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ÖNSÖZ 

 

       Finansal Muhasebe işletmenin mali işlemlerinin kayıt ve çözümlemelerinin yapılması, özetlenip 

sunulması ile ilgilenen muhasebe dalı olarak tanımlanabilir. Temel olarak işletme ile pazarları 

arasında gelir ve giderlerin akışlarıyla ilgilidir. Başka bir deyişle finansal muhasebe, işletmenin dışa 

dönük ve resmi karakterli muhasebesidir. Finansal muhasebenin ilkeleri ve konusu; yöneticilere, 

işletme ile ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara, işletmenin ekonomik ve finansal yapısı ile ilgili 

bilgileri verecek ve kamuoyunu aydınlatacak biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle işletme için önemi 

de büyüktür. Genel olarak bakacak olursak finansal muhasebe, işletme ile ilgili veri ve bilgileri 

toplama, toplanan bilgileri değerlendirme gibi işlevleri yüklenmiş durumdadır. 

 

        Bu kitapta öncelikle finansal muhasebede yer alan temel kavramlar ele alınmış ve finansal 

muhasebede yer alan her bir konu ayrıntılı olarak işlenmiştir. İşletme ve muhasebe kavramları, 

hesap kavramı, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebenin süreci, KDV hesapları, 

ticari mallar, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve ticari borçlar, duran varlıklar ve 

amortisman, öz kaynaklar ve gelir ve giderler konusu işlenmiş olmakla beraber, kitap 14 bölümden 

oluşmaktadır. 
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YAZAR NOTU 

Finansal Muhasebe isimli bu eser İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 

okuyan öğrencilerimiz için yazılmıştır. 
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1. İŞLETME VE MUHASEBE KAVRAMLARI    
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

1.1. İşletme kavramı nedir?  

1.2. İşletmenin amaçları ve çeşitleri nelerdir? 

1.3. Muhasebe kavramı nedir? 

1.4. Muhasebenin amaçları, türleri, fonksiyonları nelerdir?  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) İşletme kavramının ne olduğunuı ve bu kavramın özel ve genel amaçlarını açıklayınız. 

2) Muhasebe kavramının ne olduğunu ve bu kavramın işlevlerini açıklayınız. 

3) Muhasebe bilgi sistemi hangi öğelerden oluşur?Kısaca  Açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

İşletme ve muhasebe ile 

ilgili temel kavramlar. 

İşletme kavramının ne 

olduğu, amaçları ve çeşitleri 

ile muhasebe kavramının ne 

olduğu, amaçları, türleri ve 

fonksiyonları öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 İşletme 

 İşletme amaç ve çeşitleri 

 Muhasebe 

 Muhasebe işlev ve türleri 
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1.5.  

Giriş 

Bu hafta, insanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri karşılayan işletmelerin ve 

muhasebenin ne olduğu açıklanacaktır. İşletmenin tanımı, amaçları ve çeşitleri, muhasebenin 

tanımı, amaçları, türleri ve fonksiyonları ile muhasebe bilgileriyle ilgili olan taraflar ve 

muhasebe bilgi akışı konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca mâli tabloların düzenlenebilmesi 

için gerekli bilgilerin toplanması, kayıtlanması ve sınıflandırılmasına olanak sağlayan 

muhasebe defterleri ve ticari belgeler tanıtılacak ve bunların kullanılması açıklanacaktır. 

Bunun için; yevmiye defteri, büyük defter, yardımcı defterler, mizan, muhasebe fişleri ve 

ticari belgeler üzerinde durulacaktır. 
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1.1. İŞLETME VE MUHASEBE KAVRAMLARI 

1.2. İŞLETME KAVRAMI:         

  

İnsanlar, gerek yaşamlarını sürdürebilmek ve gerekse toplumda kendilerine düşen 

görevleri yerine getirebilmek için birtakım mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. 

 İnsan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak karşılamak amacı ile işleyen 

veya işletilen teknik ve ekonomik birime İşletme denir (Mucuk, 2005, s.3). 

 Başka bir tanıma göre ise;  Kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim 

faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek, ihtiyaç duyulan ekonomik mal veya 

hizmetleri üreterek veya pazarlayarak fayda yaratmak, dolayısıyla maddi ve manevi kâr elde 

etmeyi amaçlayan iktisadi, teknik ve hukuki birimlere işletme denir. 

 İşletme, ortaklar, kredi verenler, devlet, işçi-işveren sendikaları, müşteriler, satıcılar, 

rakipler ve halkın oluşturduğu çevrede bir iktisadi birim olarak yer alan işletme; bu çevreden 

bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları, bir 

takım faaliyetler (yönetim, bilgi ve faaliyet sistemleri) sonucunda mal ve hizmete 

dönüştürerek tekrar aynı çevreye geri veren bir sistemdir.  

 

İŞLETMENİN AMAÇLARI: 

Müteşebbisin, diğer üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçmesinde birtakım 

amaçlar söz konusudur. Bu amaçlar, işletmenin mülkiyetini elinde bulunduran kişilerin, 

kuruluşların ve faaliyeti yürüten kişilerin özelliklerine göre çeşitlilik ve farklılık gösterir. 

Örneğin; kamu işletmelerinde öncelikli amaç, sosyal fayda yaratmak iken, özel işletmede 

öncelikli amaç kâr elde etmektir. Bu yüzden işletmelerde, genelde var olan ve işletmelere göre 

değişen birtakım amaçlar söz konusudur. Ancak, bu amaçların tümü birbiri ile de 

bağlantılıdır. 

 İşletme amaçları, genel amaçlar ve özel amaçlar olarak iki ana başlık altında toplanır. 

Genel Amaçlar : İşletmenin var olma nedenlerini açıklamaktadır. Öncelik sırası mülkiyeti 

elinde bulunduran kişilere göre değişmektedir. Bunlar; 

 Kâr elde etme amacı : Özellikle, özel işletmelerin amaçları arasında birinci sırada yer 

almaktadır. Aslında kar elde etmeyen, kazanç sağlayamayan işletmelerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri de söz konusu değildir. 

 Topluma hizmet etme amacı : Özellikle kamu işletmeleri açısından birinci sırada yer 

almaktadır. Örneğin Devlet Hastaneleri gibi. 
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 Varlıklarını sürdürme amacı : İşletmeler, hangi mülkiyette olursa olsun, söz konusu 

pazar  veya pazarlarda varlıklarını, yaşamlarını sürdürmek isterler. Bu da ancak, kâr 

elde edebildikleri ve toplum ihtiyaçlarını karşıladıkları sürece gerçekleşir. 

 Yukarıda anlatılan konulardan da anlaşılacağı üzere, genel amaçlar arasında karşılıklı 

bir ilişki bulunmaktadır. Bu açıdan, herhangi bir amacı gerçekleştiren işletmenin, diğer 

amaçlara da kolayca ulaşması mümkündür. 

Özel Amaçlar: Kuruluş amaçlarına, işletme türlerine, niteliklerine göre değişiklik 

göstermektedir. Bunlardan bazıları şöyledir: 

 En yüksek kalite düzeyinde mal veya hizmet üretmek, 

 İşletmede çalışan insanları maddi ve manevi yönden en iyi şekilde tatmin etmek, 

 İstihdam imkanı sağlamak, 

 Uluslararası pazarlara da girerek ilişkileri güçlendirmek, 

 Ucuza mâl edip, ucuza satmak gibi. 

 

İŞLETME ÇEŞİTLERİ: 

 İşletmeler için, farklı kriterlere göre birçok sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunlar; 

ekonomik yapı bakımından, faaliyet konuları bakımından, sermaye mülkiyeti bakımından, 

işletmelerin hukuki şekilleri bakımından, uluslar arası olup olmama bakımından ve işletmeler 

arası anlaşmalar bakımından çeşitli sınıflandırmalara ayrılabilir.  

 Bunlardan en geneli, işletmelerin ekonomik yapı bakımından sınıflandırılmasıdır. Bu 

sınıflandırmaya göre işletmeler; Üretim İşletmeleri, Ticaret İşletmeleri ve Hizmet İşletmeleri 

olmak üzere üç gruba ayrılabilir. 

 Fiziksel mal üretip ve satan işletmeler üretim işletmelerini oluşturmaktadır. 

Toptancılık, yarı toptancılık, perakendecilik yapan ve ticari anlamda malı alıp ve sadece satan 

işletmeler ise ticaret işletmelerini oluşturmaktadır. Hizmet işletmeleri ise; doğrudan doğruya 

hizmet üretim ve satışı ile uğraşan şirketlerden oluşur. Turizm, sağlık, eğitim, ulaştırma vb. 

işletmeler hizmet sektörüne örnek oluşturabilir.  

 

 Hem yukarıda belirtilen amaçlara hizmet edebilmesi hem de bir kuruluşun işletme 

olarak kabul edilebilmesi için; üretim faktörlerinin uyumlu bir şekilde bir araya getirmeleri, 

insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet üretmeleri gerekmektedir. Bu 

iktisadi birimler mal veya hizmet üretmek için, ticari faaliyetlerine başladığında, ortada 

parasal bir değer hareketi meydana gelmekte ve muhasebe işlevi bu sırada devreye 

girmektedir. Diğer bir deyişle, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi kârlılık ve hedeflerine 

ulaşılması için çok sayıda kararlar verilir, kararlar uygulamaya konulur ve yapılanlar kontrol 

edilmesi, izlenmesi ve sonuçların ölçülmesi gerekir. Bu tür faaliyetler, muhasebenin görevleri 

arasındadır. 
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1.3. MUHASEBENİN TANIMI: 

 

 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.  

 Kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, işletmelerdeki eylemin çoğu bir kıymet 

hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilebilecek bu işlemler, işletmenin varlık 

ve kaynak oluşumlarını etkiler. Sürekli olarak tekrarlanan mali nitelikteki işlemlere ilişkin 

verilerin toplanıp işlenerek işletme ile ilgili kişi, grup veya ve kuruluşların yararına sunulması 

gerekir. Bu görevi yerine getiren organizasyon ise,  muhasebe’dir.  

 Herhangi bir disiplinin bilim olabilmesi için gerekli olan kanun, kural, teori, yöntem 

ve ilke muhasebede de mevcuttur. Bu nedenle muhasebe başlı başına bir bilim’dir (Sürmen, 

2002, s.9). Muhasebe sadece defter tutma ve işletme sahibinin hesabı olarak yorumlamamak 

gerekir.  Arapçadaki sayma ve aritmetik anlamındaki “Hisab” kelimesinden türetilmiş olan 

muhasebe,  mali nitelikte işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, 

sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve varılan sonuçları yorumlayarak ticari kişiliğin 

sahiplerine, yöneticilere ve bu kişilikte ilişkisi bulunan diğer kimselere, amaçlarına uygun, 

faydalı bilgileri sağlayan bilim, sanat ve tatbikatıdır  şeklinde de tanımlanmıştır (Sevilengül, 

2007, s.9). 

 

 

MUHASEBENİN FONKSİYONLARI (İŞLEVLERİ): 

 Muhasebe ilk zamanlar sadece ticari işlemleri kaydedilmesi olarak görülmekteydi. 

Daha sonraki gelişmeler çerçevesinde yapılan muhasebe kavramı; “para ile ifade edilebilen 

işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını, raporlanmasını ve yorumlanmasını 

içeren bir teknik” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımla muhasebeye farklı görevlerin verildiği 

anlaşılmaktadır. Fakat son zamanlardaki ekonomi biliminin ve ticaretin gelişmesiyle, bu 

görevlerinin arasına işletme yöneticilerinin karar alma ve uygulamaları denetleme 

faaliyetlerine ışık tutacak bilgilerin oluşturulması sorumluluğu da eklenmiştir. Muhasebenin 

üstlendiği bu görevler aslında muhasebenin fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlar aşağıda 

sıralanmıştır (Çanakçıoğlu, 2010, s.11): 

 Belgeleme Fonksiyonu  

 Kaydetmek Fonksiyonu  

 Sınıflandırmak Fonksiyonu  

 Özetleyerek Raporlama Fonksiyonu  

 Analiz Etme ve Yorumlama Fonksiyonu  
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Belgeleme Fonksiyonu : Muhasebe süreci belgeleme fonksiyonuyla başlar. Muhasebeye 

konu olan her bir mali nitelikli işlemin belgeye  dayanması gerekir. Bu belgeler yasalarda 

belirtilen düzenlenmesi zorunlu ya da ticari geleneklere göre düzenlenmesi gereken 

belgelerdir. Mali yada parasal nitelikteki işlemlerin kanıtları durumundaki bu belgelerin 

doğruluğunun kesin olması gerekmektedir. 

Kaydetme Fonksiyonu: para ile ifade edilebilen işlem ve olayların, belgelere dayanarak 

muhasebe sistemi içinde işletmenin mükellefiyet türüne göre tutmak zorunda olduğu 

muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebede kayıtlar doğru ve düzgün 

tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz.  

Para ile ifade edilemeyen ancak, işletme için çok önemli olan “genel müdürün istifası” 

gibi bir olay muhasebe işlemi oluşturmazken; işletme için sıradan olan “stoktan bir mal 

çıkışı” gibi bir olay parayla ifade edildiğinden bir “muhasebe” işlemi oluşturur. Bu yüzden 

Kaydetme fonksiyonu parayla ifade edilebilen mali nitelikteki olaylar ve işlemlerin tarih 

sırasına göre kaydedilmesini ifade etmektedir. Tarih sırasına göre işlemlerin kaydedildiği 

deftere yevmiye defteri denir. 

 

Sınıflandırma Fonksiyonu: Derlenen ve zaman sırasına göre kaydedilen bilgilerin 

niteliklerine göre tasnif edilmesidir. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemler, 

birbirleri ile karıştırılmadan farklı sınıflarda incelenebilir. Örneğin, alınan çekler, senetler, 

giderler ve bankaya yatırılan paralar muhasebe tarafından farklı kümeler halinde toplanır. Bu 

sınıflandırma işi, yevmiye defterine tarih sırasıyla yapılan kayıtların, aynı nitelikteki işlemleri 

bir arada görmemizi sağlayacak biçimde defteri kebir (büyük defter) hesaplarına aktarılması 

yoluyla gerçekleştirilir.  

Özetleyerek Raporlama Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak 

daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. 

Dönem sonlarında işletmeler yüzlerce, belki binlerce işlem yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker 

teker incelemek çok uzun zaman alacağından, aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek görmek 

kişilere daha fazla yarar sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu, defteri 

kebirden (büyük defter) mizan alınarak yapılır. 

 Raporlama fonksiyonunda; kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler, mali 

tablolar aracılığı ile işletmelerin her türlü sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında 

bilgiler ve yorumlar yapılır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni 

kararlar almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu tabloların en 

önemlileri bilanço ve gelir tablosudur. 

Analiz Etme ve Yorumlama Fonksiyonu : Belgelendirme, Kaydetme, Sınıflandırma ve 

Özetleyerek raporlama muhasebenin klasik fonksiyonları olarak belirtilebilir. Ancak, 

muhasebe yardımıyla işletme hakkındaki bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanması 

http://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-2/mizan.html
http://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-2/bilanco.html
http://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-2/gelir-tablosu.html
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günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bu son aşamaya da muhasebenin Modern Fonksiyonu 

denilmektedir.   

 Analiz ve Yorumlama Fonksiyonu ile raporlarda yer alan özet bilgiler ve bunları kendi 

aralarındaki ilişkileri analize tabi tutularak maliyet hesapları yapılmakta, nakit akımı, fon 

akımı, net çalışma sermayesi gibi çeşitli mali tablolar düzenlemekte, işletme bütçelerini 

tanzim edilmektedir. Bu analiz, değerlendirme ve yorumlar; hem işletme yöneticilerinin 

işletme faaliyetlerini kontrol altında tutabilmelerine, karar alabilmelerine yardımcı olurken 

hem de işletme ile ilgili diğer çeşitli menfaat gruplarının alacakları kararları da etkilemektedir. 

 

 

1.4. MUHASEBENİN TÜRLERİ  

  

Muhasebenin temeli ve amacı aynı olmakla birlikte, işletmelerin çeşitleri ve 

faaliyetleri ile amaçlarının farklı olması, farklı muhasebe türlerini ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 

mal alım satımı ile uğraşan bir işletmenin (ticaret, pazarlama işletmesi) muhasebesi ile üretim 

yapan bir işletmenin (üretim, sanayi işletmesi) muhasebesi, işletmelerin faaliyetlerinde ve 

işlemlerinde farklılık olduğu için aynı olmayacaktır. Üretim yapan bir işletmede muhasebe 

kayıtları, sadece mal alıp satan işletmede yer alan alış ve satış gibi işlemlere ait kayıtlar değil; 

bunun yanında üretimi yapılan mamulün maliyetini saptamak için üretimde kullanılan 

hammadde, malzeme ve işçilik gibi üretim unsurlarına ait kayıtları da içerir (Gücenme, 1996, 

s.11). 

 Para ile ifade edilebilen işlem ve olayları kaydeden, sınıflandıran, raporlayan ve 

yorumlayan muhasebenin, farklı üç bölümü bulunmaktadır. Bunlar finansal muhasebe (genel 

muhasebe), maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesidir (Özulucan, 2005, s.8-9). 

 Genel Muhasebenin görevi; işletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarını 

belirlemek, bunlarla işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalış yönündeki 

değişmeleri izlemek ve işletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymaktır. Genel Muhasebe, 

finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir. Bunun yanında işletmelerin faaliyet 

konularına göre Genel Muhasebe; Banka Muhasebesi, Otel Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi, 

İnşaat Muhasebesi, Tarım İşletmeleri Muhasebesi vb. olarak uzmanlık muhasebeleri şeklinde 

de olabilmektedir. 

 Maliyet Muhasebesinin görevi; üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak, 

maliyet kontrolü sağlamak, başarı değerlemek ve elde edilen bilgiler ile planlama yapmak ve 

yönetimin alacağı kararlara yardımcı olmaktır. Maliyet muhasebesi üretim yapan işletmeler 

için söz konusu olan bir muhasebe türüdür. 

 Yönetim muhasebesi ise; genel muhasebe ve maliyet muhasebesinin ürettiği bilgileri, 

yönetim kararlarına yönelik olarak derleyen ve kullanan muhasebe dalıdır. 
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MUHASEBE İLE İLGİLİ TARAFLAR 

 Muhasebe ile ilgili taraflar aşağıda verilmiştir (Çanakçıoğlu, 2014, s.7.): 

 Yöneticiler : İşletme faaliyetlerini sevk ve idare eden kişilerdir. 

 İşletme Sahip ve Ortakları : İşletme sahip ve ortakları faaliyetleri sonucunda kâr elde 

etmeyi ve büyümeyi isterler.Yönetimin başarısını öğrenmek ve faaliyetlerin kârlılığını 

bilmek için onlar da muhasebeden yararlanırlar. 

 İşletme Çalışanları : İşletmede çalışan personel ve memurlar da işletmedeki  durumu 

yakından izlerler. Çalışanlar, işlerinin sürekliliğini öğrenip geleceğe güvenle bakmak 

açısından muhasebe bilgilerine başvurabilirler. 

 İşletmeye Borç Verenler : Kısa ve Uzun vadede borç verecek olanlar ; işletmenin borç 

ödeme gücünü ve kârlılık durumunu öğrenmek için muhasebe raporlarına başvururlar. 

