM

2/4

12.72.721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "720- Direkt İşçilik Giderleri
Hesabı"nın borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış direkt işçilik giderleri, maliyet
unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında "151- Yarı Mamuller Üretim Hesabı"na borç
kaydedilir.
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Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde üretim yapılmayan işçilikler olağan
durumlarda bu hesabın alacağı karşılığı "680- Çalışmayan Kısım Giderleri Hesabı"nın borcuna
aktarılır.
Örnek: Ekmek üretimi yapan işletmenin Temmuz ayı işçi ücreti gideri 1.496,36 TL'dir.
Geçici vergi döneminde yansıtma hesapları yapılmıştır.
30/09/20….
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME
GİDERLERİ YANSITMA HESABI
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDER YANSITMAHS.
731 GENEL ÜRETİM GİDER.YANS.HESABI

XX
1.496,36
XX

710 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ

XX

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDER.

1.496,36

730 GENEL ÜRETİM GİDER.

XX

30/09/20….
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM

1.496,36

711 DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ
YANSITMA HESABI

XX

721 DİREKT İŞÇİLİK GİDER.
YANSITMA HESABI

1.496,36

731 GENEL ÜRETİM GİDER.
YANSITMA HESABI

XX

12.73. Genel Üretim Giderleri
Bu grup işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt ilk madde
ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından
oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
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733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

12.73.730 Genel Üretim Giderleri
İşletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve direkt ilk
madde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır.
Bu giderlerin;
— Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteliğini taşıması,
— Çeşit ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla üretim ve
hizmet maliyetlerine yansıtılabilir nitelikte olması, gerekir.
Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "731- Genel
Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
12.73.731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış
genel üretim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, "730- Genel üretim
Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderleri, bu hesabın alacağı karşılığı "151- Yarı
Mamuller Üretim Hesabı" ile diğer aktif, gider ve zarar hesaplarına borç kaydedilir.

12.74. Hizmet Üretim Maliyeti
Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73
gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır.
Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARKLARI HESABI
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12.74.740 Hizmet Üretim Maliyeti
Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın
horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma"
hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: Otel ve yemek hizmeti veren işletmede 25 Mart günü depodan ilgili yerlere
verilen malzemeler şöyledir:
Lokanta: Yiyecek-İçecek Malzemesi

Oda Servisi:

950,00

Temizlik Malzemesi

550,00

Temizlik Malzemesi

972,00

25/03/20….
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS

2.472,00

150 İLK MADDE VE
MALZEME HS

2.472,00

12.74.741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış
hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "740Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı
"622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"nın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap "740Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: 31.03 tarihinde işletmenin 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında toplanan
toplam tutar 9.500,00 TL'dir.
- Tahmini maliyet sisteminin ve önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı
işletmelerde aşağıdaki gibi kayıt yapılacaktır;
31/03/20….
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HS

9.500,00

741 HİZMET ÜRETİM
MALİYETİ YAN.HS.

9.500,00

31/03/20….
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANS. HS

9.500,00

740 HİZMET ÜRETİM
MALİYETİ HS.

9.500,00
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- Tahmini maliyet sisteminin ve önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
uygulanmadığı işletmelerde ise aşağıdaki gibi kayıt yapılması uygun olacaktır;
31/03/20….
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANS. HS

9.500,00

740 HİZMET ÜRETİM
MALİYETİ HS.

9.500,00

31/03/20….
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HS

9.500,00

741 HİZMET ÜRETİM
MALİYETİ YAN.HS.

9.500,00

12.75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark
hesaplarından oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA
HESABI
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
HESABI

12.75.750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Üretime devam olunan mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak,
bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek
ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve
mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini
geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği
hesaptır.
Aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu
döneme isabet eden itfa payları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap,
"751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
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12.75.751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış
araştırma ve geliştirme giderleri fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "750Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı
karşılığı, sonuç hesaplarında "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara
borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Hesabı"yla kapatılır.

12.76. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark
hesaplarından oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
YANSITMA HESABI
762 PAZARLAMA
FARKLARI HESABI

SATIŞ

VE

DAĞITIM

GİDER

12.76.760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve
hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
Mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve
hizmetlerin lıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, "761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı" ile
karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: İşletme, 05.04 tarihinde dağıtım müdürünün kullandığı araç için 1.850 TL +
%18 KDV aylık kira bedeli ödemiştir. Ay içinde kullanılan akaryakıt tutarı ise 480 TL + %18
KDV 'dir.
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25/05/20….
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDER.
760 05 ARAÇ KİRA BEDELLERİ

1.850

750 02 AKARYAKIT GİDERLERİ

480

2.330,00

191 İNDİRİLECEK KVD HS

419,40

329 DİĞER TİCARİ BORÇ.

2.749,40

12.76.761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "760Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın
alacağı karşılığı "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"na devredilir.
Dönem sonlarında bu hesap, "760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı" ile
karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: İşletmenin geçici vergi dönemi sonunda 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
hesabında biriken toplam tutar 2.330 TL'dir.
30/06/20….
761 PAZAR.SATIŞ DAĞIT.GİD.YANSIT. HS

2.330,00

760 PAZAR. SATIŞ DAĞIT.
GİDERLERİ HS

2.330,00

30/06/20….
631 PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞIT.GİDER.