 Devlet : İşletmelerin faaliyetleri sonunda elde edilen kârlar, devleti yakından  

ilgilendiren bir konudur. Vergilerin doğru hesaplanması devlet için önemlidir. Devlet,  

kontrol elemanları ve diğer denetleme mekanizmaları ile işletmelerin gelir ve gider 

durumlarını incelerken muhasebe raporlarından faydalanır.  

  

    MUHASEBENİN AMAÇ VE FAYDALARI 

 Muhasebenin amacı, işletme  faaliyetlerinin anlaşılmasına esas olan bilgilerin 

toplanması ve ilgililere aktarılmasıdır. Muhasebenin önde gelen yararları aşağıda verilmiştir: 

   İşletmenin sahip olduğu iktisadi değerlerin  tespitini sağlar, 

   İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle, dönem sonunda ulaşılan   

     sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır, 

   İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının        

      bilinmesini sağlar, 

   Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki          

      anlaşmazlıklara yardımcı olur, 

   İşletmede çalışan personel ve görevlilerin suistimaline karşı işletme  

      varlığını korur, 

   İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunun hesap üzerinden kontrol  

      edilip incelenmesini sağlar. 

 

MUHASEBEDE BİLGİ AKIŞI 
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 Muhasebe, finansal bilgileri üreten ve bilgi kullanıcılarına raporlayan bir bilgi 

sistemidir. Bunun için muhasebe bilgi sistemi, bilgiyi üretme ve raporlama amacına yönelik 

ve birbirleriyle bağlantılı olan şu dört ögeden oluşur: 

   Personel 

   Belgeler, defterler, mizanlar, hesap planı ve muhasebe yönetmeliği 

   Donanım 

   Raporlar 

 Muhasebe bilgi sistemi, bu ögeler yardımıyla işletme faaliyetlerini oluşturan finansal 

işlemleri belirler, kaydeder, sınıflandırır, özetler ve mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu) 

şeklinde raporlar. İlk iş olarak finansal işlemler personel ve donanım ögelerince belgelere 

işlenir; bu belgeler sistemin girdi aşamasını oluşturur. Bu belgelere dayanarak işlemler 

personel, hesap planı, muhasebe yönetmeliği, muhasebe defterleri ve donanım ögeleri 

yardımıyla kaydedilir, sınıflandırılır ve özetlenir; bu sistemin işleme aşamasıdır. İşlenen 

finansal işlemler sistemin son aşamasında bilanço ve gelir tablosu şeklinde finansal bilgilere 

dönüştürülür; bu, sistemin çıktı aşamasıdır . 

  

Belge 

 Muhasebecinin ve muhasebe kayıtlarının temel dayanağı olan belgeler, hem işletme 

dışında hem de işletme içinde düzenlenebilmektedir. İşletme dışında düzenlenen belgeler 

fatura, perakende satış fişi, taşıma ve sevk irsaliyesi, banka dekontlarıdır. İşletme içinde 

düzenlenen belgeler ise yine fatura, perakende satış fişi, taşıma ve sevk irsaliyesi ile serbest 

meslek makbuzu, ücret bordrosu ve beyannamelerdir. Ayrıca muhasebe fişlerinden olan 

tahsil, tediye ve mahsup fişleri de, işletme içinde düzenlenen belgelerdendir. Bu belgelerle 

birlikte; gider pusulası, müstahsil makbuzu, yolcu ve günlük müşteri listeleri gibi belgeler de 

işletmeler tarafından düzenlenmektedir. 

 Düzenlenen bu belgelerin tanımlarına baktığımızda ise fatura, Vergi Usul Kanunu’nun 

(VUK) 229. maddesinde şöyle tanımlanmaktadır: Satılan mal veya yapılan hizmet 

karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan 

tarafından müşteriye verilen ticari bir belgedir. Faturada bulunması gereken bilgiler de 

VUK’nun 230. maddesinde belirtilmiştir: 

 

    Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve numarası, 

    Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı                  

       bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 

    Müşterinin ad, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap  

       numarası, 

    Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, 

    Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. 
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 Perakende satış fişleri; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak mecburiyetinde 

olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin 

bedelleri için kullandıkları belgelerden biridir (VUK, m. 233). 

 Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyan bütün gerçek ve tüzel kişilerin takibi 

ve denetlenmesi ile ilgili olarak üç nüsha olarak düzenlenir. Her birine birer nüsha olmak 

üzere; eşya veya malı taşıttıranda, malı taşıyan araçta ve taşımayı yapan tarafından 

bulundurulan belgedir.  

 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 üç nüsha olarak düzenlendiği belgedir.  

 Banka dekontları; işletmelerin câri hesaplarındaki değişiklikleri bildiren belgelerdir. 

Borç ve Alacak dekontları olmak üzere iki çeşittir. Borç dekontları, işletmenin bankadaki 

hesabında herhangi bir sebeple meydana gelen azalışları gösterir. Alacak dekontları ise, banka 

hesabındaki artışları gösterir.  

 Serbest meslek makbuzu; serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin her 

türlü tahsilatı için iki nüsha olarak düzenlediği ve bir nüshasını müşteriye vermek zorunda 

olduğu belgedir (VUK, m. 236). 

 Ücret bordrosu; işverenlerce çalıştırılan personel ve işçilere ödenen ücretleri gösteren, 

aylık olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluk olan belgedir (VUK, m.238). Ücret 

bordrosunda; 

 

   Çalışanların adı, soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü, 

   Varsa vergi karnelerinin tarih ve numarası, 

   Birim ücreti, 

   Çalışma süreleri, 

   Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı yer alır. 

 

 Beyannameler; muhtasar beyanname ve katma değer vergisi beyannamesi olmak üzere 

iki türlüdür. Muhtasar beyanname; ücret bordroları üzerinden kesilen Gelir Vergisi ve Damga 

Vergisinin bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi ve ödenmesi için kullanılan 

beyannamedir. Muhtasar beyannamenin, müteakip ayın yirmisi akşamına kadar vergi 

dairesine verilmesi ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Katma değer 

vergisi beyannamesi ise, katma değer vergisine tabi işletmelerin aylık olarak müteakip ayın 

yirminci günü akşamına kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı bulundukları 

vergi dairesine bir nüsha olarak verdikleri beyannamedir.  

 Muhasebe fişlerinden ilki olan kasa tahsil fişi; kasaya para girişine sebep olan 

işlemlerle ilgili belgelerin kaydedildiği fiştir. Kasa tediye (ödeme) fişi; kasadan para çıkışına 

sebep olan belgelerin kaydedildiği fiştir. Mahsup fişi ise, kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait 
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belgelerin kaydedildiği fiştir. Tüm fişler, birbirini takip eden sıra numaralı olarak düzenlenir. 

Muhasebe fişlerinin kullanılması muhasebede düzenliliği, belgelerin evraklara bağlanmasını 

ve işlemlerin kayda geçirilmeden önce kontrol edilmesini sağlar.  

Kayıt 

 Belgelerdeki bilgilerin, muhasebe defterlerine aktarılması aşamasıdır. Muhasebe 

defterleri, tutulması zorunlu defterler ve yardımcı defterler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Tutulması zorunlu defterler; 

 Yevmiye Defteri, 

 Defteri Kebir, 

 Envanter Defteri, 

 İşletme Defteridir. 

 

 

Yardımcı defterler; 

 Kasa Defteri,  

 Kambiyo Senetleri Defteri,  

 Mal Yardımcı Defteri, 

 Alacaklar Yardımcı Defteri, 

 Borçlar Yardımcı Defteri, 

 Bankalar Yardımcı Defteri, 

 Demirbaş Ve Amortisman Defteri, 

 Çeşitli Giderler Defteri, 

 Çeşitli Gelirler Defteridir. 

  

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 171. maddesi, defter tutmanın amaçlarını belirtmiştir. Bu 

amaçlar: 

 Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit  

            etmek, 

 Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit etmek, 

 Vergi ile ilgili işlemleri belirlemek, 

 Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol              

            etmek ve incelemek, 

 Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımı ile üçüncü kişilerin vergi  

            karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek. 

Defter tutma zorunda olan mükellefler de, VUK m. 172’de belirtilmiştir. Bu mükellefler: 

    Ticaret ve Sanat Erbabı, 
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    Ticaret Şirketleri, 

    İktisadi Kamu Müesseseleri, 

    Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, 

    Serbest Meslek Erbabı, 

    Çiftçiler. 

 

 VUK defter tutma bakımından tüccarları iki gruba ayırmaktadır. Bunlar; birinci sınıf 

tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlardır (VUK, m.176). Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına 

göre, ikinci sınıf tüccarlar da işletme esasına göre defter tutarlar. 

 Birinci sınıf tüccarlar dönem sonunda gelir tablosu ve bilanço düzenlediklerinden, 

bilanço esasına tâbi mükelleflerdir. İkinci sınıf tüccarlar ise, dönem sonunda işletme hesabı 

özeti düzenlediklerinden, işletme hesabı esasına tâbi mükelleflerdir. 

 Bilanço esasına tâbi birinci sınıf tüccarlar; yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter 

defteri tutmak zorundadırlar. İşletme hesabı esasına tâbi ikinci sınıf tüccarlar ise, sadece 

işletme hesabı defteri tutmak zorundadırlar. 

 Yevmiye defteri, işlemlerin muhasebe terimleri ile tarih sırasına göre ve ilgili 

Kanunların belli ettiği kurallara uygun olarak kaydedildiği defterdir (VUK, m.183 ve TTK, 

m.70). Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde bulunması zorunlu bilgiler 

şunlardır (TTK, m.70): 

    Madde sıra numarası, 

    Tarih, 

    Borçlu hesap, 

    Alacaklı hesap, 

    Meblağ hesap, 

    Her kaydın dayandığı belgelerin nevi ve varsa tarih ve numaraları. 

 

 Bilgisayarlı muhasebe sistemini kullanan işletmeler, bilgisayar çıktısı kağıtları veya 

sürekli form şeklindeki kağıtları defter olarak tasdik ettirirler ve yevmiye defteri olarak 

bunları kullanırlar. 

 Yevmiye defteri, muhasebenin kaydetme fonksiyonunu yerine getirirken; defteri kebir 

ise, muhasebenin sınıflandırma fonksiyonunu yerine getirir. Yevmiye defterine tarih sırasına 

göre kaydedilmiş hesaplar ve tutarları; defteri kebirde, hesapların başlığı oluşturduğu 

cetvellere aktarılır. Böylece hesaplar bazında bir sınıflandırma gerçekleşmiş olur. Defteri 

kebirde bulunması gereken bilgiler (TTK, m.71): 

    Hesap isimleri, 

    Tarih, 

    Yevmiye defteri madde numarası, 

    Tutar, 
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    Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları. 

 

 Envanter defteri ise, işe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin 

sonunda çıkarılan envanterler ve bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defterdir (VUK, 

m.185).  İşletmenin alacaklarının, borçlarının ve mevcutlarının kaydedildiği defter olan 

envanter defteri; ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralıdır. 

 İkinci sınıf tüccarların tutması zorunlu olan işletme hesabı defterinin sol sayfasını 

gider, sağ sayfasını gelir kısmı teşkil eder. Gider kısmında, satın alınan mallar veya yaptırılan 

hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan tutar ile işletmenin ilgili tüm giderleri yer alır. 

Gelir kısmında ise, satılan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında sağlanan gelirler ile 

işletme faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler yer alır (TTK, m.76 ve VUK, m.194). 

 İşletmelerce tutulması zorunlu olan defterlerin yanında, tutulması isteğe bağlı olan 

yardımcı defterler de vardır. Bunlardan ilki olan günlük kasa defteri, kasa ile ilgili işlemlerin 

günü gününe yazıldığı defterdir (VUK, Mükerrer m.185). Kasaya giren ve çıkan paraların 

takibi bu defter aracılığıyla yapılır. Kasa defteri genellikle ciltli ve sayfaları karşılıklı aynı sıra 

numaralıdır. 

 Diğer bir yardımcı defter de, kambiyo senetleri defteridir. Birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlar ile serbest meslek erbabının, faaliyetleriyle ilgili borçları ve alacakları için 

düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere 

tuttuğu defterdir (VUK, Mükerrer m.196). 

 Mal yardımcı defteri, mal çeşitleriyle ilgili olarak ayrı kartlar halinde veya bir defterin 

çeşitli sayfaları halinde tutulan defterdir. 

 

 Alacaklar yardımcı defteri, borçlu şahıs ve firmalarla ilgili olarak ayrı kartlar halinde 

veya bir defterin çeşitli sayfaları halinde tutulan defterdir. Bunlara, borçlu câri hesaplar da 

denmektedir.   

 Borçlar yardımcı defteri, alacaklı şahıs ve firmalarla ilgili olarak ayrı kartlar halinde 

veya bir defterin sayfaları halinde tutulan defterdir. Bunlara, alacaklı câri hesaplar da 

denmektedir.  

 Bankalar yardımcı defteri, işletmenin çeşitli bankalarda bulunan hesaplarının izlendiği 

defterdir.  

 Demirbaş ve amortisman defteri, işletmeye alınan sabit varlıkların ve bunlar için 

ayrılmış olan amortisman paylarının kaydedildiği defterdir.  

 Çeşitli giderler defteri; işletmenin ayrı bir ana hesap olarak takip etmediği çeşitli 

giderler, genel yönetim giderleri, diğer olağan gider ve zararlar, diğer olağandışı gider ve 

zararlar hesap başlıkları altında takip edilir. Genel yönetim giderlerinin detayı için ayrı bir 

yardımcı defter tutulur. 
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 Çeşitli gelirler defteri; işletmenin diğer olağan gelir ve kârlar, diğer olağandışı gelir ve 

kârlar ana hesabında takip ettiği gelirlerin kaydedildiği defterdir.  

Raporlama 

 Kaydedilen bilgilerin temel ve ek finansal tablolara aktarılarak finansal raporların 

oluşturulduğu aşamadır. Temel finansal tablolardan türetilmiş olan diğer tablolar da, ek 

finansal tablolar adını almaktadır. 

 Ek finansal tablolar; fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesindeki 

değişim tablosu, kâr dağıtım tablosu ve öz kaynaklar değişim tablosudur. 

 Finansal tabloların amacı; Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartlarında şöyle 

belirtilmiştir: “Finansal tablolar işletmelerin finansal durumunu ve işlemlerini yansıtır. Genel 

amaçlı finansal tabloların amacı, işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçları ve nakit 

akışı hakkında bilgi vererek, bu bilgileri tüm finansal tablo kullanıcılarına sunmaktır. Finansal 

tablolar ayrıca yönetimin, emrine verilen kaynakları nasıl ve ne etkinlikte kullandığını 

gösterir. Bu amaca ulaşmak için finansal tablolar, işletmeye ilişkin varlıklar, yabancı 

kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve kârlar ile gider ve zararlar, nakit akışları ile ilgili bilgileri 

sağlar. Bu bilgiler, finansal tablo dipnotlarıyla birlikte kullanıcılarına işletmenin gelecekteki 

nakit akışları ile nakit ve nakde eşdeğer varlıkların oluşmasıyla ilgili tahminlerin gerçekleşme 

ve zamanlamasına ilişkin hususları açıklar”. 

 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan 1.sıra numaralı “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”nde, finansal 

tabloların amaçları üç başlıkta toplanmıştır: 

   Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı  

       bilgiler sağlamak, 

   Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, 

   Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet  

      sonuçları hakkında bilgi sağlamak. 

 Muhasebenin raporlama fonksiyonunu yerine getiren finansal tablolar, işletme içi 

grupların olduğu kadar, işletme dışındaki grupların da ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İşletme 

içindeki grupları oluşturanlar; yöneticiler, çalışanlar ve ortaklardır. İşletme dışındaki gruplar 

ise; yatırımcılar, devlet, kredi kurumları, alıcılar, satıcılar ve kamuoyunun (halk) oluşturduğu 

üçüncü kişilerdir. 

 Finansal tablolar yöneticilere, hem geçmişe yönelik durumla ilgili hem de geleceğe 

yönelik alınabilecek tedbirlerle ilgili fikir vermektedir. Çalışanlar ve ortaklar da, finansal 

tablolardaki bilgilerle şirketlerinin mâli durumu hakkında fikir sahibi olmaktadır. Bu noktada 

çalışanların beklentisi, iyi bir mâli duruma sahip şirketlerde ücret artışı ve kıdem tazminatının 

ödenebilirliğidir. Benzer şekilde ortaklar da, kâr payı ve yapılabilecek yeni yatırımlar 

konularında beklenti sahibi olabilirler. 
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 Yatırımcılar açısından konuya bakıldığında ise, finansal tablolar yatırımcılar için çok 

önemli mâli bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Bu mâli bilgiler yatırımlara yön verecek, yatırım 

yapılacak alanlar seçilebilecek ve mevcut tasarruflar etkin olarak değerlendirilebilecektir.  

 Devlet açısından finansal tabloların önemi, verginin alınması ve denetlenmesi 

açısındandır. Ayrıca, genel ekonomi politikasının saptanmasında kullanılacak istatistiksel 

bilgiler de finansal tablolar aracılığıyla elde edilmektedir. İşletmelerin tekelci eğilimlerini 

kontrol etmede ve yatırımcıları aldatabilecek davranışları önlemede de finansal tablolar önem 

arz etmektedir.  

 Kredi kurumlarının finansal tabloları kullanmadaki amacı ise, vermiş oldukları 

kredilerin geri ödenebilirliğinin belirlenmesi ile ilgilidir. 

 Alıcılar ve satıcılar da, sağlam bir mâli yapıya sahip olan şirketlerle ticaret yapmak 

isteyeceklerinden, finansal tablolardaki bilgiler onlar için de önemli bir kriteri 

oluşturmaktadır. Satıcılar ve tedarikçiler, kendilerine sattıkları malın bedelini geri 

ödeyebilecek şirketlere mal satacak; alıcılar da, mâli yapısı güçlü olan şirketlerden mal alışı 

yapacaklardır. 

 Mâli yapısı güçlü olan şirketlerin kamuoyunun gözündeki değeri, imajı ve 

güvenilirliği de; tüketicilerin satın alma davranışlarını yerine getirirken tercihlerini bu tür 

şirketler yönünde yapmalarını sağlayacaktır. 

 İşletmeyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgi olan tüm bu kişi ve kuruluşların 

kullandığı finansal tabloların sahip olması gereken genel nitelikler vardır: 

  Mevcut ve muhtemel yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer kullanıcılara;     yatırım, 

kredi ve benzeri kararların verilmesinde yararlı bilgiler     sağlamalıdır, 

  Yatırımcılara, kredi verenlere, diğer kullanıcılara ve ilgili işletmeye;      muhtemel net 

nakit akımlarının miktarını, zaman ve belirsizliğini     değerlendirmede yardımcı 

olacak bilgileri sağlamalıdır, 

  İşletmenin ekonomik varlıkları, bu varlıklar üzerindeki talepleri ve her ikisini de 

değiştiren işlemler, olaylar ve koşullar hakkında bilgi vermelidir, 

  Kâr ve kâr unsurlarının ölçülebilmesi ile ilgili bilgileri sağlayarak, finansal başarı 

derecesi hakkında bilgi vermelidir, 

   İşletmenin nakdi nasıl kazanıp harcadığı, borç para alıp borçlarını nasıl ödediği, nakit 

kâr payı ve diğer varlıkları ortaklara nasıl dağıttığı hakkında bilgi sağlamalıdır, 

   İşletme sahibi ve ortakları tarafından, işletme yöneticilerine emanet edilen işletme 

varlıklarının kullanımı konusundaki sorumluluğun nasıl yerine getirildiği hakkında 

bilgi sağlamalıdır, 

   İşletme sahiplerinin çıkarlarıyla ilgili kararlar vermelerinde, yöneticilere yararlı 

bilgiler sağlamalıdır. 

 

 Finansal tabloların sahip olması gereken genel nitelikleri verebilmesi için, bu 

tablolardan sunulan bilgilerin de çeşitli kalitatif özellikleri içermesi gereklidir. Bu özellikler; 
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anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygun olma, güvenilirlik ve karşılaştırılabilirliktir. Bu özelliklerin 

içeriği de şu şekilde açıklanabilir: 

 Finansal tablolarda sunulan bilgilerin, anlaşılabilir olması halinde kullanıcıya faydalı 

olması mümkündür. Anlaşılabilir bilgi, bilgilerin anlamlı olmasına olanak sağlar. 

 Finansal tablolarda yer alan bilgiler, bu bilgileri kullanacak olanların ihtiyacına uygun 

olursa, kullanıcıların kararlarında etkin bir unsur oluşturabilirler. Bu bilgiler, aynı zamanda 

geri besleme değeri ve tahmin değeri ile zamanında sunulma özelliklerine de sahip olmalıdır. 

 Güvenilirlik; bir bilginin, olayı temsilde doğruluk, kanıtlanabilirlik ve tarafsızlık 

özelliklerini taşımasıyla ilgilidir. Temsilde doğruluk, işletmede ortaya çıkan işlem ve 

olayların gerçek durumu gösterecek şekilde sunumunu ifade eder. Kanıtlanabilirlik, 

birbirinden bağımsız finans al tablo kullanıcılarının, tablolar üzerinde yaptıkları incelemelerde 

aynı sonuçlara ulaşabilmeleriyle ilgilidir. Tarafsızlık ise, belli bazı kullanıcıların isteklerine 

uygun olarak hazırlanmamış bilgileri içeren finansal tablolar için geçerli bir özelliktir. 

 Karşılaştırılabilirlik özelliği; finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılara yararlı 

olabilmesi için gerekli olan ve muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde 

değiştirilmeden uygulanmış olmasına bağlı olan bir özelliktir. 

1.5. TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 

  

 Maliye ve Gümrük Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan 1.sıra numaralı "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile tek düzen hesap 

çerçevesi ve hesap planını yürürlüğe koyarak 01.01.1994 yılından itibaren uygulanmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk  ticari, sanayii ve hizmet faaliyetlerinde bulunan ve 

bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Tek Düzen Muhasebe 

Sistemi Tebliği’nin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Mali olayların doğru ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, 

 Mali tabloların tutarlı, karşılaştırılabilir ve gerçek durumu yansıtır bir biçimde 

sunulması, 

 Denetimin kolaylaştırılması, 

 Hesap adı ve terim birliğinin sağlanması, 

 Dönemler ve işletmeler arası karşılaştırmaların kolaylaştırılması.  

 

Tebliğde beş kısımda ele alınan muhasebe usul ve esasları da aşağıdadır: 
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 Muhasebenin temel kavramları, 

 Muhasebe politikalarının açıklanması, 

 Mali tablolar ilkeleri, 

 Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, 

 Tek düzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi. 

 

 Tek Düzen Muhasebe Sisteminde yer alan ilgili tebliğlerdeki açıklamalar ileriki 

haftalarda daha detaylı olarak ele alınacaktır. Tek Düzen Muhasebe Sistemine burada yer 

verilmesinin amacı, böyle bir sistemin ve onun tebliğlerinden  haberdar olma adınadır.  
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Uygulamalar 

1) İşletme kavramının ne olduğunu ve bu kavramın özel ve genel amaçlarını açıklayınız. 

Çözüm:  

İnsan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak karşılamak amacı ile işleyen veya 

işletilen teknik ve ekonomik birime İşletme denir.  

Genel Amaçlar: Kâr elde etme amacı ,Topluma hizmet etme amacı ,Varlıklarını sürdürme 

amacı  

Özel amaçlar: En yüksek kalite düzeyinde mal veya hizmet üretmek, İşletmede çalışan 

insanları maddi ve manevi yönden en iyi şekilde tatmin etmek, İstihdam imkanı sağlamak, 

Uluslararası pazarlara da girerek ilişkileri güçlendirmek, Ucuza mâl edip, ucuza satmak gibi. 

2) Muhasebe kavramının ne olduğunu ve bu kavramın işlevlerini açıklayınız. 

 

Çözüm:  

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.  

Muhasebenin işlevler; 

Belgeleme Fonksiyonu , Kaydetmek Fonksiyonu , Sınıflandırmak Fonksiyonu , Özetleyerek 

Raporlama Fonksiyonu , Analiz Etme ve Yorumlama Fonksiyonu  

3) Muhasebe bilgi sistemi hangi öğelerden oluşur? Kısaca Açıklayınız. 

Çözüm:  

Muhasebe bilgi sistemi, bilgiyi üretme ve raporlama amacına yönelik ve birbirleriyle 

bağlantılı olan şu dört ögeden oluşur: 

 Personel 

 Belgeler, defterler, mizanlar, hesap planı ve muhasebe yönetmeliği 

 Donanım 

 Raporlar 
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Uygulama Soruları 

1) İşletmeler ekonomik yapı bakımından kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? 

2) Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinin ilgi alanları 

nelerdir? Açıklayınız. 

3) Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçları nelerdir, kısaca bahsediniz. 

4) Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 171. Maddesinde bahsedilen defter tutmanın amaçları 

nelerdir? Maddeler halinde açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

İşletmenin, işletme sahibinin kişiliğinden ayrı kendine öz bir kişiliği vardır. Bunun 

yanında, işletme faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan varlıklara ancak başka kişilerin 

vermesi ile sahip olabilir. Kuruluşta işletmeye varlık veren kimseler genellikle işletme 

sahipleridir. Daha sonraki aşamalarda işletme borçlanarak da varlıklarını arttırabilir. 

 İşletme varlıkları (para, bina, makine, alacak) işletmenin faaliyetlerinin yürütülmesi 

sırasında devamlı olarak değişmelere uğrar.  Buna bağlı olarak varlıkların büyüklükleri 

değişir, aynı şekilde kaynakların unsurları (sermaye, borçlar) ve büyüklükleri de değişir. 

Bütün bu faaliyetlerin ve buna göre meydana gelen değişmelerin ne olduğu, sonucun ne 

olacağının bilinmesi gerekir. Buna Muhasebe olanak verir.  

 Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikte 

ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz 

etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunmaktadır. 

Muhasebe bilgileri ve raporları ile yöneticiler, işletme sahipleri (veya ortakları), borç para 

verenler, çalışanlar, devlet ve kamu ilgilenir. 

 Muhasebenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikte ve para 

ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek için gerekli olan belgeleri takip edip onları 

ilgili defterlere kaydetmesi gerekir. Mali nitelikli işlemler, oluş sıralarına göre ve her bir 

işlemin bütününü bir arada gösterecek şekilde, önce yevmiye defterine kaydedilir. Daha sonra 

bu kayıtlar hesapları içeren büyük deftere aktarılır. 

 Büyük defterdeki ana hesapların ayrıntılarını göstermek amacıyla yardımcı defterler 

tutulur. Kayıtlar, defterlere VUK’da belirtilen kurallar çerçevesinde aktarılır. 

 

 

 

 

 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir? 

a) En yüksek kalite düzeyinde mal veya hizmet üretmek 

b) İşletmede çalışan insanları maddi ve manevi yönden en iyi şekilde tatmin  
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      etmek 

c) İstihdam imkanı sağlamak 

d) Topluma hizmet etme amacı 

2) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir? 

a) Belgeleme  

b) Kaydetmek  

c) Kar elde etme 

d) Özetleyerek Raporlama  

3) Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir? 

a) Kasa Defteri 

b) Envanter Defteri 

c) Kambiyo Senetleri Defteri 

d) Mal Yardımcı Defteri 

4) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı defterlerden biridir? 

a) Yevmiye Defteri, 

b) Defteri Kebir, 

c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri, 

d) İşletme Defteridir 

5) Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde 

bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir? 

a) Madde sıra numarası 

b) Tarih 

c)  Borçlu hesap 

d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları 

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçlarından biri 

değildir? 

a) Denetimin kolaylaştırılması 

b) Hesap adı ve terim birliğinin sağlanması  

c) Dönemler ve işletmeler arası karşılaştırmaların kolaylaştırılması 

d) Muhasebe politikalarının açıklanması 

e)  

7) Vergi usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi defter tutma zorunda olan  

 mükellefler değildir? 

a) İşadamları 

b) Çiftçiler 

c) İktisadi Kamu Müesseseleri 

d) Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
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  8) Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemine yer alan muhasebe usul ve 

esaslarından biri değildir. 

a) Muhasebenin usul ve esasları 

b) Muhasebe politikalarının açıklanması 

c) Mali tablolar ilkeleri 

d) Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması 

 

          9) İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan ve 

bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir. 

a) Yevmiye Defteri, 

b) Envanter Defteri 

c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri, 

d) İşletme Defteridir 

 

 10) Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden 

hangisine kaydedilir? 

a) Büyük deftere 

b) Bilançoya 

c) Yevmiye defterine 

d) Mizana 

 

 

 

Cevaplar: 1-D 2-C 3-B 4-C 5-D 6-D 7-A 8-A 9-B 10-C 
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2. HESAPLAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

2.1. Hesap kavramı nedir?  

2.2. Hesaplara ilişkin kavramlar nelerdir? 

2.3. Hesap türleri nelerdir? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Hesap kavramı nedir? Kısaca açıklayınız. 

2) Hesap türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

3) Nazım hesaplar nedir? Kısaca açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Hesap kavramıyla ilgili 

temel kavramlar. 

Hesap kavramının ne 

olduğu, hesaplara ilişkin 

kavramlar, hesap türleri ve 

tek düzen muhasebe 

sisteminin amacı ve kapsamı 

öğrenilir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Hesap kavramı 

 Hesap grupları  

 Tek düzen muhasebe sistemi 
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Giriş 

Bu hafta, mâli nitelikli işlemlerin hesaplar aracılığı ile nasıl izlendiği açıklanacaktır. 

Hesabın ne olduğu, hesap grupları, hesaplar ve bilanço ilişkisi,  hesapların nasıl ve ne şekilde 

kullanılacağı, hesapların çeşitleri ve Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Planı konuları üzerinde 

durulacaktır.
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2. HESAP KAVRAMI 

 Muhasebenin en temel fonksiyonu olan kaydetme, para ile ifade edilebilen işlem ve 

olayların, belgelere dayanarak muhasebe sistemine kayıt yapılması aşamasıdır. Bu kayıt 

sırasında işletmeyi ilgilendiren parasal olayları, konuları ve özelliklerine göre önce bir yerde 

toplamak, sonra bunlarda meydana gelen artış ve azalışları ayrı ayrı çizelgelerde izlemek ve 

daha sonra da bu çizelgelerden yararlanarak bilançoyu oluşturmak gerekir. Bu çizelgenin adı 

hesaptır. Diğer bir deyişle hesap, mali nitelikli olayların bilanço ve faaliyet sonuçlarının her 

bir unsurunda para ile ifade edilebilen artış veya azalışları sınıflandırarak izlenmesine yarayan 

çizelgelerdir (Özulucan, 2005, s.29). 

 Her hesap, kendisi ile ilgili oluşan ticari işlemin ne zaman ve hangi olay sonucu 

artığını ve azaldığını takip eder. Mali nitelik taşıyan ticari bir konuda toplu ve ayrıntılı bir 

bilginin  kolay ve hızlı bir şekilde elde edilebilmesi için, hesap adı verilen çizelgenin şekli de 

çok önemlidir. 

 Bir hesap takip ettiği olayla ilgili olarak hem para artışlarını, hem de para azalışlarını 

izlemektedir. Hesabı artıran veya azaltan bu mali olayların parasal giriş ve çıkışlarını alt alta 

yazarak takip, sınıflama, özetleme, kontrol ve raporlamayı gerçekleştiremeyiz. Bu yüzden, 

hesap adı verilen çizelgenin iki tarafı olmak zorundadır. Bir tarafına para girişlerini; diğer 

tarafına da para çıkışlarının yazıldığı bu hesap adı verilen çizelgenin para ile ilgili artış ve 

azalışlarının ayrı sütunlarda izlenmesi daha doğrudur. Böylece, iki sütun toplamının farkı 

herhangi bir andaki kalanı gösterecektir. Artışların bir yana, azalışların diğer bir yana 

yazılabilmesi için hesap çizelgesinin iki taraflı işlemesi gerekir. Bu çizelgenin  şekil 

görüntüsü aşağıda verilmiştir: 

 

Borç              ………..……………..Hesabı       Alacak 

Tarih  Açıklama Tutar  Tarih  Açıklama Tutar 

      

      

 

Bu  hesap çizelgesinin sol yanına borçlu, sağ yanına alacaklı taraf denir. Hesap 

çizelgesinin her iki yanında işlemin yapıldığı tarihin, işlemin niteliğinin ve para olarak 

ifadesinin kaydına ayrılmış sütunlar bulunur. Bu çizelgenin ait olduğu hesabın hangi bilanço 

kalemine ya da sonuç işlemine ayrılmış olduğunu gösteren bir de adı bulunur. 

 Muhasebe eğitimlerinde her defasında hesabın şekli bu şekildeki gibi ayrıntılarla 

çizilmez. Onun yerine şekli sembolize eden  ( T )  harfi kullanılırken, Borç kelimesi yerine 

(B), alacak kelimesi yerine de (A) harfi yazılır. 
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  B  ……………Hesabı               A 

      

      

      

  

 Bu hesap çizelgesinin asıl adı defteri kebirdir. Çizelge olarak da adlandırılan bu 

defteri kebirin bir diğer adı da büyük defterdir. Uygulamada (T) cetveli olarak ta adlandırılan 

bu çizelgenin en önemli görevi ise, bilanço ve gelir tablosu hesaplarına ait para giriş ve 

çıkışlarının takip edilmesidir. 

 2.1. HESAP GRUPLARI 

Hesaplar, Bilanço hesapları ve Gelir tablosu (sonuç) hesapları olmak üzere temel mali 

tablolara göre iki ana gruba ayrılırlar. Bilanço hesapları, Aktif hesaplar ve Pasif hesaplardan 

oluşurken; Gelir tablosu hesapları ise, Gelir ve Gider hesaplarından oluşur. İster bilanço, 

isterse de gelir tablosuna ait bir hesap olsun her hesabın bir borç bir de alacak tarafı vardır.  

A) Bilanço Hesapları 

Bir bilançoda yer alan hesapların Aktif veya Pasif hesaplar olarak 

isimlendirilmelerinin nedeni; bilançonu sol tarafının isminin Aktif, sağ tarafının isminin Pasif 

olmasından kaynaklanır.  

 Bilançonun sol tarafında yer alan Aktif hesapların işletmenin varlıklarını temsil 

etmelerinden ötürü bir diğer ismi de Varlık hesaplarıdır. Bu varlık hesapları da Mevcutlarla ve 

Alacaklarla ilgili olarak da kendi içinde ikiye ayrılır.              

Bilanço’nun sağ tarafında bulunan pasif hesapların, işletmenin bu varlıklarının 

kaynağını açıklamalarından ötürü diğer bir ismi de Kaynak hesaplarıdır. Bu kaynak hesapları 

da kendi içlerinde Borçlarla ve Öz kaynaklarla ilgili olanlar olarak ikiye ayrılır.  

 

AKTİF  BİLANÇO  PASİF 

       

DÖNEN VARLIKLAR  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

DURAN VARLIKLAR  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

   ÖZ KAYNAKLAR  

    

AKTİF TOPLAM  PASİF TOPLAM  
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Hesap Çizelgesinin (Defteri kebir) görevi hesaba para girişlerinin ve çıkışlarının 

takibini yapmaktır. Asıl soru, bu para girişlerinin hangi taraftan yani soldan mı (borç), yoksa 

sağdan mı (alacak) yapılacağıdır. Hangi taraftan para girişi yapılacağını Muhasebe Teorisi şu 

şekilde açıklamıştır: 

Aktif ve Pasif Hesaplar, Bilançoda bulundukları taraftan açılır. Açılır kelimesinin 

anlamı ise, hesaba para girişinin ilk yapılacağı taraftır.  

Sonuç olarak, Aktif ve Pasif hesaplar Bilançoda bulundukları taraftan açılır. Aktif 

hesaplar bilanço’nun sol tarafında yer aldığı için, tüm aktif hesaplara para girişi sol (borç) 

taraftan yapılır. Pasif hesaplar bilanço’nun sağ tarafında yer aldığı için, tüm pasif hesaplara da 

para girişi sağ (alacak) taraftan yapılır. 

B) Gelir Tablosu Hesapları 

 Sonuç hesapları olarak bilinen ve gelir tablosunda yer alan gelir ve gider hesapları ise, 

öz kaynaktaki yani sermayedeki artış ve azalışları direkt etkileyen hesaplardır. Bu hesapların 

sermaye hesabı yerine ayrı ayrı hesaplarda takip edilmesinin amacı, elde edilen gelirin ve 

yapılan giderlerin ayrıntılı olarak ele alınması, artış ve azalışlarının hangi nedenlerden 

kaynaklandığının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin ve kararların işletme yöneticileri 

tarafından alınabilmesi içindir. 

 

2.2. HESAPLARA İLİŞKİN KAVRAMLAR 

 

Hesabın Borç  Tarafı hesap çizelgesinin (Hesabın)  sol tarafın ifade eder. 

 

Hesabın Alacak Tarafı: hesap çizelgesinin (Hesabın) sağ tarafını ifade eder. 

 

Hesabın Borçlandırılması : Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın, herhangi bir hesabın sol 

tarafına, “borç tarafına”, kayıt yapma işlemine “hesabı borçlandırmak” denir. Muhasebe 

işlemleri sırasında parayı alan hesap daima borçludur. 

 

Hesabın Alacaklandırılması : Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın, herhangi bir hesabın 

sağ tarafına, “alacak tarafına”, kayıt yapma işlemine “hesabı alacaklandırmak” denir. 

Muhasebe işlemleri sırasında parayı veren hesap daima borçludur. 

 

Hesabın Açılması : Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç ya da alacak tarafına 

ilk kez yazılmasına hesap açmak denir. 

 

Hesabın Kapalı Olması : Hesap kalan vermez ise, yani borç ve alacak toplamları birbirine 

eşit olduğunda “hesap kapanmıştır” veya “hesap kapalıdır” şeklinde ifade edilir. 
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Hesap Kalanı (bakiyesi): Bir hesabın borç ve alacak taraflarının toplamları arasındaki fark, 

“kalan” veya “bakiye”olarak ifade edilir. Borç tarafının toplamının alacak tarafının 

toplamından fazla olması durumunda “borç kalanı”ndan, alacak tarafının toplamının borç 

tarafının toplamından fazla olması durumunda “alacak kalanı” ndan söz edilir. Hesaplar 

çalışma karakterlerine göre kalan verir. Örneğin bir aktif hesap kalan verecekse bu kalan 

hesabın açıldığı tarafından olur ve hesap “borç kalanı vermiştir” denir. 
 