2.330,00

761 PAZAR.SATIŞ DAĞIT.
GİDERLERİ.YANSIT.HS

2.330,00

12.77. Genel Yönetim Giderleri
Bu grup yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
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12.77.770 Genel Yönetim Giderleri
Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve
kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve
tahsilâtı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderlerinin izlendiği hesaptır.
Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve
kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve
tahsilâtı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.
Dönem sonlarında bu hesap, " 771- Araştırma ve geliştirme Giderleri Yan-sıtma Hesabı" ile
karşılaştırılarak kapatılır.
Örnek: İşletme, yönetim bölümünün temizlik gideri olarak 77,10 TL, kırtasiye gideri
olarak 37,50 TL harcama yapmıştır.
30/09/20….
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

114,60

150 İLK MADDE VE MALZ

114,6

150 00 Temizlik Malzemesi
150 01 Kırtasiye Malzeme.

30/09/20….
771 GENEL YÖNETİM GİD.YANSIT.HS

114,60

770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS

114,60

30/09/20….
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

114,60

771 GENEL YÖNETİM
GİDER.YANSIT.HS

114,60

12.77.771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış
genel yönetim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "770- Genel Yönetim
Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığı "632- Genel
Yönetim Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "770- Genel
Yönetim Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.

12.78. Finansman Giderleri
Bu grupta işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların
maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerle, yansıtma ve fark hesapları yer alır.
Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
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780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
12.78.780 Finansman Giderleri
İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili
faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.
İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili
faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında
bu hesaba alacak 781 Finansman Giderleri hesabına borç kaydedilerek kapatılır.
Örnek: İşletmenin yatırımlarında kullanmak üzere almış olduğu 200.000 TL'lik kredi
için; ilk ay geri ödemesinde bankanın 5.000,00 TL anapara, 1972,54 TL faiz ile birlikte Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahakkuk ettirildiği
gelen hesap özetinden görülmüştür.
…./…./20….
780 FİNANSMAN GİDERLERİ

5.000,00

300 BANKA KREDİLERİ

1.972,54

100 KASA HS

6.972,54

12.78.781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış
finansman giderleri ile fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "780- Finansman
Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığında sonuç
hesaplarındaki "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına borç kaydedilir.
Örnek: İşletmenin geçici vergi dönemi sonunda 780 Finansman Giderleri hesabında
biriken toplam tutar 3.945,08 TL'dir.
…./…./20….
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER

3.945,08

781 FİNANSMAN GİD.YANS

3.945,08

…./…./20….
781 FİNANSMAN GİDER.YANSIT.HS
780 FİNANSMAN GİDER.

3.945,08
3.945,08
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Bölüm Soruları
1) Mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin
toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplar ........................
hesaplarıdır.
2) Maliyet hesapları muhasebe sisteminde kaç seçenek halinde hangi isimlerle
sunulmuştur?
a. 7/A Seçeneği-7/B Seçeneği
b. Gider Hesapları
c. Maliyet Hesapları
d. Gider Yansıtma Hesapları
e. Fark Hesapları
3) "Fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin
tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise,
bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla
kullanan hesapların genel adı nedir?
a. Maliyet Hesapları
b. Fark Hesapları
c. Maliyet Hesapları
d. Yansıtma Hesapları
e. Sonuç Hesapları
4) Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel
muhasebe tarafından tutulan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
b. Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı
c. Direkt İşçilik Gideri Yansıtma Hesabı
d. Genel Üretim Giderleri
e. Hizmet Üretim Maliyeti
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…./…./20….
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD.
150 İLK MADDE VE MALZ.