 

 

 

2.3. HESAP TÜRLERİ 
 

 Aşağıda Tek Düzen Muhasebe Sistemi içinde yer alan hesap türlerinin tanıtımları 

yapılmıştır. 

 Aktif Hesaplar : Aktif hesaplarda bir nakit (likidite) unsuru söz konusudur. Buna göre 

aktif unsurlar en çok likit yani en kolay paraya çevrilebilir unsurdan, en az likit yani en zor 

paraya çevrilebilir unsurlara doğru sıralanır. Bu yüzden aktif unsurlar gruplandığında, önce 

dönen varlıklar sonra duran  varlıklar gelir. Bilanço’da yer alan bu hesap türünün özellikleri 

aşağıda verilmiştir: 

1) İşletmenin kaynaklarının hangi varlıklarda olduğunu anlatırlar, 

2) Bilanço’nun sol tarafında bulunurlar, 

3) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Borç tarafından olur,  

4) Para girişleri hesabın Borcuna, Para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir, 

5) Aktif hesaplar borç bakiye (kalanı) verir,  

6) Asla alacak bakiye vermezler. 

 

 Pasif Hesaplar : Pasif hesaplarda da en kısa vadeli fonlardan en uzun vadeli fonlara 

göre sıralanır.Bilanço’da yer alan bu hesap türünün özellikleri aşağıda verilmiştir: 

 

1) İşletmenin varlıklarının hangi kaynaklardan sağlandığını anlatır, 

2) Bilanço’nun sağ tarafında bulunurlar, 

3) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Alacak tarafından olur,  

4) Para girişleri hesabın Alacağına, para çıkışları ise hesabın Borcuna kaydedilir, 

5) Pasif hesaplar alacak bakiye (kalanı) verir, 

6)  Asla borç bakiye vermezler. 
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 Gider Hesapları : Gelir Tablosu’nda yer alan bu hesap türünün özellikleri aşağıda 

verilmiştir: 

1) İşletmenin bir hesap dönemi boyunca ortaya çıkan giderlerin       kaydedildiği 

hesaplardır, 

2) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Borç tarafından olur, 

3) Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir, 

4)  Gider hesapları Borç bakiyesi (kalanı) verir, 

5)  Asla Alacak bakiyesi vermezler. 

  

 Gelir Hesapları : Gelir Tablosu’nda yer alan bu hesap türünün özellikleri aşağıda 

verilmiştir: 

 

1) İşletmenin bir hesap dönemi boyunca ortaya çıkan gelirlerinin       kaydedildiği 

hesaplardır, 

2) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Alacak tarafından olur, 

3) Para girişleri hesabın Alacağına, para çıkışları ise hesabın Borcuna kaydedilir, 

4)  Gelir hesapları Alacak bakiyesi (kalanı) verir, 

5)  Asla Borç bakiyesi vermezler. 

 

 Düzenleyici hesaplar : Düzenleyici hesaplar Bilançonu hem sol (Aktif) hem de sağ 

(Pasif) tarafında yer alırlar. Bilançonun sol tarafında yer alanlara Aktif Düzenleyici, sağ 

tarafında yer alanlara ise Pasif Düzenleyici hesaplar denilir. Düzenleyici hesaplar hem 

bulunduğu tarafı, hem de içinde yer aldıkları hesap gruplarını düzenlerler. Bu düzenlemeden 

kasıt, bulunduğu tarafta ve hesap grubu içinde toplam olarak eldeki net parasal tutarı 

belirtmek için, yani varlık ve kaynakların gerçek parasal tutarlarını anlatmakta kullanılırlar. 

Bu yüzden bu hesaplara ilk para girişi ters taraftandır.  

 Düzenleyici hesaplara ilk para girişlerinin ters taraftan olması demek; Örneğin aktif 

düzenleyici hesaplar aktif tarafta yer aldıkları halde bu hesaplar Aktif hesaplar gibi 

çalışmazlar. Bu hesaplar Pasif hesapların özelliklerini taşırlar. Bu yüzden bir Aktif 

Düzenleyici hesaba ilk para girişi hesabın sağ yani Alacak tarafından giriş yapılır.  

 Aynı şekilde, Pasif Düzenleyici hesaplar da pasif tarafta yer aldıkları halde bu hesaplar 

Pasif hesapların özelliklerini taşımazlar. Pasif Düzenleyici hesaplar Aktif hesapların 

özelliklerini taşırlar. Bu yüzden bir Pasif Düzenleyici hesaba ilk para girişi hesabın sol yani 

Borç tarafından giriş yapılır. Bilançoda yer alan bu hesap türünün özellikleri aşağıda 

verilmiştir: 
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1) Bilançonu hem sol (Aktif) hem de sağ (Pasif) tarafında yer alırlar. Bilançonun sol 

tarafında yer alanlara Aktif Düzenleyici, sağ tarafında yer alanlara ise Pasif 

Düzenleyici hesaplar denilir, 

2) İsimlerinin sonunda eksi (-) işareti vardır, 

3) Bilançoda Bulundukları tarafın özelliklerine göre çalışmazlar, 

4) Aktif Düzenleyici hesaplar Pasif hesapların özelliklerini taşır, 

5) Pasif Düzenleyici hesaplar Aktif hesapların özelliklerini taşır. 

  

 Nazım Hesaplar : İşlemin yapıldığı tarihte, varlık ve kaynak hesapları ile gelir ve 

gider hesaplarını etkilemeyen, fakat ileri bir tarihte etkileme olasılığı olan, işletmenin 

yükümlülük sorumluluk ve haklarını ifade etmek için bilgi verme amacı ile tutulan, işletme 

varlıkları arasında fiilen yer almasına rağmen, mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerleri 

izlemek amacı ile tutulan hesaplara nazım hesaplar denir. Bu hesap türünün özellikleri aşağıda 

verilmiştir (Erkal, 2014, s.37). 

 

1) İşletmenin bilgi ihtiyaçlarına bağlı olarak, herhangi bir yasal 

zorunluluk olmaksızın isteğe bağlı olarak tutulurlar, 

2) Bu hesaplara ait tutarlar bilançoda yer almazlar. Fakat tam  açıklama 

kavramı gereği, yönetim ve diğer ilgililere bilgi amaçlı olarak bilanço 

dipnotlarında gösterilirler, 

3) Nazım hesaplar kullanılırken, yapılan işlemin ne olduğunu anlatan alt 

hesapların da birlikte açılması doğru bilgilenme açısından önemlidir, 

4) Nazım hesaplar kendi aralarında karşılıklı olarak çalışırlar yani bir 

nazım hesap açılırken bu işlemin karşısında herhangi bir bilanço veya 

gelir tablosu hesabı olamaz, 

5) Diğer hesaplarla birlikte aynı yevmiye maddesinde yer almayan nazım 

hesaplar,  kendi aralarında karşılıklı hem borç hem de alacak 

çalışmalarından ötürü hesapların borç ve alacak toplamları birbirine 

eşit olmak zorundadır, 

6) Nazım hesapların açılması gerektiren olay veya işlem sona erdiğinde, 

ilgili kayıtta yer alan hesaplar ters kayıt ile kapatılır.   

 

 Fark hesapları : İşletmenin maliyet hesapları olarak adlandırılan yedinci hesap 

sınıfında yer alan tüm hesaplarla ilgili yapılacak yevmiye kayıtlarında muhasebe teorisinde 

kullanılabilecek iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi fiili maliyet yöntemi ikincisi ise 

geleceğe dönük maliyetleme yöntemleridir.  
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 Fiili maliyet yöntemi, kayıt altına alınması gereken mali işlemin gerçekleşir 

gerçekleşmez belgesine göre ilgili defterlere anında kayıt yapılması olayıdır. Geleceğe dönük 

maliyetleme yöntemleri ise, Tahmini Maliyet Yöntemi ve Standart Maliyet Yöntemi olarak 

ikiye ayrılır. Bu yöntemleri daha çok üretim yapan işletmeler kullandığından bu hesaplar 

Maliyet Muhasebesi başlığında ele alınmaktadır. Maliyet Muhasebesi dersimizin kapsamı 

dışındadır. Ancak hesapların Tek Düzen Hesap Planı içinde yer almasından ötürü sadece bir 

başlık olarak verilmiştir. 

 Yansıtma Hesapları: Bu hesaplar muhasebe sürecinin dönem sonu kayıtları sırasında 

kullanılır. Bu konuda dersimizin kapsamı dışındadır. Şu anda bu hesaplar için bilinmesi 

gereken en önemli konu bu hesapların Fiili Maliyet Yönteminde sadece dönem sonunda 

kullanıldıklarıdır.  

 Yardımcı hesaplar : Asıl isminin muavin olduğu bu hesaplara yardımcı,   tali veya alt 

hesaplar da denilmektedir. Herhangi bir defteri kebir hesabının (ana hesabın) alt hesaplarını 

oluşturan bu hesapların nasıl açılması konusunu tebliğ serbest bırakmıştır. Buna rağmen 

herhangi bir ana hesabın alt hesaplarını açarken her şeyden önce mali tabloların 

düzenlenmesinde zorluk yaratmayacak bir şekilde açılması gerekir.  

 Bunu yanı sıra yardımcı hesapların açılmasında aşağıda belirtilen unsurlar da dikkate 

alınmalıdır: 

 Açılacak yardımcı hesapların kodları konusunda serbestlik olmasına rağmen, tebliğin 

kod sistemine ile uyuşması önemlidir, 

 Açılacak yardımcı hesapların isimleri konusunda serbestlik olmasına rağmen, 

tebliğdeki mevcut isimlerle aynı olmamasına özen gösterilmelidir, 

 Açılacak yardımcı hesapların tanımı ve içeriği konusunda serbestlik olmasına 

rağmen, tebliğdeki mevcut hesapların tanımı ve işleyişi ile aynı olmamalıdır, 

  Açılacak yardımcı hesaplar işletmenin faaliyetlerine, örgüt yapısına,  ilerideki ortaya 

çıkabilecek gelişmelere ve rapor ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. 

  

2.4. TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ AMACI VE KAPSAMI 

  

26 Aralık 1992 tarihinde yayınlanan  1. No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama 

Tebliği’nde, yapılan bu düzenlemenin amacı, niteliği ve kapsamı anlatılmıştır.  

 Yapılan düzenleme; 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. Ayrıca yapılan düzenlemenin;  
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 Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak 

ulaştırılmasına,  

 Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,  

 Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,  

 Muhasebede terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,  

 İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına,  

 

yönelik olduğu belirtilmektedir. 

 

 Tebliğde vurgulanan amaçtan da görüleceği üzere, yapılan düzenleme ile tüm 

Türkiye'de muhasebe uygulamalarında tekdüzenin sağlanması hedeflenmekte ve tüm kesimler 

için işletme dilinin aynı olması amaçlanmaktadır.  

 Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne uyacak işletmeler Muhasebe Uygulama Tebliğleri ile 

belirlenmiştir. Buna göre bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler, tebliğde 

belirtilen muhasebe usul ve esaslarını uygulamak zorundadır.  

 Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber aşağıda belirtilen işletmeler “Mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulması”, “Tekdüzen hesap çerçevesi”, “hesap planı ve işleyişi” 

hükümlerine uymak zorunda değildirler.  

  Banka ve Sigorta Şirketleri,  

  Özel Finans Kurumları,  

  Finansal Kiralama Şirketleri (Factoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil),  

  Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları. 

 

 Ancak söz konusu mali kesim işletmelerinin "Muhasebe Temel Kavramları"na 

"Muhasebe Politikalarının Açıklanması" esaslarına ve "Mali Tablolar İlkeleri" ne uymaları 

gerekmektedir. Yine işletme hesabı esasına göre defter tutan işletmelerin sadece 

"Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlü bulundukları tebliğde 

belirtilmektedir. 

 

2.5. TEK DÜZEN HESAP PLANI VE KODLAMA ÖZELLİĞİ 

 

 Bu kısımda Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu tebliğde yer alan hesapların tanımı, 

işleyişi ve özellikleri kısaca ele alınacaktır. 
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 En basit ve dar anlamda hesap planı, muhasebede kullanılacak "hesapların listesi" 

demektir. Hesap planının ekonominin tümü için hazırlanmış haline “genel hesap planı” veya 

“tek düzen hesap planı” denir. Tek düzen hesap planı o ekonomide faaliyette bulunan 

işletmeler için temel olan hesapları kapsar. 

 Muhasebede beklenen bilgilerin, raporların istenildiği şekilde ve içerikte olabilmesi 

için, mali nitelikteki işlemlere ait etkin ve düzenli bir şekilde toplanması ve kaydedilmesi 

gerekir. Bilgilerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde, işletmenin faaliyet konusuna, 

büyüklüğüne ve yönteminin muhasebe bilgilerinden yararlanma durumuna göre birçok hesap 

bulunmaktadır. Bu nedenle, çeşitli hesapların bir düzen içinde olmaları ve aynı olayların 

sürekli olarak aynı hesaplara kaydedilebilmelerini sağlamak bakımından, işletmeler 

kullanacakları hesapları önceden belirleyerek bunların bir listesini, bir planını yaparlar. Bir 

işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda 

sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir. 

 

 Tebliğdeki tek düzen hesap planı desimal (onlu veya ondalıklı) sisteme göre 

kodlanmıştır. Bu sisteme göre, hesaplar; Hesap sınıfları, Hesap grupları ve Defteri kebir 

hesapları  (ana hesaplar) olarak sınıflandırılmıştır. Bu sisteme göre, hesapların kodları 

oluşturulurken hesapların başına 0'dan 9'a kadar bir sayı verilir. Hesap planındaki kod 

sisteminin  yapısı aşağıda verilmiştir (Erkal, 2014, s.41-44). 

 

 Hesap Sınıfları…………………….………..1 – 9 

            Hesap Grupları ………..…………..……….10 – 99 

 Hesaplar (ana hesap veya defteri kebir)……100 - 999 

 

 Hesap planına göre, defteri kebir hesapları gruplar altında, gruplar ise hesap 

sınıflarının altında toplanmıştır. Örnek verecek olursak; 

 

 1.Dönen Varlıklar.........….….....Hesap Sınıfı 

            10. Hazır Değerler.…............Hesap Grubu 

               100. Kasa...............….……....Defteri Kebir Hesabı 
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 Defteri kebir hesabının ilk kodu bu hesabın hangi hesap sınıfına ait olduğunu anlatır. 

Defteri kebir hesabının ilk iki kodu ise bu defteri kebir hesabının hangi hesap grubuna ait 

olduğunu anlatır. Konu ile ilgili örnek aşağıda verilmiştir. 

 

300 BANKA KREDİLERİ 

 

Hesap Sınıfı No         İlk rakam olan 3, Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları  

                                   ifade eder 

Hesap Grup No         İlk iki rakamı olan 30, Mali Borçları ifade eder 

Hesap No                  İlk üç rakamı olan 300, Banka kredilerini ifade  

                                   etmesinin yanı sıra, hesabın son sayısı olan (0) sayısı  

                                  da, bu hesabın grup içindeki sırasını gösterir. 

 

 Bilanço hesaplarının bazılarının sonunda (-) işareti vardır. Bunlar düzenleyici 

hesaplardır. Hesap kodunun başında (1) ve (2) ile başlayıp  isminin sonunda eksi işareti 

olanlara Aktif Düzenleyici hesaplar( pasif nitelikli olup, aktif tarafı azaltan); hesap kodunun 

başında (3), (4) ve (5) ile  isminin sonunda eksi işareti olanlara da Pasif Düzenleyici hesaplar 

(aktif nitelikli olup, pasif tarafı azaltan) denilir.  

 (6) sayısı ile başlayan Gelir tablosu hesaplarının bazılarının isimlerinin sonunda eksi 

işareti olması onların gider hesabı olduğunu belirtmek içindir. (-) işareti olmayan gelir 

tablosundaki hesapların ise gelir hesabı olduğu unutulmamalıdır. 

 Aşağıda 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu olan tek düzen hesap 

planı içinde yer alan tüm hesapların listesi diğer bir deyişle, hesap planı verilmiştir. 

 

 

2.6. TEK DÜZEN HESAP PLANI 
 

1 DÖNEN VARLIKLAR 

10 HAZIR DEĞERLER  

100 KASA  

101 ALINAN ÇEKLER  

102 BANKALAR  
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103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)  

104  

105  

106  

107  

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER  

109  

11 MENKUL KIYMETLER  

110 HİSSE SENETLERİ  

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI  

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI  

113  

114  

115  

116  

117  

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER  

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)  

 

12 TİCARİ ALACAKLAR  

 120 ALICILAR  

121 ALACAK SENETLERİ  

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)  

123  

124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 

125  

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)  

13 DİĞER ALACAKLAR  

130  

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR  

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR  

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR  

134  

135 PERSONELDEN ALACAKLAR  

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)  
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138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR  

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)  

14  

15 STOKLAR  

 150 İLK MADDE VE MALZEME  

151 YARI MAMULLER - ÜRETİM  

152 MAMÜLLER  

153 TİCARİ MALLAR  

154  

155  

156  

157 DİĞER STOKLAR  

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)  

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI  

16  

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 

170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 

171  

172  

173  

174  

175  

176  

177  

178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI 

179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLARI 

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  

181 GELİR TAHAKKUKLARI  

182  

183  

184  

185  

186  

187  

188  

189  
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19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  

190 DEVREDEN KDV 

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ  

192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ  

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR  

194  

195 İŞ AVANSLARI 

196 PERSONEL AVANSLARI  

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI  

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR  

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)  

2 DURAN VARLIKLAR  

20  

21  

22 TİCARİ ALACAKLAR  

220 ALICILAR  

221 ALACAK SENETLERİ  

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)  

223  

224 KAZANILMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 

225  

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  

227  

228  

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)  

 

 

23 DİĞER ALACAKLAR  

230 

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 

233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 

234  

235 PERSONELDEN ALACAKLAR  

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  

237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)  
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238  

239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)  

24 MALİ DURAN VARLIKLAR  

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER  

241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)  

242 İŞTİRAKLER  

243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)  

244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)  

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR  

246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)  

247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI 

(-)  

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR  

249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)  

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR  

250 ARAZİ VE ARSALAR  

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ  

252 BİNALAR  

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  

254 TAŞITLAR  

255 DEMİRBAŞLAR  

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR  

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)  

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR  

259 VERİLEN AVANSLAR  

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

260 HAKLAR  

261 ŞEREFİYE  

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ  

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  

264 ÖZEL MALİYETLER  

265  

266  

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)  

269 VERİLEN AVANSLAR  

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR  



 

55 

 

270  

271 ARAMA GİDERLERİ  

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  

273  

274  

275  

276  

277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR  

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)  

279 VERİLEN AVANSLAR  

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER  

281 GELİR TAHAKKUKLARI  

282  

283  

284  

285  

286  

287  

288  

289  

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR  

290  

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ  

292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ  

293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR  

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR  

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 

296  

297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR  

298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)  

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)  

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

30 MALİ BORÇLAR  

300 BANKA KREDİLERİ  

301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 

303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ  

304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ  
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305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER  

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER  

307  

308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)  

309 DİĞER MALİ BORÇLAR  

31  

32 TİCARİ BORÇLAR  

320 SATICILAR  

321 BORÇ SENETLERİ  

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)  

323  

324  

325  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  

327  

328  

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR  

33 DİĞER BORÇLAR  

330  

331 ORTAKLARA BORÇLAR  

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR  

333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR  

334  

335 PERSONELE BORÇLAR  

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)  

338  

339  

34 ALINAN AVANSLAR  

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  

341  

342  

343  

344  

345  

346  

347  

348  

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR  
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35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 

350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ BEDELLERİ 

351  

352  

353  

354  

355 

356  

357  

 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI 

359  

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ  

362  

363  

364  

365  

366  

367  

368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER  

       YÜKÜMLÜLÜKLER  

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  

37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI  

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)  

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI  

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI  

374  

375  

376  

377  

378  

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER  

381 GİDER TAHAKKUKLARI  
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382  

383  

384  

385  

386  

387  

388  

389  

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

390  

391 HESAPLANAN KDV  

392 DİĞER KDV  

393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 

394  

395  

396  

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

398  

399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR  

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

40 MALİ BORÇLAR  

400 BANKA KREDİLERİ  

401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 

403  

404  

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER  

406  

407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER  

408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)  

409 DİĞER MALİ BORÇLAR  

41  

42 TİCARİ BORÇLAR  

420 SATICILAR  

421 BORÇ SENETLERİ  

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)  

423  

424  
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425  

426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  

427  

428  

429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR  

43 DİĞER BORÇLAR  

430  

431 ORTAKLARA BORÇLAR  

432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR  

433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR  

434  

435  

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)  

438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR  

439  

 

44 ALINAN AVANSLAR  

440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  

441  

442  

443  

444  

445  

446  

447  

448  

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR  

45  

46  

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  

470  

471  

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI  

473  

474  

475  
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476  

477  

478  

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER  

481 GİDER TAHAKKUKLARI  

482  

483  

484  

485  

486  

487  

488  

489  

49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

490  

491  

492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KDV  

493 TESİSE KATILMA PAYLARI  

494  

495  

496  

497  

498  

499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

5 ÖZ KAYNAKLAR  

50 ÖDENMİŞ SERMAYE  

500 SERMAYE  

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)  

502 SERMAYE DÜZELMESİ OLUMLU FARKLARI 

503 SERMAYE DÜZELMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 

51 

52 SERMAYE YEDEKLERİ  

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ  

521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  
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522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI  

523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI  

524 MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU 

525  

526  

527  

528  

529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ  

53  

54 KÂR YEDEKLERİ  

540 YASAL YEDEKLER  

541 STATÜ YEDEKLERİ  

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  

543  

544  

545  

546  

547  

548 DİĞER KÂR YEDEKLERİ  

549 ÖZEL FONLAR  

55  

56  

57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI  

570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI  

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)  

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 

59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  

590 DÖNEM NET KÂRI  

591 DÖNEM NET ZARARI (-)  

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI  

60 BRÜT SATIŞLAR  

600 YURTİÇİ SATIŞLAR  

601 YURTDIŞI SATIŞLAR  

602 DİĞER GELİRLER  
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61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)  

610 SATIŞTAN İADELER (-)  

611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)  

612 DİĞER İNDİRİMLER (-)  

613  

614  

615  

616  

617  

618  

619  

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)  

620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)  

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)  

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)  

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)  

624  

625  

626  

627  

628  

629  

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)  

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)  

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)  

633  

634  

635  

636  

637  

638  

639  

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR  

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ  

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ  

642 FAİZ GELİRLERİ  

643 KOMİSYON GELİRLERİ  

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  
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645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 

646 KAMBİYO KARLARI 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 

649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR  

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)  

650  

651  

652 (-) 

653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)  

654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)  

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 

656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 

659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)  

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)  

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)  

661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)  

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR  

670  

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI  

672  

673  

674  

675  

676  

677  

678  

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR  

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)  

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)  

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)  

682  

683  

684  

685  

686  
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687  

688  

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)  

69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)  

692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  

697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI 

698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI 

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)  

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI  

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI  

701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI  

71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ  

710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ  

711 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI  

712 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI  

713 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI  

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ  

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ  

721 DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI  

723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI  

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI  

733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI  

734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI  

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ  

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ  

741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI  

742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI  

75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  
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750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  

751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI  

76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ  

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ  

761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI  

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI  

78 FİNANSMAN GİDERLERİ  

780 FİNANSMAN GİDERLERİ  

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI  

782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI  

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)  

790 İLKMADDE 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  

8 (SERBEST)  

9 NAZIM HESAPLAR  

0 (SERBEST) 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalar 

1) Hesap kavramı nedir? Kısaca açıklayınız. 

 

Çözüm: Mali nitelikli olayların bilanço ve faaliyet sonuçlarının her bir unsurunda para ile 

ifade edilebilen artış veya azalışları sınıflandırarak izlenmesine yarayan çizelgelerdir.  

 

2) Hesap türleri nelerdir? Yazınız. 

 

Çözüm: Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Gider Hesapları, Gelir Hesapları, Düzenleyici 

hesaplar, Nazım Hesaplar , Fark hesapları , Yansıtma Hesapları, Yardımcı hesaplar. 

 

3) Nazım hesaplar nedir? Kısaca açıklayınız. 

Çözüm:  

Nazım Hesaplar : İşlemin yapıldığı tarihte, varlık ve kaynak hesapları ile gelir ve gider 

hesaplarını etkilemeyen, fakat ileri bir tarihte etkileme olasılığı olan, işletmenin yükümlülük 

sorumluluk ve haklarını ifade etmek için bilgi verme amacı ile tutulan, işletme varlıkları 

arasında fiilen yer almasına rağmen, mülkiyeti işletmeye ait olmayan bazı değerleri izlemek 

amacı ile tutulan hesaplara nazım hesaplar denir. 
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Uygulama Soruları 

1) Düzenleyici hesaplar nedir? Açıklayınız. 

2) Tek düzen muhasebe sisteminin amacı nedir? 

 

3) Pasif hesap türünün özellikleri nelerdir? 

 

4) “Hesabın kapalı olması” ne demektir? Açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bir hesap döneminde meydana gelen tüm mali nitelikli işlemleri bilançolar üzerinde 

izlemek olanaksızdır. Bu nedenle bilançonun her bir kaleminde meydana gelen artış ve 

azalışlar, “hesap” denilen çizelgelerde izlenir. 

 Hesaplara ne şekilde kayıt yapılacağı, artış ve azalışların hangi tarafa yazılacağı 

konusunu, hesabın niteliği belirler. Bu nitelikler de temel bilanço eşitliğinden kaynaklanır. 

İşletmede kullanılan hesaplar, bilanço ve gelir tablosunun oluşturulmasına yönelik olarak iki 

ana gruba ayrılır: 1. Bilanço Hesapları 2. Gelir Tablosu (Sonuç) Hesapları. Bilanço Hesapları; 

varlık hesapları, borç hesapları ve öz sermaye hesapları, Sonuç Hesapları; gelir hesapları ve 

gider hesapları şeklinde bölümlendirilir. 

 Çeşitli hesapların bir düzen içinde olmaları ve aynı olayların sürekli olarak aynı 

hesaplara kaydedilmelerini sağlamak bakımından, muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri 

doğrultusunda sistemli bir şekilde gruplandırılmış olarak hesap planı hazırlanır. Ülkemizde 

01.01.1994 tarihinden itibaren tüm işletmelerde “Tek Düzen Hesap Planı”na uyma 

zorunluluğu getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Soruları 

1)  Aşağıdakilerden hangisi pasif hesaplarda yer almaz? 

a) Dönen varlıklar 
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b)Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

c) Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

d)Öz kaynaklar 

2) “…….. Hesap çizelgesinin sol tarafını ifade eder.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine 

aittir? 

a) Hesabın alacak tarafı 

b) Hesabın borçlandırılması 

c) Hesabın borç tarafı 

d) Hesabın kapalı olması 

3) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borçlar hesabında yer almaz? 

a) Satıcılar 

b) Ortaklara borçlar 

c) Borç senetleri 

d) Alınan depozito ve teminatlar 

4) Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacakların içinde yer alan hesaplardan biri değildir? 

a) Alıcılar 

b) Verilen depozito ve teminatlar 

c) Şüpheli ticari alacaklar 

d) Ortaklardan alacaklar 

5) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Hesaplarının özelliklerinden biri değildir? 

a) İlk para girişleri (hesabın açılışı) Alacak tarafından olur 

 

b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir 

 

c) Gelir hesapları Alacak bakiyesi (kalanı) verir 

d) Asla Borç bakiyesi vermezler 

6) Aşağıdakilerden hangisi Gider Hesaplarının özelliklerinden biri değildir? 
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a)İlk para girişleri (hesabın açılışı) Borç tarafından olur 

b)Para girişleri hesabın Borcuna, para çıkışları ise hesabın Alacağına kaydedilir 

 

c)Gider hesapları Borç bakiyesi (kalanı) verir 

d) Asla Alacak bakiyesi verirler 

7) Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

 

   a) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır 

   b) Giderdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır. 

   c) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacaklandırılır. 

   d).Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır. 

8) Mali nitelikte olmayan ancak mali tablolarda bulunması gereken işlemler hangi hesaplarda 

gösterilir? 

a) Geçici hesaplar 

b) Nazım hesaplar 

c) Dönem ayırıcı hesaplar 

d) Düzenleyici hesaplar 

 

9) Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap niteliğinde değildir? 

a)    Borç Senetleri Reeskontu 

b)    Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı  

c)    Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı  

d)    Birikmiş Amortismanlar 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi pasif hesapların özelliklerinden biri değildir? 

a)  Alacak kalanı vermeleri 

b)  Kapanış kaydında bakiyesinin alacaklandırılması 

c)  Azalışları için borç kaydı yapılması 

d)  Hesap kalanlarının kapanış bilançosunda pasif tarafta yer alması   

 

 

 

 

Cevaplar 

1-A  2-C 3-B  4-D 5-B 6-D 7-A 8-B 9-A 10-B 
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3. TEMEL MALİ TABLOLAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

3.1.  Bilanço tablosunun temel kavramları nelerdir?  

3.2.  Gelir tablosunun temel kavramları nelerdir? 

3.3.  Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Temel muhasebe kavramları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 

2) Mali tablolar kavramını kısaca açıklayınız. 

3) Bilanço nedir? Açıklayınız. 

4) Gelir tablosunun ilkeleri nelerdir? Yazınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Temel Mali tablolar ile ilgili  

kavramlar. 

Temel mali tablolar ele 

alınıp, bilanço be gelir 

tablosu ayrıntılı bir şekilde 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Mali tablolar 

 Gelir tablosu 

 Bilanço tablosu 
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Giriş 

Bu hafta, muhasebenin temel kavramları ile temel mali tabloları ele alınacaktır. Temel 

mali tablolardan bilanço ve gelir tablosunun temel kavramları ve ilkeleri ile  biçimleri 

üzerinde durulacaktır. Bu çerçeve içinde muhasebenin temel kavramları ve genel kabul 

görmüş muhasebe ilkeleri tek tek açıklanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE MALİ TABLOLARI 
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 Muhasebe bir teoridir. Teori denilen kavram, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok 

olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü olarak tanımlanır. 

Muhasebenin de bu tanıma uygun kavramları, kuralları ve ilkeleri vardır.   

3.2. MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

  

Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. 

Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden 

öyle olduğunu ve neden başka türlü olmaması gerektiğini açığa çıkarır. Böylece mevcut 

uygulamanın daha iyi anlaşılmasını sağlarken, onun gelişmesini mümkün kılacak bilgi alanını 

da oluşturur. Muhasebe, bir açık sistem olarak çevresi ile etkileşim içindedir. Ayrıca 

muhasebe sistemini oluşturan teori ve uygulama ikilisi de birbiri ile sürekli etkileşim 

içindedir. Bu nedenle muhasebe teorisi, tümdengelim (genelden özele doğru inceleme 

yöntemi) ve tümevarım (tek tek özel olgulardan genel önerilere geçmek) yaklaşımlarından 

hareketle kurulmuştur. 

 Muhasebe teorisi, tümevarım yaklaşımı ile; finansal bilgilerin derlenip, işlenip ilgili 

gruplarına sunulmasının şeklini belirler. Ancak, muhasebeye ilişkin konuların sürekli olarak 

değişikliğe uğraması nedeniyle, ortaya çıkan yeni durumlar için ilgili kuralların yaratılması 

gerekir. Bu durumda, tümdengelim yaklaşımıyla, amaç ve çevre koşulları (ekonomik, 

teknolojik ve sosyolojik) göz önünde tutularak tüm uygulama için ilkeler, ölçütler ve 

yöntemler oluşturulur ve bunlar bireysel olaylara uygulanmak üzere önerilir (Erkal, 2014, 

s.373). 

 En önemli özelliği faydacı (pragmatik) olmasında beliren muhasebe teorisi, muhasebe 

uygulamalarının değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde ortaya koyduğu temel kavramlar 

ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile yol göstericidir.   

3.3. TEMEL KAVRAMLAR VE AÇIKLAMALARI 

  

Muhasebe, işlemleri ve olayları kaydederken belirli prensiplere uyar. Böylece, 

muhasebe uygulamaları belirli kurallara dayanmış ve uygulamada ortaya çıkabilecek bazı 

karışıklıklar önlenmiş olur. Muhasebenin temel kavramları ve prensipleri Amerikan Yeminli 

Hesap Uzmanları Enstitüsü'nün Muhasebe Prensipleri Kurulunun yayınladığı bültenlerde yer 

almıştır. Muhasebenin temel kavramları muhasebe bilgisinin bir esasa dayanmasını, bu bilgiyi 

kullananlara sağlıklı, tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgi sunulmasını sağlar. 

Temel muhasebe kavramları şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  

2. Kişilik Kavramı   

3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı   
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4. Dönemsellik Kavramı  

5. Parayla Ölçülme Kavramı 

6. Maliyet Esası Kavramı   

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  

8. Tutarlılık Kavramı   

9. Tam Açıklama Kavramı  

10. İhtiyatlılık Kavramı  

11. Önemlilik Kavramı   

12. Özün Önceliği Kavramı   

 

İlk beş kavram işletme ile ilgili olup, işletme ile muhasebe fonksiyonları arasındaki 

ilişkiyi kurar. Bunlara temel varsayımlar da denmektedir. Temel muhasebe kavramlarının son 

yedisi ise, tamamen muhasebe kayıt düzeni ve raporlama tekniği ile ilgili kavramlardır.   

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı : 

 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 Sürmen, 2020, s.26). 

2. Kişilik Kavramı : 

 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. 

3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı : 

 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. 

4. Dönemsellik Kavramı : 

 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, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla 

karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin 
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bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında 

açıklanır. 

5. Parayla Ölçülme Kavramı : 

 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. 

6. Maliyet Esası Kavramı : 

 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. 

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı : 

 Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak 

yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder. 

8. Tutarlılık Kavramı : 

 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 (Sevilengül, 2007, s.27). 

9. Tam Açıklama Kavramı : 

 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. 

10. İhtiyatlılık Kavramı : 

 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 

kârları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. 
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Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe 

oluşturamaz. 

11. Önemlilik Kavramı : 

 Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi 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 (Özulucan, 2005, s.19). 

12. Özün Önceliği Kavramı : 

 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. 

3.4. MALİ TABLOLAR 

   

Muhasebenin birinci işlevinin, işletmenin mali nitelikli işlemlerle ilgili bilgilerini; 

kaydetmek sınıflandırmak ve özetlemek olduğu belirtmiştik. Bir dönemde çok sayıda 

meydana gelen bu mali nitelikli bilgiler anlaşılabilir ve kullanılabilir olarak çeşitli amaçlara 

cevap vermek üzere raporlanır. Muhasebenin yerine getirdiği raporlama işlevi "Mali Tablo" 

kavramını doğurmaktadır. Buna göre Mali Tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve 

toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini 

sağlayan araçlar olup şirketlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler.  

 Mali Tablolar, standardize edilmiş kalıplarda bilgiler içerecek şekilde hazırlanan 

tablolardır. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için oluşturulmakta olan Mali 

Tabloların standardize bir düzende olmasının başlıca nedeni, Mali Tablolarda yer alan 

bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesini ve zamanında 

düzenlenmesini sağlamak ve bu tablolara anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, 

karşılaştırılabilir olma özelliğini kazandırmaktır. 

 Mali tabloların genel olarak amaçları aşağıda verilmiştir: 

 Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı 

bilgiler sağlamak, 

 İşletmenin varlık ve kaynaklarındaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkındaki 

bilgiler sağlamak, 

 Yönetimlerin emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını 

belirlemektir, 

 İşletmenin gelecekteki finansal durumu ve nakit akışı hakkında bilgiler sağlamak. 

http://www.muhasebedergisi.com/muhasebe-bolumu-5.html
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 Mali tablolar, temel ve ek mali tablolar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Temel 

mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve eklerini kapsamaktadır. Ek mali tablolar ise, satışların 

maliyet tablosu, nakit akış tablosu, net işletme sermayesi akış tablosu, geniş anlamda fon akış 

tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu gibi daha ayrıntılı bilgileri içerir. 

 Mali tabloların düzenlenme dönemine “muhasebe dönemi” denir. Muhasebe dönemi, 

genelde “takvim yılı”dır. 

3.5. BİLANÇO  

  

Belirli bir tarihteki mali bilgileri kapsamına alır ve işletmenin dönem sonunda mali 

bilgileri hakkında bilgi verir. Yıl içinde işletmenin mali durumunda meydana gelen 

değişmeleri sadece bir dönem bilançosuna bakarak elde etmek mümkün olamaz. Bu nedenle 

bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıklar üzerinde kimlerin hak 

sahibi olduğunu gösteren “statik” bir mali tablodur. 

 Diğer bir deyişle, işletmenin mali durumunu veya ödeme gücünü çıkarıldığı tarih 

itibariyle gösterdiğinden, dönem içinde mali durumda veya ödeme gücünde meydana gelen 

değişiklikleri göstermediği için,  bilanço statik bir mali tablodur. 

3.6. BİLANÇO İLKELERİ 

  

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 (Akdoğan ve Sevilengül, 2007, s.57). 

Varlıklara İlişkin İlkeler  

1) Dönen Varlık Ayrımında Bir Yılın Ölçüt Alınması İlkesi: İşletmenin bir yıl veya 

normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar 

grubu içinde gösterilir. Dönen varlıklar bilançoda 8 grupta toplanmıştır. Bunlar aşağıda 

verilmiştir: 

1) Hazır Değerler (Kasadaki nakit, bankalardaki nakit, çek şeklindeki nakit, pul, vadesi 

gelmiş kupon, banka ve posta havaleleri gibi), 

 

2) Menkul Değerler (Hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu 

katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi), 
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3) Ticari Alacaklar (Ticari mal, mamül ve hizmet satışlarından meydana gelen senetli ve 

senetsiz alacaklarla, ticari amaçla verilen depozito ve teminatlar), 

 

4) Diğer Alacaklar (Bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş senetli ve senetsiz 

alacaklar), 

 

5) Stoklar (İlk madde ve malzeme, yarı mâmül, mâmül, ticari mal ve diğer stoklar), 

 

6) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri (Bir yıldan uzun süreli inşaat taahhüt 

maliyetlerini kapsamaktadır), 

 

7) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ( İçinde bulunulan dönemde ortaya 

çıkan ve gelecek döneme (12 aya) ait giderlerle, içinde bulunulan döneme ait olan ve 

kesin borç kaydı gelecek dönemde (12 ayda) yazılacak olan gelirler), 

 

8) Diğer Dönen Varlıklar (İndirilecek KDV, diğer KDV, peşin ödenen vergiler ve fonlar, 

personele verilen avanslar, sayım ve tesellüm noksanları, diğer çeşitli dönen 

varlıklar). 