2.895,50
2.895,50

5) Yukarıda yer alan yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?
a. Hammadde satın alınması
b. Satın alınan malların satılması
c. Üretime sevk edilen hammadde kaydı
d. Hammaddelerin gider yazılarak bitirilmesi
e. Hammaddelerin kayıtlardan çıkarılması

Cevaplar
1) Maliyet

2) a

3) d

4) a

5) c
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13. MALİYET HESAPLARI-7/B SEÇENEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.79 Gider Çeşitleri-7/B Seçeneğinde Hesapların İşleyişi

Anahtar Kavramlar
 7/B Seçeneği

 Üretim Maliyet Hesabı

 Gider Çeşitleri

 Hesapların İşleyişi

 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Maliyet Hesaplarında yer
alan 7/B gider çeşitleri
hesapları hakkında bilgi
edinilmesi
Maliyet hesaplarında yer alan
7/B
gider
çeşitleri
hesaplarının ne anlam ifade
ettiği ve hangi durumlarda
nasıl
kullanıldıklarını
öğrenmek
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13. Maliyet Hesapları-7/B Seçeneği
Ticaret işletmeleri isteyen küçük hizmet işletmeleri ve isteyen küçük üretim işletmeleri
giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.
Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre
izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla
fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya
sonuç hesaplarına aktarılır.
Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürülmesinde ve ilgili gider yerlerine
yüklenmesinde, işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve
fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılmasını gerektirecek kayıt düzenini seçerler.
İsterlerse, eş zamanlı kayıt düzenini bu seçenek için de kullanarak yardımcı defterlerde
fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeşitleri tahakkuk
ettikçe ilgili defter-i kebir hesaplarında izlenirken; aynı anda yardımcı defterlerde
fonksiyonlarına göre izlenip eş zamanlı olarak gider yerlerine aktarılabilir.
7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.
Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
79 GİDER ÇEŞİTLERİ
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799 ÜRETİM MALİYET HESABI
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SONUÇ VE BİLANÇO
HESAPLARI

YANSITM A HESAPLARI

790 İlk M adde ve M alzeme
Giderleri

798 GİDER ÇEŞİTLERİ
YANSITM A HESABI

799 Üretim M aliyeti

791 İşçi Ücret ve Giderleri

798 10 Direkt İlk M adde ve
M alz. Giderleri Yansıtma

622 Satılan Hizmet M aliyeti

792 M emur Ücret ve Giderleri

798 20 Direkt İşçilik Giderleri
Yansıtma

151 Yarı M amul-Üretim

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda 798 30 Genel Üretim Giderleri
ve Hizmetler
Yansıtma

152 M amuller

794 Çeşitli Giderler
795 Vergi,Resim ve Harçlar

620 Satılan M amul M aliyeti

796 Amortisman ve Tükenme
Payları
660 Kısa Vadeli Borçlanma
Giderleri

797 Finansman Giderleri

798 80 Finansman Giderleri
Yansıtma

661 Uzun Vadeli Borçlanma
Giderleri
258 Yapılmakta Olan
Yatırımlar

620 Satılan Mamul Maliyeti / 622 Satılan Hizmet Maliyeti / 630 Araştırma ve Geliştirme
Giderleri / 631 Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid./ 632 Genel Yönetim Gid./660 Kısa Vadeli
Borçlanma Gid./661 Uzun Vadeli Borçlanma Gid.

M ALİYET HESAPLARI
GİDER ÇEŞİTLERİ

7/B Seçeneğine Göre Giderler Hesaplarının Akışı

13.790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak
amacıyla tüketilen her türlü direkt ilkmadde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili
dışarıyla yaptırılan işleri kapsar.
Alınan malzemeler kullanıldıkça bu hesabın borcuna kaydedilir. Yıl sonunda 798 Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.791 İşçi Ücret ve Giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla
çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen, (Esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler,
yıllık izin ücretleri, S. Sigorta işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her
türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler gibi) her türlü tutarların izlendiği hesaptır.
İşçilik giderleri tahakkuk ettikçe bu hesaba borç kaydedilir. Yılsonunda 798 Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.
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13.792 Memur Ücret ve Giderleri
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler gerçekleştirmek amacıyla
çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb.. için tahakkuk ettirilen her türlü tutarların
izlendiği hesaptır.
Personelin maaş ve diğer ücret ekleri tahakkuk ettikçe bu hesaba borç kaydedilir.
Yılsonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek
amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz bakım ve onarım, haberleşme,
nakliye ile diğer fayda ve hizmetler) için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan giderler tahakkuk ettikçe hesap
borçlandırılır. Yılsonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.794 Çeşitli Giderler
Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması
gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri dava icra ve noter
giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli giderler gibi giderlerin izlendiği hesaptır.
Çeşitli giderler hesabı kapsamında yer alan giderler tahakkuk ettikçe bu hesap
borçlandırılır. Yılsonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.795 Vergi, Resim ve Harçlar
Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçların
izlendiği hesaptır.
Gider niteliğindeki vergi, resim ve harçlar tahakkuk ettikçe hesap borçlandırılır.
Yılsonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan
amortisman gideri ile tükenme paylarını kapsar.
Dönem içinde ayrılan amortisman giderleri bu hesabın borcuna, 257 Birikmiş
Amortismanlar hesabının alacağına kaydedilir. Yılsonunda 798 Gider Çeşitleri Yansıtma
Hesabına aktarılarak kapatılır.

266

13.797 Finansman Giderleri
İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı
kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur farklarını kapsar.
Finansman giderleri tahakkuk ettikçe bu hesap borçlandırılır. Yılsonunda 798 Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabına aktarılarak kapatılır.

13.798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
Giderlerin tutarlarının üretim maliyet hesabına veya sonuç hesaplarına veya ilgili varlık
maliyetlerine yansıtılmasında kullanılan hesaptır.
Üretim ve Hizmet işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider
dağıtım tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit
hesaplarının toplam tutarları, "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile,
"799- Üretim Maliyet Hesabı"
"630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri"
"631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri"
"632- Genel Yönetim Giderleri"
"66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına"
"680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları"
"258 Yapılmakta Olan Yatırımlar, hesaplarının ilgili olanlarına veya aktifleşmesi
gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "799- Üretim
Maliyet Hesabı", üretim işletmelerinde 151- Yarı Mamuller Üretim" ve "152- Mamuller"
hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise "622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"na devredilerek
kapatılır.
Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen
tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan
630, 631, 632 hesapları ile 66- Finansman Giderleri Grubu" ilgili hesabının borcuna, "798Gider Çeşitleri Yansıtma Hesaplarının alacağına yazılır. 798 ve 799 No.lu hesaplar dönem
sonlarında karşılaştırılarak kapatılır.

13.799 Üretim Maliyet Hesabı
7/B seçeneğini uygulayan üretim ve hizmet işletmelerinde, üretim giderlerini
bünyesinde toplayan ve üretim maliyetlerinin toplu olarak görülmesini sağlayan hesaptır.
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Dönem sonlarında üretim faaliyetlerine ilişkin direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri bu hesabın borcuna 798 Gider Çeşitleri
Yansıtma hesabının alacağına kaydedilir. Dönem sonunda üretimini tamamlamayan yarı
mamul stokları '151 Yarı Mamuller-Üretim' hesabına, üretimi tamamlanan mamul stokları ise
'152 Mamuller' hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Hizmet işletmelerinde ise
hizmet üretim maliyetleri bu hesabın alacağı karşılığında 622 Satılan Hizmet Maliyet hesabının
borcuna kaydedilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan hesaplardan hangisi 7/B seçeneğinde bulunmamaktadır?
a. Hizmet Üretim Maliyetleri
b. İşçi Ücret ve Giderleri
c. Vergi, Resim ve Harçlar
d. Çeşitli Giderler
e. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
2) İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler gerçekleştirmek amacıyla
çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb.. için tahakkuk ettirilen her türlü
tutarların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşçi Ücret ve Giderleri
b. Çeşitli Giderler
c. Genel Yönetim Giderleri
d. Memur Ücret ve Giderleri
e. Genel Üretim Giderleri
3) Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçların
izlendiği hesap hangisidir?
a. Çeşitli Giderler
b. Memur Ücret ve Giderleri
c. İşçi Ücret ve Giderleri
d. Vergi, Resim ve Harçlar
e. Amortismanlar ve Tükenme Payları
4) 7/B seçeneğinde giderlerin tutarlarının üretim maliyet heasbına veya sonuç
hesaplarına veya ilgili varlık maliyetlerine yansıtılmasında kullanılan hesap
......................................................................... hesabıdır.

Cevaplar
1) a

2) d

3) d 4) Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

269

14. NAZIM HESAPLAR VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1 Nazım Hesaplar ve İşleyişleri
14.2 Envanter Kavramı ve İşlemleri

Anahtar Kavramlar
 Nazım Hesaplar

 Envanter Kavramı

 Borçlu Nazım Hesaplar

 Değerleme

 Alacaklı Nazım Hesaplar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Nazım Hesabın ne olduğu ve
hangi
hallerde
kullanıldıklarıyla işleyişi ve
işleyiş kuralları öğrenilecektir
Envanter kavramının ne
olduğu, envanter işlemleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunması

272

14.1. Nazım Hesaplar
Nazım Hesaplar; işletmenin gerçek borç, alacak ve mevcutları arasında yer almayan,
fakat işletmenin muhafazası altında olan kıymetlerle, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı
işlemlerin izlenmesi için kullanılan hesaptır.
Nazım Hesaplar;
İşletmenin sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi,
İşletme dışında bulunan işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi,
Kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin
belirtilmesi,
İşletmede muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde
edilmesi, amacıyla kullanıldığından, uygulama yaygınlığı işletmeden işletmeye büyük
farklılıklar gösterebilir.
14.1.9 Nazım Hesapların İşleyişi
Nazım Hesaplarda izlenecek işlemler, iki veya daha fazla sayıdaki Nazım Hesap
arasında muhasebeleştirilir. Nazım Hesaplar, diğer hesaplarla karşılaştırılamazlar. Başka bir
söyleyişle, bu hesaplarda takip edilecek bir işlemin muhasebeleşmesi için, bir veya birden fazla
Nazım Hesap borçlanırken, karşılığında bir veya birkaç Nazım Hesap alacaklanır.
Bu hesaplarda takip edilen işlemler ileride gerçekleşir ve bir varlık veya kaynak değer
ifade ederse, açılan Nazım Hesaplar kendi arasında mahsup işlemi ile kapatılarak ilgili kaynak
veya varlık hesabına aktarılır. Nazım hesaplar kesinlikle kaynak veya varlık hesaplarıyla
mapsup yapılıp kapatılamaz veya kaynak veya varlık hesaplarına virman yapılamaz.
Nazım Hesapların gruplandırılması konusunda Muhasebe Sistemi Genel Tebliği'nde
sınırlandırmalar olmadığı için, uygulamada Borçlu veya Alacaklı Nazım Hesaplan kodlanması
işletmelerin ihtiyaçlarına göre istedikleri gibi ayırım yapabileceklerdir.
Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken işlemleri sınırlı olan bir işletme sadece;
900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
şeklinde iki defter-i kebir hesabı açarak tüm Nazım Hesap işlemlerini bu hesaplarda ve
bu hesaplarda açılacak tali hesaplarda izleyebilir. Nazım Hesaplarda izlenmesi gereken
işlemleri çeşitlilik gösteren işletmeler ise her işlem türü için defteri kebir düzeyinde hesaplar
açabilir.
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14.2. Envanter Kavramı ve İşlemleri
14.2.1 Envanter Kavramı
Envanter, sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki
alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır.
Ticari işletmelerin dönem sonlarında kârlılık durumlarının tesbit edilmesi gerekir. Bu
durum, kununlardan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu gibi, işletmenin ortaklarının kâr elde
etmelerini, işletmenin iş hayatındaki faaliyetlerinin takibi ve gerekli tedbirlerin alınması
açısından zorunludur.
Dönemsellik Kavramı gereği, her hesap dönemi sonunda hesapların kapatılıp takip eden
hesap dönemi başında yeniden açılması gerekir. Bu durum, dönemler itibarıyla işletme
faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
Dönem içerisinde yapılan muhasebe kayıtları ile dönem sonunda yapılacak envanter
çalışmalarına göre bulunacak sonuçlar arasında farklılaklar olabilir. Bu farklılıklar, dönem
sonunda yapılacak envanter çalışmaları ile giderilir. Düzenlenecek olan mali tabloların gerçekçi
olması sağlanır.
İşletmelerin bir hesap dönemi içerisindeki muhasebe işlemlerinin seyri aşağıdaki gibi
olacaktır:
1- Dönem Başı İşlemleri: Dönem Başı Bilançosunun(Açılış Bilançosu) düzenlenmesi,
Açılış Yevmiye Kaydının Yapılması
2- Günlük Ticari İşlemler: Yevmiye Defterine(Günlük Defter) Kayıt, Defter-i
Kebire(Büyük Defter) Kayıt, Yardımcı Defter-i Kebirlere Kayıt
3- Genel Geçici Mizan Düzenlenmesi: Aylık-Üç Aylık Mizanların düzenlenmesi, 31
Aralık Genel Geçici Mizan Düzenlenmesi
4- Dönem Sonu İşlemleri: Dönem Sonunda Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter
İşlemleri
5- Yansıtma Hesapları, Gelir Tablosunun ve Kesin Mizanın Düzenlenmesi
6- Dönem Sonu Bilançosunun(Kapanış Bilançosu) Düzenlenmesi
7- Kapanış Yevmiye Kaydının Yapılması ve Tüm Hesapların Kapatılması
14.2.2 Envanter Türleri ve İşlemleri
Envanter çalışmalarını ikiye ayırabiliriz:
1- Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri (Fiili Envanter)
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2- Muhasebe İçi Envanter İşlemleri (Kaydi Envanter)
14.2.2.1 Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri (Fiili Envanter)
İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin sayılması, tartılması, ölçülmesi suretiyle
mevcutların, alacakların ve borçların tesbit edilmesi ve değerlendirilmesi işlemleri muhasebe
dışı envanter işlemi olarak kabul edilir. Bu tesbit ve değerleme işleminden sonra bulunan
sonuçların muhasebe kayıtları ile karşılaştırılması gerekir. Farklılıklar varsa muhasebe
kayıtlarının gerçek durumu gösterecek şekilde düzeltilmesi gerekir.
14.2.2.1.1 Miktar Olarak Belirleme