 

2) Duran Varlıkların Ayrımı İlkesi: 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. Duran varlıklar bilançoda 8 grupta toplanmıştır. 

Bunlar aşağıda verilmiştir: 

 

1) Ticari Alacaklar (Bir yıldan uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklarla, verilen 

depozito ve teminatlar), 

 

2) Diğer Alacaklar (Bir yıldan uzun vadeli ve ticari mal, mamül ve hizmet satışı dışında 

kalan alacaklar), 

3) Mali Duran Varlıklar (Bağlı –bir yıldan uzun sürede nakde çevrilmesi söz konusu 

olan- menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, diğer mali duran varlıklar), 

 

4) Maddi Duran Varlıklar (Fiziki bir varlığa sahip olup, gözle görülebilen ve elle 

dokunulabilen sabit değerlerle, yapılmakta olan yatırımlar ve maddi duran varlık 

edinmek üzere verilen sipariş avansları ve amortismanlar), 
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5) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Fiziki bir varlığa sahip olmayan, gözle görülüp, 

elle dokunulamayan duran varlıklarla (haklar ve şerefiye gibi) kuruluş ve örgütlenme 

giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri, özle maliyetler diğer maddi olmayan 

duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık edinmek amacıyla verilen sipariş 

avansları ve amortismanlar), 

 

6) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, 

diğer özle tükenmeye  tâbi varlıklar, özel tükenmeye tâbi  varlık edinmek üzere verilen 

avanslar ve tükenme ayları), 

 

7) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları (İçinde bulunulan dönemde ortaya 

çıkan ve gelecek yıllara ait giderlerle, içinde bulunulan döneme ait olan ve kesin borç 

kaydı gelecek yıllarda yapılacak olan gelirler), 

 

8) Diğer Duran Varlıklar (Gelecek yıllarda indirilecek KDV, diğer KDV, gelecek yıllar 

ihtiyacı stoklar, vb.). 

 

3) Karşılık Ayırma İlkesi: 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) Dönem Ayırıcı Aktif Karakterli İşlemlerin Ayrıca Gösterilmesi İlkesi: 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) Vadeli Alacakların Bilanço Günündeki Değerine İndirgenmesi İlkesi: Dönen ve 

duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun 

değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemi yapılmalıdır.  

6) Birikmiş Amortismanların Gösterilmesi İlkesi: 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.  
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7) Birikmiş Tükenme Paylarının Gösterilmesi İlkesi: 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) Alacakların Özelliklerine Göre Ayrılma İlkesi: Bilançonun dönen ve duran varlıklar 

grubunda yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili 

hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili 

bulunduğu ortaklara, personele, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarların ayrı 

gösterilmesi temel ilkedir.  

9) Kesin Olmayan Alacaklar İçin Tahakkuk Yapılmaması İlkesi: Tutarları kesinlikle 

saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço 

dipnot veya eklerinde gösterilir.  

10) Kullanılması Hukuken Sınırlı Varlıkların Belirtilmesi İlkesi: 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.  

Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 

   

 1) Kısa Vadeli Borç Ayrımında Bir Yılın Ölçüt Alınması İlkesi: İşletmenin bir yıl 

veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı 

kaynaklar grubu içinde gösterilir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bilançoda 9 gruba ayrılmıştır. 

1) Mali Borçlar (Kısa vadeli banka kredileri, uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve 

faizleri, tahvil ana para taksit ve faizleri, çıkarılmış bonolar ve senetler, çıkarılmış 

diğer menkul kıymetler, diğer mali borçlar), 

2) Ticari Borçlar (İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet alışları sonucundaki 

ticari ilişkileri nedeniyle meydana gelen senetli ve senetsiz borçları ile ticari amaçla 

alınan depozito ve teminatlar), 

3) Diğer Borçlar (Herhangi bir ticari nedene dayanmayan senetli ve senetsiz borçlar), 

4) Alınan Avanslar (Alınan sipariş avansları, alınan diğer avanslar), 

5) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri (Bir yıldan uzun süreli inşat taahhüt 

işleriyle ilgili olarak hak edilen gelirleri kapsar), 

6) Ödenecek Vergi  ve Diğer (Yasal) Yükümlülükler (Ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek 

sosyal güvenlik kesintileri, vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve 

diğer yükümlülükler, ödenecek diğer yükümlülükler), 

7) Borç ve Gider Karşılıkları (Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları, 

kıdem tazminatı karşılığı, maliyet giderleri karşılığı, diğer borç ve gider karşılıkları), 
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8) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (İçinde bulunulan dönemde ortaya 

çıkan ve gelecek dönemdeki (yıldaki) aylara ait gelirler ile içinde bulunulan döneme 

ait olan ve ödenmesi gelecek dönemdeki (yıldaki) aylarda yapılacak giderler), 

9) Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Hesaplanan KDV, diğer KDV, sayım ve 

tesellüm fazlaları, diğer çeşitli yabancı kaynaklar). 

 

 2) Uzun Vadeli Borçların Ayırımı İlkesi: İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet 

dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu 

içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir 

yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. Uzun 

vadeli yabancı kaynakları için ayrılan gruplar kısa vadeli yabancı kaynak grupları gibidir. 

Ancak bu uzun vadeli borçların içinde yukarıda belirtilen Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

Hakedişleri ile Ödenecek Vergi  ve Diğer (Yasal) Yükümlülükler grupları yer almamaktadır. 

 3) Borçların Tümünün Gösterilmesi İlkesi: 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 yabancı 

kaynakları da bilançonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. 

 4) Dönem Ayırıcı Pasif İşlemlerin Ayrıca Gösterilmesi İlkesi: Gelecek dönemlere ait 

olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek 

dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli, bilançoda ayrıca gösterilmelidir.  

 5) Vadeli Borçların Bilanço Günündeki Değerine İndirgenmesi İlkesi: Kısa ve uzun 

vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerinin bilanço tarihindeki gerçeğe 

uygun değerleri ile gösterilmesi için reeskont işlemleri yapılmalıdır.  

 6) Borçların Özeliklerine Göre Ayrılma İlkesi: Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı 

kaynaklar grubunda yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin 

sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklıklara, personele, iştirakler ve bağlı 

ortaklıklara ait olan tutarların ayrı gösterilmesi temel ilkedir.  

 

Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler  

1) Öz Kaynakların İşletme Sahip ve Ortaklarının Haklarını Göstermesi İlkesi: İşletme 

sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz 

kaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme 

faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı 

(zararı) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir.  

2) Sermaye Paylarının Özeliklerine Göre Belirlenmesi İlkesi: İşletmenin ödenmiş 

sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye 
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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) Azalan Öz kaynağın Belirtilmesi İlkesi: İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan 

sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi 

bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif 

olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.  

4) Zararın Öz Kaynaklardan İndirilmesi İlkesi: Öz kaynakların bilançoda net olarak 

gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim 

kalemleri olarak yer alır.  

5) Sermaye Yedeklerinin Gelir Unsuru Olarak Gelir Tablosuna Alınmaması İlkesi: Öz 

kaynaklar; 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 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. 

3.7. AYRINTILI BİLANÇO ÖRNEĞİ 

 

İşletmeler bilançolarını tek düzen form tiplerine göre düzenlemek zorundadırlar. 

Böylece karşılaştırmalarda kolaylık sağlarlar ve anlam birliği oluştururlar. İşletmeler 

bilançolarını ayrıntılı ve özet bilanço tipleri şeklinde düzenleyebilirler. Aşağıda ayrıntılı 

bilanço örneği verilmiştir: 

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TİPİ 

(……………………..TL) 

AKTİF  PASİF  
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I.  DÖNEN VARLIKLAR 

 A.  Hazır değerler  

  1. Kasa 

  2. Alınan Çekler 

  3. Bankalar 

  4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 

  5. Diğer Hazır Değerler 

 B.  Menkul Kıymetler 

  1. Hisse Senetleri 

  2. Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 

  3.  Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 

  4. Diğer Menkul Kıymetler 

  5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

 C.  Ticari Alacaklar  

  1. Alıcılar 

  2. Alacak Senetleri 

  3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  4. Verilen Depozito ve Teminatlar 

  5. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz        

   Gelirleri (-) 

  6. Diğer Ticari Alacaklar 

  7. Şüpheli Ticari Alacaklar 

  8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

 D.  Diğer Alacaklar 

  1. Ortaklardan Alacaklar 

  2. İştiraklerden Alacaklar 

  3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

  4. Personelden Alacaklar 

  5. Diğer Çeşitli Alacaklar 

  6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  7. Şüpheli Diğer Alacaklar 

  8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  

 E.  Stoklar 

  1. İlk Madde ve Malzeme 

  2. Yarı Mamuller 

  3. Mamuller 

  4. Ticari Mallar 

  5. Diğer Stoklar 

  6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  7. Verilen Sipariş Avansları 

 F. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri 

  1. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri 

  2. Taşeronlara Verilen Avanslar 

  3. Enflasyon Düzeltme Farkları 

 G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

  1 . Gelecek Aylara Ait Giderler 

  2. Gelir Tahakkukları  

 H.  Diğer Dönen Varlıklar 

  1 . Devreden KDV 

  2. İndirilecek KDV 

  3. Diğer KDV 

  4. İş Avansları 

  5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 

  6. Personel Avansları 

  7. Sayım ve Tesellüm Noksanları 

  8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 

  9. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 

   DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

 

I.   KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

 A.  Mali Borçlar 

  1. Banka Kredileri 

  2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

  3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma  

  Maliyetleri (-) 

  4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve  

  Faizleri 

  5. Tahvil, Anapara Borç.Taksit ve Faizleri 

  6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

  7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

  8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 

  9. Diğer Mali Borçlar 

 B.  Ticari Borçlar 

  1. Satıcılar 

  2. Borç Senetleri 

  3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 

  4. Alınan Depozito ve Teminatlar 

  5. Diğer Ticari Borçlar 

 C.  Diğer Borçlar 

  1. Ortaklara Borçlar 

  2. İştiraklere Borçlar 

  3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

  4. Personele Borçlar 

  5. Diğer Çeşitli Borçlar 

  6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

 D.  Alınan Avanslar 

 E.  Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri  

  1.  Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 

  2. Enflasyon Düzeltme Farkları  

 F.  Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  

  1.  Ödenecek Vergi ve Fonlar 

  2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler 

  3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş  

  Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

  4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 

 G.  Borç ve Gider Karşılıkları 

  1. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük  

  Karşılıkları 

  2. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer  

  Yükümlülükleri (-) 

  3. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

  4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 H.  Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

  1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 

  2. Gider Tahakkukları 

 I.  Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

  1. Diğer KDV 

  2. Sayım ve Tesellüm Fazlaları  

  3. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar  

   

 

 

 

 

 

 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   

 TOPLAMI 
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İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO TİPİ DEVAMI 

(……………………..TL) 

AKTİF  PASİF  
  

II. DURAN VARLIKLAR 

 A.  Ticari Alacaklar  

  1. Alıcılar 

  2. Alacak Senetleri  

  3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  4. Verilen Depozito ve Teminatlar 

  5. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

 B.  Diğer Alacaklar 

  1. Ortaklardan Alacaklar 

  2. İştiraklerden Alacaklar 

  3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

  4. Personelden Alacaklar 

  5. Diğer Çeşitli Alacaklar 

  6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

 C. Mali Duran Varlıklar 

  1. Bağlı Menkul Kıymetler 

  2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş. (-)

  3. İştirakler 

  4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 

  5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklü. Karş.(-) 

  6. Bağlı Ortaklıklar 

  7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 

  8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer  

  Düşüklüğü Karşılığı (-)  

 D.  Maddi Duran Varlıklar  

  1. Arazi ve Arsalar  

  2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  

  3.  Binalar  

  4. Tesis, Makina ve Cihazlar 

  5. Taşıtlar  

  6. Demirbaşlar   

  7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 

  8. Birikmiş Amortismanlar (-) 

  9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

  10. Verilen Avanslar 

 E.  Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

  1. Haklar 

  2. Şerefiye 

  3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

  4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

  5. Özel Maliyetler 

  6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

  7. Birikmiş Amortismanlar (-) 

  8. Verilen Avanslar 

 F.  Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  

  1. Arama Giderleri 

  2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

  3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

  4. Birikmiş Tükenme Payları (-) 

  5. Verilen Avanslar 

 G.  Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

  1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

  2. Gelir Tahakkukları 

 H.  Diğer Duran Varlıklar 

  1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 

  2. Diğer KDV 

  3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 

  4. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

  5. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 

  6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 

  7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  8. Birikmiş Amortismanlar (-) 

   DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

  AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

 A.  Mali Borçlar 

  1. Banka Kredileri 

  2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

  3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma  

  Maliyetleri (-) 

  4. Çıkarılmış Tahviller 

  5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

  6. Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) 

  7. Diğer Mali Borçlar 

 B.  Ticari Borçlar 

  1. Satıcılar 

  2. Borç Senetleri 

  3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 

  4. Alınan Depozito ve Teminatlar 

  5.  Diğer Ticari Borçlar 

 C.  Diğer Borçlar  

  1. Ortaklara Borçlar 

  2. İştiraklere Borçlar 

  3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

  4. Diğer Çeşitli Borçlar 

  5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

  6. Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş 

   Borçlar 

 D.  Alınan Avanslar 

 E.  Borç ve Gider Karşılıkları 

  1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

  2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 F.  Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

  1.  Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

  2. Gider Tahakkukları 

 G.  Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

  1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek 

   KDV 

  2. Tesise Katılma Payları 

  3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

   UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

   TOPLAMI 

 

III. ÖZKAYNAKLAR 

 A.  Ödenmiş Sermaye  

  1. Sermaye 

  2. Ödenmemiş Sermaye (-) 

  3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 

  4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

 B.  Sermaye Yedekleri 

  1. Hisse Senetleri İhraç Primleri 

  2. Hisse Senedi İptal Kârları 

  3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

  4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

  5.  Diğer Sermaye Yedekleri  

 C.  Kâr Yedekleri  

  1. Yasal Yedekler  

  2. Statü Yedekler  

  3. Olağanüstü Yedekler 

  4. Diğer Kâr Yedekleri 

  5. Özel Fonlar 

 D.  Geçmiş Yıllar Kârları  

 E.  Geçmiş Yıllar Zararları  

 F.  Dönem Net Kârı (Zararı) 

  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI  

 

 

 

 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 
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3.8. ÖZET BİLANÇO ÖRNEĞİ 

  

Ayrıntılı bilançonun yanı sıra bilançoya ve bilanço ilkelerine uygun olarak Tek Düzen 

Muhasebe Tebliği’nde belirlenen özet bilanço modeli aşağıda verilmiştir. Özet  bilançonun 

özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 Özet bilanço ile Tek Düzen Hesap Planı arasında doğrudan ilişki kurulmuştur. 

 

 Özet bilanço, temelde, Tekdüzen Hesap Planı’ndaki ana ve alt grupları kapsamına 

almaktadır. 

 

 Özet bilançoda brüt tutarlarla ifade edilen varlıkları nete indirgemek amacıyla 

Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan pasif (alacak) nitelikli oldukları halde aktiften 

(varlıklardan) indirilmesi gereken defteri kebir hesapları da özet bilançoda eksi (-) 

işaretle yer almıştır.  

 

 Stok, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlık 

edinmek amacıyla verilen sipariş avanslarına ait defteri kebir hesapları da özet 

bilançoda yer almıştır. 

 

 Diğer taraftan bilançoda brüt tutarlarla gösterilen kaynakları nete indirgemek amacıyla 

borç senetleri reeskontu (-), dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler 

(-) yabancı kaynaklarda; ödenmemiş sermaye (-) ve geçmiş yıllar zararları (-) 

özkaynaklarda indirim kalemleri olarak eksi (-) işaretle yer almıştır. 

 

 Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya 

dahil edilmiştir. 
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 Dönem arası karşılaştırmayı sağlamak amacıyla, önceki dönem ve cari döneme ait 

tutarlar da özet bilançoda yer almaktadır. 

 

 

 

İŞLETME ÖZET BİLANÇO TİPİ 

(…………………………TL.) 

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 
  

I. DÖNEN VARLIKLAR 

 A. Hazır Değerler 

 B. Menkul Kıymetler  

  1.  Menkul Kıymetler (Brüt) 

  2.  Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

 C. Ticari Alacaklar 

  1.  Ticari Alacaklar (Brüt) 

  2.  Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  3.  Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

 D. Diğer Alacaklar 

  1.  Diğer Alacaklar (Brüt) 

  2.  Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  3.  Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

 E. Stoklar 

  1.  Stoklar (Brüt) 

  2.  Stok Değer  Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  3.  Verilen Sipariş Avansları 

 F. Yıllara Yaygın  İnşaat ve Onarım Maliyetleri 

 G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

 H. Diğer Dönen Varlıklar 

  DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

II. DURAN VARLIKLAR 

 A. Ticari Alacaklar 

  1.  Ticari Alacaklar (Brüt) 

  2.  Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  3.  Şüpheli  Alacaklar Karşılığı (-) 

 B. Diğer Alacaklar 

  1.  Diğer Alacaklar (Brüt) 

  2.  Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  3.  Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

 C. Mali Duran Varlıklar 

  1.  Bağlı Menkul  Kıymetler  

  2.  Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü 

Karşılığı (-) 

  3.  İştirakler  

  4.  İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 

  5.  İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 

Karşılığı (-)  

  6.  Bağlı Ortaklıklar 

  7.  Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 

  8.  Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer  

   Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  9.  Diğer Mali Duran Varlıklar 

     10.Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü 

Karş.(-)  

 D. Maddi Duran Varlıklar 

  1.  Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 

  2.  Birikmiş Amortismanlar (-) 

  3. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

I.  KISA VADELİ YABANCI  KAYNAKLAR 

 A. Mali Borçlar 

 B. Ticari Borçlar 

  1.  Ticari Borçlar (Brüt) 

  2.  Borç Senetleri Reeskontu 

 C. Diğer Borçlar 

  1.  Diğer Borçlar (Brüt) 

  2.  Borç Senetleri Reeskontu (-) 

 D. Alınan Avanslar 

 E. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 

 F. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 

 G. Borç ve Gider Karşılıkları 

  1.  Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük  

               Karşılıkları 

  2.  Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve  Diğer  

               Yükümlülükleri 

  3.  Kıdem Tazminatı Karşılığı 

  4.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider  Tahakkukları 

 I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

  TOPLAMI 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

 A. Mali Borçlar 

 B. Ticari Borçlar 

  1.  Ticari Borçlar (Brüt) 

  2.  Borç Senetleri Reeskontu (-)  

 C. Diğer Borçlar  

  1.  Diğer Borçlar (Brüt) 

  2.  Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

 D. Alınan Avanslar 

 E. Borç ve Gider Karşılıkları 

  1.  Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

  2.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

 G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

  TOPLAMI 

III. ÖZ KAYNAKLAR 

 A. Ödenmiş Sermaye 

  1.  Sermaye 

  2.  Ödenmemiş Sermaye (-) 

  3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  

  4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

 B. Sermaye Yedekleri 

  1.  Hisse Senedi İhraç Primleri 

  2.  Hisse Senedi İptal Kârları 

  3.  M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

  4.  İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
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  4.  Verilen Sipariş Avansları 

 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

  1.  Maddi Olmayan Duran Varlık. (Brüt) 

  2.  Birikmiş Amortismanlar (-) 

  3.  Verilen Avanslar 

 F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

  1.  Özel Tükenmeye Tabi Varlık. (Brüt) 

  2.  Birikmiş Tükenme Payları (-) 

  3.  Verilen Avanslar 

 G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

 H. Diğer Duran Varlıklar 

  DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

  5.  Diğer Sermaye Yedekleri 

 C. Kâr Yedekleri 

  1.  Yasal Yedekler 

  2.  Statü Yedekleri 

  3.  Olağanüstü Yedekler 

  4.  Diğer Kâr Yedekleri 

  5.  Özel Fonlar 

 D. Geçmiş Yıllar Kârları 

 E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

 F. Dönem Net Kârı (Zararı) 

  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

 

 

3.9. GELİR TABLOSU 

  

Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirler, aynı dönemde katlandığı maliyet 

ve giderler ile kâr veya zarar şeklinde sonuçları gösteren (dinamik) bir mali tablodur. 