Dönem sonunda işletmenin tüm mevcutları ile borçlarının miktarları tespit edilir. Büyük
kuruluşlarda tespit işleminin bir bölümü; oluşturulan sayım ekiplerince, bir bölümü de
muhasebe servisince gerçekleştirilir.
a. Kasa Mevcudu
Kasa, varlık kalemleri arasında envanteri her iş günü yapılan varlık kalemidir. Bu
nedenle yıl sonunda özel bir miktar tesbit söz konusu değildir. 31 Aralık günü kasada bulunan
miktar aynı zamanda yıl sonundaki miktardır.
b. Banka Mevcudu
Bankalardan hesap özeti(ektre) istenerek her hesaptaki mevduat miktarı belirlenir.
Hesap çalışmamış olsa bile bankadan hesap özeti ve bakiyeyi gösteren bir yazı alınarak
envanterin dayanağı ve banka mevcudunun varlığını gösteren bir belge olarak saklanır.
c. Alacaklar
İşletmenin alacaklarının bilanço günündeki miktarı belirlenir. Örneğin, varsa faizleri
veya indirimleri hesaplanır, yeni tutarları üzerinden borçlu kişi ve kuruluşlarla mutabakat
sağlanır. Senetli alacakların bilanço gününden vadelerine kadar geçecek faizleri bulunarak
toplam reeskont miktarı hesaplanır.
d. Verilen Avanslar
Avanslar gözden geçirilerek bunlardan mahsubu gerekenlerin mahsuplarının yapılıp
yapılmadığı araştırılır ve hesaplarda halen avans niteliği taşıyan alacakların kalması sağlanır.
İşletmeden ayrılan kişilerde kalmış avans alacakları avans hesaplarından ilgili hesaplara
aktarılır.
e. Stoklar
İşletmede bulunan tüm stoklar sayılır. Sayım sırasında fiziki nedenlerle bozulmuş
kırılmış, çatlamış vb. malzeme ile deklase olmuş malzeme de gerekli işlemler yapılmak üzere
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belirlenir ve sayım listelerine işaret edilir. Ölçme, tartma sayma ile miktarı kesin olarak
belirlenemeyen stoklar(buğday gibi) kübaj yolu (ortalama birim ağırlığı) ile belirlenir.
f. Duran Varlıklar
Duran varlıklar da sayılarak, hesaplarda karşılaştırılmak üzere, listelere dökülür.
Karşılaştırmayı sağlamak üzere demirbaş eşyaya verilen numaralar ile diğer duran varlıkların
ayırt edici numaraları işaret edilir. Sayım sırasında, kırılmış, bozulmuş veya hizmet dışı
bırakılmış olanlar da belirlenir.
g. Alınan Krediler ve Kredi Taksitleri
Cari hesap şeklinde çalışan kredilerin dönem sonu tutarları ilgili kurulştan hesap özeti
istenerek belirlenir. Avans şeklindeki kredilerde yıl sonu itibariyle işlenmiş bulunan faizler
hesaplanır.
h. Borç Senetleri
Borç senelerinin bilanço gününden vadeye kadar geçecek günlere ilişkin faizleri
hesaplanarak, toplam reeskont miktarı belirlenir.
i. Borçlar
Borçlardan faizli olanlar varsa, bunların bilanço gününe kadar işlemiş faizleri; gecikmiş
olanlar varsa, bunların da gecikme zamları ve gecikme cezaları hesaplanır.
j. Gelecek Döneme Ait Gelir ve Gider Miktarları
Gelir yazılan kalemler arasında bu dönemde gerçekleşmemiş gelirler ile gider yazıldığı
halde bu dönemde gerçekleşmemiş giderler varsa, reeskont işlemi yapılmak üzere miktarları
hesaplanır.
k. Gider ve Gelir Tahakkuk Miktarları
İşlemiş ancak istenebilir duruma gelmediği için alacaklara alınmamış gelirler
ile aynı durumdaki giderler araştırılarak miktarları belirlenir.
14.2.2.1.1 Değer Olarak Belirleme
a. Değerleme
Değerleme, belirli bir iktisadi kıymetin belli bir zamandaki kıymetinin belli bir para
cinsinden ifade edilmesi işlemidir.
Muhasebede çeşitli değerleme yöntemleri ve ölçüleri geliştirilmiştir. Bunlar VUK’un
261. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;
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- Maliyet bedeli: İktisadi bir kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması sebebiyle
yapılan ödemelerle bunlara ait giderlerin toplamını ifade eder.( VUK. mad.262 ) Maliyet bedeli
ile değerlenecek kıymetler şunlardır: Ticari mallar, demirbaş eşya, gayrimenkuller, zirai
mahsuller, taşıtlar, tesis makine ve cihazlar, binalar maliyet bedeli ile değerlendirilecektir.
- Borsa rayici: gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret
borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son işlem gününde borsadaki
işlemlerinin ortalama değerlerini ifade eder ( VUK. mad..263 ) Borsa rayici ile değerlenecek
kıymetler şunlardır: Yabancı paralar
- Tasarruf değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek
değeridir. (VUK.mad.264) Ticari hayatta kullanılmamaktadır. Çünkü iktisadi kıymetin değeri
kişiye göre değişmektedir. Tasarruf değeri ile değerlenecek kıymetler şunlardır: Senetli
alacaklar, senetli borçlar,
- Mukayyet (kayıtlı) değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap
değeridir. (VUK.mad.265.) Mukayyet değer ile değerlenecek kıymetler şunlardır: Senetli
alacaklar, senetsiz alacaklar, kuruluş ve örgütlenme giderleri, amortismanlar, karşılıklar.
- İtibari değer: Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeridir.
( VUK.mad.266 ). İtibari değer ile değerlenecek kıymetler şunlardır: Kasadaki nakit ve tahviller
- Rayiç bedeli: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.
( VUK.mad.266) Veraset ve intikal vergisine tabi menkul malların değerlemesinde rayiç bedel
kullanılır.
- Emsal bedeli ve Emsal ücreti: Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru
olarak tasbit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz
olacağı değerdir. ( VUK. mad.267 ) Emsal bedeli ile daha çok hurda mallar, değeri düşen mallar
değerlemeye tabi tutulmaktadır. Emsal bedeli ya da ücreti tesbit edilirken aşağıdaki sıra takip
edilir.

 Ortalama fiyat esası; Aynı cins ve türdeki mallar değerlemenin yapılacağı ayda veya
önceki ayda veya ondan önceki aylarda satış yapılmış ise emsal bedeli bu satışların ortalama
satış fiyatı kabul edilir.

 Maliyet bedeli esası; Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya
çıkartılması mümkün olursa bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5,
perakende satışlar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.

Takdir esası; Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri mükellefin
müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir.
- Vergi değeri: Bina ve arazinin rayiç bedelidir. Bu bedel Emlak Vergisi Kanunu’nun
29. maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hükümlerine uygun olarak tesbit olunur. (VUK.
mad.268)
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b. Değerleme İşlemleri
b.1 Hazır Değerler
İşletmenin muhasebe kayıtlarının Türk Lirası cinsinden tutulması gerekliliği ve nakit
mevcudunun Türk Lirası mevcudunu göstermesi dolayısıyla bu mevcutlar itibari değeri ile
değerlenirler.
Türk lirası olarak mevcut bulunan banka mevduatları mukayyet (kayıtlı) değer
üzerinden değerlenirler. Yabancı para mevcudu bulunan işletmelerin banka mevduatları
yabancı paranın TL karşılıkları bilanço günündeki değerleme kuruna göre düzeltilir.
b.2 Menkul Kıymetler
Menkul kıymetlerin varsa piyasa değeri belirlenir. VUK'nın 279'uncu maddesine göre:
'Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin
hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan
her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin
muvazalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline
vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar
geçen süreye isabet eden kısmın eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici
bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü
itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.'
b.3 Alacaklar
Alacak ortaya çıktığında, o günkü tutarı üzerinden değerlenerek hesaplara kaydedilir.
Dönem sonunda bu alacakların değeri işletme için ifade ettiği gerçek değere indirgenir. Bunun
için reeskont işlemi ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılması işlemleri gerçekleştirilir. Yabancı
paralı olan alacaklar için ise bilanço günündeki kur üzerinden TL karşılıkları hesaplanır ve
gerçek değeri ilgili kayıtlarla gösterilmiş olur.
b.4 Stoklar
Stoklar; maliyet bedeli, piyasa değeri, maliyet bedeli ve piyasa değerinden küçük
olanıyla değerlenir. Değerleme sonucunda stokların değerinde artış olduğunda gelir hesabına
alınmazken, değerinde azalış olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
b.5 Mali Duran Varlıklar
VUK'nın 289. madde hükmü çerçevesinde borsa rayici, yoksa mukayyet değer,
o da yoksa emsal bedeli değerlemede ölçü olarak kullanılır. Bir menkul değere bağlanmamış
mali duran varlıklarda borsa rayici olmadığından değerleme ölçüsü mukayyet değer olmaktadır.
Mukayyet değer, iştirak tutarını, iştirakin maliyet bedelini, ifade etmektedir.
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b.6 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, işletmeye dahil bulunması durumunda, satın alınmaları, imal
veya inşa ettirilmeleri, ithal edilmesi durumunda yapılan harcamaların toplamı ile oluşan
maliyet bedeli ile değerlenir. Maddi duran varlığın iktisadi değerini artırıcı ve ömrünü uzaltma
amacıyla yapılan harcamalar duran varlığın maliyet bedeline eklenir.
b.7 Borçlar
Yabancı kaynaklar normal olarak kayıtlı değerleriyle değerlenirler. Borç ortaya
çıktığında o günkü tutarı üzerinden kayıtlara alınır. Yabancı para cinsinden borçlanılan tutarlar
bilanço günündeki Türk Lirası kuru üzerinden değerlenerek düzeltme işlemleri yapılır.
14.2.2.2 Muhasebe İçi Envanter İşlemleri (Kaydi Envanter)