 İşletmenin kazanma gücünü,  kârlılık durumunu veya faaliyet sonuçlarını gösteren bu 

tablo, gelir tablosunun düzenlendiği belli bir tarihi değil, bir dönemi kapsamına alır. Gelir 

tablosu, kazanma gücü, karlılık durumu veya faaliyet sonuçları açısından işletmenin bir filmi 

niteliğini taşır. Gelir, gider ve kâr-zarar şeklindeki sonuçlar açısından gelir tablosu işletmede 

bir dönemde meydana gelen bütün bilgileri kapsar. Bu nedenle gelir tablosu bilanço gibi statik 

değil, dinamik bir tablodur (Ilgaz, 2007, s.83). 

GELİR TABLOSU İLKELERİNİN AMAÇLARI 

 Gelir tablosunun düzenlenmesi sırasında işletmeler tarafından uygulanması gereken 

kurallara gelir tablosu ilkeleri denmektedir. 

 Tebliğde yer alan gelir tablosu ilkelerinin amacını bilanço ilkelerine paralel olarak, 

şöyle özetlemek mümkündür: 

 Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması (gruplara, 

      bölümlere ayrılması), 

 Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde         

      ifade edilmesi, 

 Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun  

      sağlanması, 

 Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup  

      yapılmaması, 

 Gelir tablosunda diğer başlığı altında yer alan %20’den fazla tutar için ayrı  
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       bir başlık açılması. 

GELİR TABLOSUNUN  İLKELERİ 

1) Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi: 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.  

2) Dönemsel Hasılat- Maliyet Eşleştirmesi İlkesi: 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.  

3) Uygun Amortisman İlkesi: Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye 

tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.  

4) Uygun Maliyet Dağılım İlkesi: 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.  

5) Olağandışı Gelir ve Giderlerin Ayrı Gösterilmesi İlkesi: Arızi ve olağanüstü niteliğe 

sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet 

sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. 

6) Tüm Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi: Bütün kâr ve zararlardan, önceki 

dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler 

dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.  

 7) Uygun Karşılık İlkesi: Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir 

döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.  

  8) Değerlemede Tutarlılık İlkesi: Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana 

gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu 

değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.  

  9) Şarta Bağlı Giderlerin Gelir Tablosuna Yansıtılması İlkesi: 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 

kârlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; 

dipnotlarda açıklama yapılır.  

3.10. AYRINTILI GELİR TABLOSU  
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Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. 

İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak için gelir 

tablolarını Tebliğ’de verilen biçimde düzenlemek zorundadırlar. Gelir tablosu finansal analize 

elverişli olarak rapor tipinde düzenlenmiştir. 

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU TİPİ 

(………………….TL) 

 Önceki 

Dönem 

Cari 

Dönem 

   
A. BRÜT SATIŞLAR 

 1. Yurtiçi Satışlar 

 2. Yurtdışı Satışlar 

 3. Diğer Gelirler 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

 1. Satıştan İadeler 

 2. Satış İskontaları 

 3. Diğer İndirimler  

C. NET SATIŞLAR 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

 1. Satılan Mamuller Maliyeti  

 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti  

 3. Satılan Hizmet Maliyeti  

 4. Diğer Satışların Maliyeti  

 BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 

E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 

 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri  

 2. Pazarlama.Satış ve Dağıtım Giderleri  

 3. Genel Yönetim Giderleri  

 FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 

F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (+) 

 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 

 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

 3. Faiz Gelirleri 

 4. Komisyon Gelirleri 

 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 

 6. Menkul Kıymet Satış Kârları 

 7. Kambiyo Kârları 

 8. Reeskont Faiz Gelirleri 

 9. Enflasyon Düzeltmesi Kârları 

 10. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 

 1. Komisyon Giderleri 

 2. Karşılık Giderleri 

 3. Menkul Kıymet Satış Zararı 

 4. Kambiyo Zararları 

 5. Reeskont Faiz Giderleri 

 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları 

 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri  

 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 

 OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 

I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR (+) 

 1. Önceki Dönem Gelir ve Kârları 

 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 

J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar  

 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları  
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 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  

 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK    

     KARŞILIKLARI (-) 

 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 

 

 

3.11. ÖZET GELİR TABLOSU  

  

Ayrıntılı gelir tablosunun yanı sıra, gelir tablosuna ve ilkelerine uygun olarak Tek Düzen 

Muhasebe Tebliği’nde belirlenen özet bilanço modeli aşağıda verilmiştir. Özet  bilançonun 

özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 Brüt satışlardan, Satış indirimleri düşürülerek net satışlar elde edilmiştir 

   (A-B). 

 Net satışlarla, satışların maliyeti karşılaştırılarak Brüt Satış Kârı veya Zararı 

bulunmuştur. 

 Satış Karından ana faaliyet dönem giderleri veya diğer ana faaliyet giderleri (tebliğde 

faaliyet giderleri) düşülerek ana faaliyet kârı  (Tebliğe göre Faaliyet kârı) veya zararı 

belirlenmiştir. 

 Ana faaliyet dışı olağan gelir ve kârların ana faaliyet kârına eklenmesi, ana faaliyet 

dışı olağan gider ve zararlarla, finansman giderlerinin ana faaliyet karından düşülmesi 

sonunda olağan kâr ve zarara ulaşılmıştır (C-D-E+F-G-H). 

 Finansman giderleri de aslında ana faaliyet dışı olağan gider ve zararlara dahildir. 

Önemi nedeniyle gelir tablosunda ayrı bir grup olarak gösterilmiştir. 

 Olağan kâra olağan dışı gelir ve kârların ilave edilmesi ve bu kârdan olağan dışı gider 

ve zararların çıkarılması ile dönem kârı veya zararı elde edilmiştir. 

 Dönem kârından, dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükleri çıkarılarak dönem 

net kârı hesaplanmıştır (C-D-E+F-G-H+İ-J-K). 

 Dönemler arası karşılaştırmayı sağlamak amacıyla önceki döneme ve cari döneme ait 

tutarlar da özet gelir tablosunda yer almaktadır. 

 

Tebliğ’deki özet gelir tablosu modeli aşağıda verilmiştir: 

 

 

İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU TİPİ 

(………………….TL) 

 Önceki 

Dönem 

Cari 

Dönem 
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A. BRÜT SATIŞLAR 

 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

 

C. NET SATIŞLAR 

 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

 

 BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 

 

E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 

 

 FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 

 

F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR (+) 

 

G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 

 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

 

 OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 

 

İ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR (+) 

 

J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

 

 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

 

K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK  

      KARŞILIKLARI (-) 

 

 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 

 

  

    

 

 

 

Uygulamalar 

1) Temel muhasebe kavramları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 

Çözüm:  

 

Sosyal Sorumluluk Kavramı, Kişilik Kavramı, İşletmenin Sürekliliği Kavramı , 

Dönemsellik Kavramı, Parayla Ölçülme Kavramı, Maliyet Esası Kavramı, Tarafsızlık 

ve Belgelendirme Kavramı , Tutarlılık Kavramı , Tam Açıklama Kavramı, İhtiyatlılık 

Kavramı, Önemlilik Kavramı , Özün Önceliği Kavramı.  

 

2) Mali tablolar kavramını kısaca açıklayınız. 

Çözüm:  

 

Mali Tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman 

http://www.muhasebedergisi.com/muhasebe-bolumu-5.html
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aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup şirketlerin 

mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. 

 

3) Bilanço nedir? Açıklayınız. 

Çözüm: 

Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıklar üzerinde kimlerin hak 

sahibi olduğunu gösteren “statik” bir mali tablodur. 

 

4) Gelir tablosunun ilkeleri nelerdir? Yazınız. 

Çözüm: Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi, Dönemsel Hasılat- Maliyet Eşleştirmesi İlkesi, Uygun 

Amortisman İlkesi, Uygun Maliyet Dağılım İlkesi, Olağandışı Gelir ve Giderlerin Ayrı 

Gösterilmesi İlkesi, Tüm Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi, Uygun Karşılık İlkesi, 

Değerlemede Tutarlılık İlkesi, Şarta Bağlı Giderlerin Gelir Tablosuna Yansıtılması İlkesi. 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 

1)Sosyal sorumluluk kavramı nedir? Açıklayınız. 

2)Mali tabloların genel olarak amaçları nelerdir? Açıklayınız. 

3)Bilançonun varlıklarına ilişkin ilkeleri nelerdir? Açıklayınız. 

4)Özet bilançonun özellikleri nelerdir? Açıklayınız. 

 

5)Gelir tablosu ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

İşletmeyle ilgili kişi ve kurumların bilgi ihtiyaçlarını tatmin edecek nitelikte tutarlı, 

gerçeğe uygun ve güvenilir mali tabloların hazırlanmasına olanak sağlamak amacıyla; genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak ifade edilen gelir tablosu ve bilanço ilkelerine uyulur. 

Muhasebe usulleri, işlemleri ve teknikleri bu ilkelere dayanır. Genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri de; Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin sürekliliği, Dönemsellik, Parayla ölçülme,  

Maliyet esası, Tarafsızlık ve belgelendirme, Tutarlılık, Tam açıklama, İhtiyatlılık, Önemlilik, 

Özün önceliği kavramlarına dayanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramlarından biri değildir? 

a)Kişilik Kavramı   
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b)İşletmenin Sürekliliği Kavramı  

  

c)Dönemsellik Kavramı  

d)Varlık kavramı 

2) Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından biri değildir? 

a)Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı 

bilgiler sağlamak 

b)İşletmenin varlık ve kaynaklarındaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkındaki 

bilgiler sağlamak 

c)Yönetimlerin emrine verilen kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını 

belirlemektir, 

d)İşletmenin geçmişteki borçlarına ilişkin bilgiler sağlamak. 

 3) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklardan biri değildir? 

a)Hazır Değerler 

b) Maddi duran varlıklar 

c) Diğer alacaklar 

d) Stoklar 

4) Aşağıdakilerden hangisi bilançoda duran varlıklardan biri değildir? 

a) Ticari Alacaklar 

b) Mali duran varlıklar 

c) Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

d) Maddi olamayan duran varlıklar 

5) Aşağıdakilerden hangisi özet bilançonun özelliklerinden biri değildir? 

a)Özet bilanço ile Tek Düzen Hesap Planı arasında doğrudan ilişki kurulmuştur. 

 

b)Tekdüzen Hesap Planı’ndaki ana ve alt grupları kapsamına almaktadır. 

 

c)Sermaye yedekleri ile kâr yedeklerine ait defteri kebir hesapları da özet bilançoya 

dahil edilmemiştir 

 

d)Stok, maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık, özel tükenmeye tabi varlık 

edinmek amacıyla verilen sipariş avanslarına ait defteri kebir hesapları da özet bilançoda yer 

almıştır. 

      6) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinin amaçlarından biri değildir? 
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a) Gelir tablosu kalemlerinin belirli kriterlere göre sınıflandırılması 

 

b) Gelir tablosu kalemlerinin brüt tutarlarla ve nete indirgenecek bir biçimde ifade 

edilmemesi 

c)Gelir tablosunda yer alacak olan tutarların gerçek duruma uygunluğunun sağlanması 

d)Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider kalemleri arasında mahsup yapılmaması 

         7) Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun 

çıkarlarının gözetilmesi gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir. 

a) Sosyal sorumluluk kavramı   

b) Tutarlılık kavramı 

c) Kişilik kavramı 

d) Tam açıklama kavramı 

 

8) İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların 

karşılaştırılabilir olması veya sektörler arası karşılaştırmalar yapılabilmesi aşağıdaki 

muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir? 

   a)  İşletmenin sürekliliği kavramı 

   b)  Tutarlılık kavramı   

   c)  Önemlilik kavramı 

   d)  Kişilik kavramı 

 

9) Vadeleri bir sonraki yıla ait oldukları için envanter işlemleri sırasında alınan çeklerin 

alacak senetlerine ve verilen çek ve ödeme emirlerinin borç senetleri hesaplarına devredilmesi 

aşağıdaki hangi temel muhasebe kavramı gereğidir? 

a)  Dönemsellik 

b)  Tutarlılık 

c)  Özün Önceliği   

d)  Parayla Ölçülme  

 

10)  Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz 

önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Önemlilik kavramı  

b) Tam açıklama kavramı 

c) Sosyal sorumluluk kavramı 

d) İhtiyatlılık kavramı  
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Cevaplar 

1-D, 2-D , 3-B ,4-C , 5-C, 6-B 7-A 8-B 9-C 10-D 
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4.TEMEL MUHASEBE EŞİTLİĞİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

4.1.  Bilanço eşitliği nedir? 

4.2. Muhasebe denklemi nedir? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan kurallar nelerdir? 

2) Bilanço eşitliği nedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Temel muhasebe eşitliği. Bilanço eşitliği ve muhasebe 

denklemi öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Bilanço eşitliği 

 Muhasebe denklemi 
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Giriş 

Bu hafta, işletmenin varlık ve kaynak hesaplarının yer aldığı bilançonun eşitliğinden 

bahsedilecektir. Bu eşitliğin sağlanması için gerekli olan muhasebe denklemi örnek olaylarla 

ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. BİLANÇO DENKLEMİ  
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 Bilançonun iki tarafı vardır. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürmek ve amaçlarına 

ulaşabilmek için çeşitli maddi ve maddi olmayan varlıklar edinirler. Bu varlıkları edinirken ya 

kendi paralarını (öz kaynak) kullanırlar, ya da borç (yabancı kaynak) alırlar. İşte, hem elde 

ettikleri varlıkları hem de bu varlıkları elde etmek için kullandıkları kaynakları bilanço 

üzerinde gösterirler. Bu yüzdendir ki bilançolar iki farklı taraftan oluşur. 

 İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çeşitli varlıklara sahip 

olmaları gerekir. Bu varlıklar, işletmelerin sahip oldukları para, menkul, gayrimenkul, stoklar, 

iştirakler, telif hakları ve her türlü alacaklarından oluşur. Bu varlıklar vadelerine göre kendi 

arasında “Dönen Varlıklar” ve “Duran Varlıklar”  olarak ikiye ayrılırlar. İşletmelerin sahip 

olduğu bu varlıklar (mevcutlar) ve hak ettikleri alacaklar bilançonun sol tarafında gösterilir. 

Bu sol tarafın adına da “Aktif” denir.  

 İşletmenin varlıklarının kaynağı ya bizzat işletmenin sahibi tarafından sağlanır ya da 

işletme sahibi tarafından sağlanamayan kısım için borçlanılır. Kaynağın işletme sahibi 

tarafından sağlanan kısmına “Özkaynak”, diğer borçlanılan kısmına ise “Yabancı Kaynaklar” 

adı verilir. Bu yabancı kaynaklar da, vadelerine göre kısa ve uzun olmak üzere kendi 

aralarında ikiye ayrılırlar. İşletmenin bütün bu kaynakları bilançonun sağ tarafında takip 

edilir. Bu sağ tarafın adına da “Pasif” denir. Aşağıda bir bilanço örneği verilmiştir: 

AKTİF  BİLANÇO  PASİF 

       

DÖNEN VARLIKLAR  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

DURAN VARLIKLAR  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

   ÖZ KAYNAKLAR  

      

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM 

 

 Bilançolarda unutulmaması gereken en önemli olay, bilançonun sol tarafındaki parasal 

tutarlarının toplamı ile sağ tarafındaki parasal tutarlarının toplamlarının birbirine eşit 

olmasıdır. Diğer bir deyişle, Aktif toplam ile Pasif toplamın birbirine eşit olması gerekir. 

Bilanço eşitliği olarak adlandırılan bu eşitlik aşağıdaki şekillerde yazılabilir. 

 

Aktif                 =                Pasif 

Toplam Varlıklar      =   Toplam Kaynaklar 

Mevcutlar + Alacaklar  =  Borçlar  +  Öz Kaynak 



 

109 

 

 

 

 Bu eşitliğin sağlanması veya bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan dört 

temel kural vardır. Bunlar; 

 Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

 Pasif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 

4.2. VARLIK KAYNAK EŞİTLİĞİNİN ÖRNEKLERLE ANLATIMI 

 

 Bilançonun varlık kaynak eşitliğini anlatabilmek için yukarıda belirtilen bu dört kural 

yardımıyla bir örnek çalışma yapılacaktır. Bu dört kuralla ilgili olarak yapılacak örnekte, 

varlık kaynak eşitliği,  hem muhasebenin temel denklemi ile hem de bilanço yardımıyla 

anlatılacaktır. Burada unutulmaması gereken en önemli bilgi, her muhasebe işleminden 

sonra bilanço yapılmayacağıdır. 

 

 Yukarıda belirtilen bu dört eşitliği örnek bir işlemle ele alabilmek için önce işletmenin 

olayların başlangıcındaki mevcut durumu anlatan bilançoyu belirlemek gerekir. XYZ 

İşletmesi, 75.000 TL sermaye ile kurulsun: 

     

Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynaklar 

Kasa 75.000 = 0,00 + Sermaye   75.000 

 

 Sermaye hesabındaki 75.000 TL aslında paranın nereden geldiğini söylemektedir. 

Aslında para gerçek anlamda kasadadır. Artık XYZ şirketi, faaliyetlerini şirketin kurucusunun 

verdiği varlıklarla yürütecektir, bu da kasada bulunan 75.000 TL’dır. Şu an itibarı ile varlık 

kaynak eşitliği mevcuttur. 

 

Aktif                                XYZ İşletmesinin  Bilançosu                                      Pasif 

  Kasa Hesabı                          75.000   Sermaye Hesabı                      75.000 
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Aktif Toplam                          75.000   Pasif Toplam                         75.000 

 

 

Birinci muhasebe olayı: İşletme, bankaya 15.000 TL yatırmıştır.  

 Bu işlemde 15.000 TL’lik para, kasadan alınıp bankaya yatırılmıştır. Aktif karakterli 

kasa hesabından alınan para, işletmenin paralarını takip eden kasa hesabında bir azalış 

yaratacaktır.   