Muhasebe içi envanter işlemleri ise, gerekli düzenleyici muhasebe kayıtlarını kapsar.
Envanter çıkarılırken muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter işlemleri ile iktisadi kıymetler
tesbit edilir, değerlemesi yapılır ve bulunan envanter neticelerine göre muhasebe kayıtlarının
düzeltilmesi sağlanır.
Muhasebe uygulamasında envanter işlemleri şu sırayı takip eder.
- Hesap dönemi sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir.
- İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin gerçek durumu muhasebe dışı envanter
işlemleri yapılarak tesbit edilir.
- Genel geçici mizan ile muhasebe dışı envanter sonuçları karşılaştırılır, varsa farklar
bulunur.
- Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılarak
muhasebe içi envanter işlemi gerçekleştirilir.
- Kesin mizan düzenlenir.
- Gerekli mali tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) düzenlenir.
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Bölüm Soruları
1) İşletmenin gerçek borç, alacak ve mevcutları arasında yer almayan, fakat işletmenin
muhafazası altında olan kıymetlerle, işletmenin şartlı olarak yaptığı bazı işlemlerin
izlenmesi için kullanılan hesapların genel adı nedir?
a. Maliyet Hesapları
b. Gelir Hesapları
c. Aktif Hesaplar
d. Nazım Hesaplar
e. Pasif Hesaplar
2) Sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki
alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasına ne denir?
a. Gider
b. Envanter
c. Harcama
d. Yeniden Sayma
e. Yeniden Hesaplama
3) ................................................. Kavramı gereği, her hesap dönemi sonunda hesapların
kapatılıp takip hesap dönemi başında yeniden açılması gerekir. Bu durum, dönemler
itibarıyla işletme faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
4) Envanter çalışmalar .......................................................................... envanter
işlemleri ve .............................................................. envanter işlemleri olmak üzere
ikiye ayrılır.
5) 7/B seçeneğinde giderlerin tutarlarının üretim maliyet heasbına veya sonuç
hesaplarına veya ilgili varlık maliyetlerine yansıtılmasında kullanılan hesap
......................................................................... hesabıdır.
6) Muhasebe dışı envanter (fiili envanter) nedir?
a. İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin sayılması, tartılması, ölçülmesi
suretiyle mevcutların, alacakların ve borçların tesbit edilmesi ve
değerlendirilmesi işlemleri
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b. Dönem sonunda işletmenin tüm mevcutları ile borçlarının miktarları tespit
edilmesidir.
c. Belirli bir iktisadi kıymetin belli bir zamandaki kıymetinin belli bir para
cinsinden ifade edilmesi işlemidir.
d. İktisadi bir kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması sebebiyle yapılan
ödemelerle bunlara ait giderlerin toplamını ifade eder
e. Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.
7) Değerleme nedir?
a. İktisadi bir kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması sebebiyle yapılan
ödemelerle bunlara ait giderlerin toplamını ifade eder.
b. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değeridir.
c. Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeridir.
d. Belirli bir iktisadi kıymetin belli bir zamandaki kıymetinin belli bir para
cinsinden ifade edilmesi işlemidir.
e. Her nevi senetlerle, esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değeridir.
8) Aşağıdakilerden hangisi değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Tasarruf Değeri
b. Maliyet Bedeli
c. Mukayyet Değer
d. Emsal Bedel
e. Kaydi Envanter

Cevaplar
3) Dönemsellik

1) d

2) b

5) d

6) a, 7)d, 8)e

4) Muhasebe Dışı (Fiili) - Muhasebe İçi (Kaydi)
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