 Kasadan alınan para bankada açılan bir hesaba (Vadesiz Ticari Mevduat) yatırılması 

sonucunda işletmenin bankadaki para mevcudun bir artış olacaktır. Bu artış, işletmenin 

bankadaki paralarını takip eden aktif karakterli banka hesabında da artış yaratacaktır. Bu 

bilgilerin sonucunda yazılacak muhasebe temel denklemi aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynaklar 

Kasa           60.000 
= 0,00 + Sermaye   75.000 

Bankalar     15.000 

 

 Bankaya para yatırılma olayında bilançonun sadece sol, yani aktif tarafında yer alan 

hesaplar arasında işlem gerçekleşmiştir. Bu durumda ortaya çıkan ilk kural şudur:  

Bilançonun sol tarafında yer alan aktif hesaplardan en az birinin artması ve eşit parasal 

tutarda en az birinin azalması sonucu varlık kaynak eşitliği bozulmaz. Bu ortaya çıkan 

eşitlik aşağıdaki bilançoda gösterilmiştir. 

 

Aktif                                XYZ İşletmesinin  Bilançosu                                      Pasif 

  Kasa Hesabı                          60.000   Sermaye Hesabı                      75.000 

  Bankalar Hesabı                    15.000  

  

Aktif Toplam                          75.000   Pasif Toplam                         75.000 

 

 Yapılan işlem sonucunda daha önce kasada bulunan 75.000 TL’den 15.000 TL alındığı 

için şu anda kasada 60.000 TL bulunmaktadır. Bankalar hesabı da bu işlem sonucunda 15.000 

TL ile ilk defa açıldığından bilançonun aktif toplamı 75.000 TL’dir. Yapılan muhasebe 

işleminde sermaye hesabında herhangi bir artış veya azalış yani, parasal anlamda hareket 
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görmediğinden bu hesaptaki para mevcudu değişmemiştir. Sadece bilançonun aktif tarafında 

yer alan hesapların kendi içlerinde artış ve azalışları sonucunda bilanço eşitliği asla değişmez. 

İkinci muhasebe olayı:  İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı)  30.000 TL’lık ticari 

mal satın almıştır (Bu işlemde KDV dikkate alınmayacaktır). 

 İşletme borçlanmak suretiyle mal aldığına göre herhangi bir para veya çek, senet yada 

havale işlemi söz konusu değildir. Bu borç ise işletmenin kısa vadeli bir borcudur. İşletmenin 

mal aldığı firmalara ise satıcı denir. İşletmenin satıcısı, işletmenin borçlanarak mal aldığı bir 

firma olduğuna göre bu satıcıya olan borcun da takip edilmesi gerekmektedir. Satıcılar hesabı 

bilançonun sağ tarafında yani, pasif tarafında yer aldığı için hesap pasif karakterlidir.  

Alınan ticari mallar işletmenin deposuna konulacağına göre bu depodaki malların 

Türk Lirası tutarlarını takip edecek bir hesaba ihtiyaç vardır. Bu hesap 153 Ticari Mallar 

hesabıdır. Aktif karakterli bu hesap alınan bütün ticari malların alış maliyetini anlatır.   

Depoya giren 30.000 TL değerindeki ticari mallar için, 153 Ticari Mallar hesabına da 

30.000 TL yazılacağından aktif karakterli bu hesap artacaktır ve yevmiye kaydında borçlu 

konumda olacaktır. Bu bilgilerin sonucunda yazılacak muhasebe temel denklemi aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

 

Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynaklar 

Kasa           60.000 

= Satıcılar 30.000 + Sermaye   75.000 Bankalar     15.000 

Ticari Mallar 30.000 

 

 Kredili ticari mal alımı olayında bilançonun hem aktif tarafında hem de pasif tarafında 

yer alan hesaplar arasında işlem gerçekleşmiştir. Bu durumda ortaya çıkan ikinci kural şudur:  

Bilançonun sol tarafında yer alan aktif hesaplardan en az birinin artması ve eşit parasal tutarda 

bilançonun sağ tarafında yer alan pasif hesaplardan en az birinin de artması sonucu varlık 

kaynak eşitliği bozulmaz. Bu ortaya çıkan eşitlik aşağıdaki bilançoda gösterilmiştir: 

Aktif                                XYZ İşletmesinin  Bilançosu                                      Pasif 

  Kasa Hesabı                          60.000    Satıcılar Hesabı                      30.000 

  Bankalar Hesabı                    15.000   Sermaye Hesabı                      75.000 

  Ticari Mallar Hesabı             30.000  

  

  Aktif Toplam                       105.000   Pasif Toplam                        105.000 
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 Yapılan işlem sonucu, bilançonun hem aktif hem de pasif tarafında birer tane yeni hesap 

açılmıştır. Bunlardan birincisi alınan ticari malların alış maliyetinin ne kadar olduğunu 

anlatan ticari mallar hesabıdır. Aynı şekilde bilanço’nun pasif tarafında da, mal veya hizmet 

satın aldığımız satıcı firmalara olan borçlarımızı anlatan satıcılar hesabı, alınan mal bedeli 

kadar artmıştır. Bilançonun iki tarafında oluşan bu eşit tutardaki parasal artış varlık kaynak 

eşitliğini bozmamıştır. 

Üçüncü muhasebe olayı :  İşletme, 10.000 TL nakit ödeme yapıyor. 

 Nakit ödeme kasadan bir paranın çıkışını gösterir. Bu para çıkışı aktif karakterli kasa 

hesabında azalışa neden olacaktır.  

 Yapılan ödeme işletmenin borcuna karşılık yapılır. İşletmenin şu anki borcu da bir 

önceki işlemde kredili ticari mal aldığı satıcı firmasınadır. Satıcı firmaya yapılan bu ödeme 

sonucunda işletmenin borcunda bir azalış olacaktır. Borçtaki bu azalış, borcun takip edildiği 

pasif karakterli 320 Satıcılar hesabında da bir azalışa neden olacaktır. Bu bilgilerin sonucunda 

yazılacak muhasebe temel denklemi aşağıdaki gibi olacaktır:  

Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynaklar 

Kasa              50.000 

= Satıcılar 20.000 + Sermaye   75.000 Bankalar        15.000 

Ticari Mallar 30.000 

 

 Kredili ticari mal alımından doğan borcun bir kısmının nakit olarak ödenmesi olayında 

bilanço’nun hem aktif tarafında hem de pasif tarafında yer alan hesaplar arasında işlem 

gerçekleşmiştir. Bu durumda ortaya çıkan üçüncü kural şudur:  Bilançonun sol tarafında yer 

alan aktif hesaplardan en az birinin azalması ve eşit parasal tutarda bilanço’nun sağ 

tarafında yer alan pasif hesaplardan en az birinin de azalması sonucu varlık kaynak 

eşitliği bozulmaz. Bu ortaya çıkan eşitlik aşağıdaki bilançoda gösterilmiştir: 

Aktif                                XYZ İşletmesinin  Bilançosu                                      Pasif 

  Kasa Hesabı                          50.000    Satıcılar Hesabı                      20.000 

  Bankalar Hesabı                    15.000   Sermaye Hesabı                      75.000 

  Ticari Mallar Hesabı             30.000  

  

  Aktif Toplam                       95.000   Pasif Toplam                          95.000 
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 Yapılan ödeme sonucu kasada bulunan 60.000 TL’den 10.000 TL azaldığı için, şu an 

itibarı ile kasada bulunan para mevcudu 50.000 TL’dir. Yapılan ödeme satıcılara olan borcun 

azalması için olduğundan 30.000 TL olan borç 20.000 TL’ye düşmüştür. Diğer bir deyişle, şu 

anda satıcılar hesabı bizden 20.000 TL alacaklıdır da diyebiliriz. Nakit ödeme işlemi ile ilgili 

olarak diğer hesaplarda herhangi bir değişim olmadığı için şu anda bilançonun her iki 

tarafındaki hesaplarda eşit parasal tutardaki azalış varlık kaynak eşitliğini asla bozmayacaktır.  

Dördüncü muhasebe olayı: Senetsiz ticari borcun tamamının senetli hale gelmesi. 

 Tek Düzen Hesap Planında işletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve 

senetsiz borçların kaydedildiği hesapları kapsayan grup 32 nolu Ticari Borçlar grubudur. Bu 

grup içinde senetsiz ticari borçların takip edildiği hesap 320 Satıcılar hesabıdır. Bu hesabın 

herhangi bir andaki bakiyesi işletmenin satıcılara olan senetsiz (herhangi bir ödeme belgesine 

dayanmayan çek ve senet gibi) ticari borcunu anlatır. Şu an örneğimizdeki bu bakiye ise 

20.000 TL’dir. Bu tutar için işletmenin bir borç senedi vermesi sonucunda bu hesap bu tutar 

kadar azalacaktır.  

 32 Ticari Borçlar grubu içindeki senetli ticari borçların takip edildiği hesap ise, 321 

Borç Senetleridir. Bu hesapta, işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet 

alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçları izlenir. Buradaki senet işletmenin 

kendi senedidir. Senedin üzerine yazılan tarih, senedin üzerinde yazılı olan tutarın ödeneceği 

tarihtir. Bu açıdan, senette bir vade vardır. İşletmenin ticari mal alışından kalan 20.000 TL’lik 

borca karşılık kendi senedini vermesi sonucunda, bu tutarın ne zaman ve hangi işletmeye, ne 

kadar ileriki bir tarihte ödemesinin yapılacağının takibide şarttır. Bu senetlerin takip edildiği 

pasif karakterli 321 Borç Senetleri hesabına senedin tutarı kadar para ilk defa yazılacağı için 

hesap artacaktır. Bu bilgilerin sonucunda yazılacak muhasebe temel denklemi aşağıdaki gibi 

olacaktır.   

 

Varlıklar = Borçlar + Öz Kaynaklar 

Kasa              50.000 

= 

 

Borç Senetleri 

20.000 

+ Sermaye   75.000 Bankalar        15.000 

Ticari Mallar 30.000 

 

 Satıcı firmaya kendi senedimizin verilmesi olayında, bilançonun sadece sağ yani pasif 

tarafında yer alan hesaplar arasında işlem gerçekleşir. Bu durumda ortaya çıkan son kural 

şudur:  Bilançonun sağ tarafında yer alan pasif hesaplardan en az birinin artması ve eşit 

parasal tutarda en az birinin azalması sonucu varlık kaynak eşitliği bozulmaz. Bu ortaya çıkan 

eşitlik aşağıdaki bilançoda gösterilmiştir: 
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Aktif                                XYZ İşletmesinin  Bilançosu                                      Pasif 

  Kasa Hesabı                          50.000    Borç Senetleri Hesabı             20.000 

  Bankalar Hesabı                    15.000   Sermaye Hesabı                      75.000 

  Ticari Mallar Hesabı             30.000  

  

  Aktif Toplam                       95.000   Pasif Toplam                          95.000 

  

 Senetsiz ticari borçların takip edildiği satıcılar hesabında yer alan 20.000 TL’nin 

tamamının, işletmenin kendi senedi ile ödenmesi sonucu satıcılar hesabına olan senetsiz ticari 

borç kapandığından hesap bilançoda yer almaz. Kapanan satıcılar hesabı yerine işletmenin 

senetli borçlarının takip edildiği 321 Borç Senetleri hesabı ortaya çıkmıştır. Yapılan 

muhasebe işleminde diğer hesaplar herhangi bir artış veya azalış yani parasal anlamda hareket 

görmediğinden bu hesaplardaki para mevcudu değişmemiştir. Sadece bilançonun pasif 

tarafında yer alan hesapların kendi içlerinde artış ve azalışları sonucunda bilanço eşitliği asla 

değişmez.  

 

4.3. BÜTÜN HESAPLARIN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

 

 Bilanço eşitliği, bilançonun Aktif toplam ile Pasif toplamının birbirine eşit olması 

durumudur. Fakat Tek Düzen Hesap Planı içinde aktif pasif hesaplardan başka hesaplarda 

bulunmaktadır. Bunlar; gelir, gider, aktif düzenleyici ve pasif düzenleyici hesaplarıdır. 

Muhasebe işlemleri sonunca çalışan bu  hesaplar bu bilanço eşitliğini bozmamaktadır. 

Düzenleyici hesaplar ilgili hesap gruplarının altında parasal tutar olarak eksiltme yaparken; 

gelirler sermayeyi arttırıp, gider hesapları da sermayeyi azaltan bir etki yapmaktadır. Bunun 

sonucu olarak Temel muhasebe eşitliğini aşağıdaki gibi de yazabiliriz: 

 

               A k t i f l e r   =   P a s i f l e r  + Gelirler - Giderler  

         Varlıklar   =  Borçlar  +  Öz Kaynak + Gelirler - Giderler  

 

Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar + Gelirler - Giderler  
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 Hesaplara para girişi (+) ve para çıkışı (-) sonucu, defteri kebirde  hangi hesapların 

hangi taraftan artacağını azaltacağını gösteren hesap cetvelleri ise aşağıda verilmiştir. Diğer 

bir deyişle, bu bilanço eşitliğe göre tüm hesapların çalışma biçimleri aşağıda verilmiştir. 

 

 B           Aktif Hesaplar            A   B            Pasif Hesaplar              A  

 + -  - + 

 

 B          Gider Hesapları            A   B            Gelir Hesapları             A  

 + -  - + 

 

 B      Pasif Düzenleyici hs.       A  B         Aktif Düzenleyici hs.      A 

 + -  - + 

 

 Bir hesabın çalışması için hesaba para girişi (+) veya para çıkışı (-) olmalıdır. 

Yukarıdaki defteri kebirlerden de (Hesap cetveli) anlaşılacağı üzere hesapların çalışması 

açısından, diğer bir deyişle hesapların çalışma karakterleri açısında benzerlikler vardır.  

 Sadece para girişi (+) ve para çıkışı (-) açısından aktif hesaplar, gider hesapları ve 

pasif düzenleyici hesaplar aynı yönde çalışmaktadırlar. Yani bu hesaplara para girişi daima 

borç tarafından, para çıkışları ise daima alacak tarafından yapılmaktadır. Bu nedenden ötürü, 

bu hesapların hepsine aktif karakterli yada aktif gibi çalışan hesaplar diyebiliriz. 

 Yine aynı şekilde, sadece para girişi (+) ve para çıkışı (-) açısından pasif hesaplar, 

gelir hesapları ve aktif  düzenleyici hesaplar aynı yönde çalışmaktadırlar. Yani bu hesaplara 

para girişi daima alacak tarafından, para çıkışları ise daima borç tarafından yapılmaktadır. Bu 

nedenden ötürü bu hesapların hepsine pasif karakterli ya da pasif gibi çalışan hesaplar 

diyebiliriz.  

 Anlatılan olay, hesapların sadece para girişi ve çıkışı sonucu çalışma karakterleri 

açısından yapılan bir yorumdur. Bilindiği üzere aktif ve pasif hesaplar bilanço, gelir ve gider 

hesapları da gelir tablosuna aittir. Yani hesapların kavramları açısından kesin bir farklılık 

vardır. 
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Uygulamalar 

1) Bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan kurallar nelerdir? 

 

Çözüm: 

 Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

 Pasif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 

2) Bilanço eşitliği nedir? 

 

Çözüm: Bilançonun sol tarafındaki parasal tutarlarının toplamı ile sağ tarafındaki parasal 

tutarlarının toplamlarının birbirine eşit olmasıdır. Diğer bir deyişle, Aktif toplam ile Pasif 

toplamın birbirine eşit olması gerekir. 
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Uygulama Soruları 

1) İşletmenin ekonomik varlığını sürdürebilmesi için sahip olduğu varlıklar kaça ayrılır? 

Kısaca yazınız. 

2) Yabancı kaynaklar ve Öz Kaynak nedir? Kısaca tanımlayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti  

Yapılan muhasebe kayıtlarının doğru olabilmesi için  Bilançonun, Aktif toplam ile Pasif 

toplamın birbirine eşit olması gerekir. Bilanço eşitliği şu şekillerde yazılabilir. 

 

Aktif                 =                Pasif 

Toplam Varlıklar      =   Toplam Kaynaklar 

Mevcutlar + Alacaklar  =  Borçlar  +  Öz Kaynak 

 

 Bu eşitliğin sağlanması veya bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan dört 

temel kural vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: 

 

 Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

 Pasif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

 

 Hesap planındaki, tüm hesapların çalışması açısından ise, bilanço eşitliğini aşağıdaki 

gibi oluşturabiliriz: 

 

         Varlıklar   =  Borçlar  +  Öz Kaynak + Gelirler - Giderler  

 

Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar + Gelirler - Giderler  

 

Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan temel 

kurallardan biri değildir? 
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a)Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

b)Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

c)Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

d)Pasif hesaplardan birinin azalması diğerinin artması 

 

2) “ ……… vadelerine göre kısa ya da uzun olmak üzere kendi aralarında ikiye 

ayrılır.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

a) Yabancı kaynaklar 

b) Öz kaynaklar 

c) Maddi duran varlıklar 

d) Kasa 

  

3) “Aktif toplam ile Pasif toplamın birbirine eşit olması” aşağıdakilerden hangisinin 

tanımıdır? 

 

a)Toplam varlıklar 

b)Bilanço eşitliği 

c) Yabancı kaynak 

d) Duran varlıklar 

 

      4)  Bankadan çekilen paranın işletmenin kasasına konması sonucu aşağıdaki işlemlerden 

hangisi gerçekleşmiştir. 

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

c) Aktif hesaplardan birinin artması diğerinin azalması 

d) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

 

5) İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı)  ticari mal satın alması sonucu 

aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir. 

 

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması  

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması  

d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif  hesabın azalması 

 

6) İşletme borçlanmak suretiyle ticari mal satın aldığı satıcısına yaptığı nakit ödeme 

sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir. 

 

a) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması 

b)  Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 
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c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

d) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması 

 

 

7) İşletmenin senetsiz ticari borcun tamamının senetli hale gelmesi sonucu aşağıdaki 

işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir 

 

a) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması 

c)  Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması 

d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 

8) İşletmenin ticari borcun karşılık kendi çekini vermesi sonucu aşağıdaki işlemlerden 

hangisi gerçekleşmiştir 

 

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması  

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması 

c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 

9) İşletmenin bankadan kredi alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi 

gerçekleşmiştir 

 

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması  

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması 

c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 

 

10) İşletmenin kendi çekinin satıcı tarafından tahsil edilmesi sonucu aşağıdaki 

işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir 

 

a) Aktif hesaplardan birinin artması diğer bir aktif hesabın azalması  

b) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda azalış olması 

c) Pasif hesaplardan birinin artması diğer bir pasif hesabın azalması 

d) Hem aktifteki hem de pasifteki hesaplarda artış olması 
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Cevaplar : 1-D, 2-A , 3-B 4-C 5-B 6-A 7-A 8-C 9-D 10-B
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5. MUHASEBE SÜRECİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

5.1. Muhasebenin iş akışı nedir?    

5.2. Dönem başı, dönem içi ve dönem sonu işlemleri nelerdir? 

5.3. Muhasebe işlemleri için temel bilgiler nelerdir? 

 



 

124 

 

5.4.  

 

 

 

 

 

 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Muhasebe fişi nedir;? Kaça ayrılmıştır? Açıklayınız. 

2) Muhasebede dönem içi yapılması gereken işlemler nelerdir? Yazınız. 

3) Dönem sonu muhasebede iş akışı nasıl olmaktadır? Açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Muhasebe süreci ile ilgili 

temel kavramlar.  

Muhasebe süreci bir bütün 

olarak açıklanarak muhasebe 

sürecini oluşturan; dönem 

başı bilançosu, hesapların 

açılması, günlük işlemlerin 

yevmiye defterine kaydı, bu 

işlemlerin büyük deftere 

aktarılması, mizan 

düzenlemesi, dönem sonu 

işlemleri öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 
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 Muhasebe süreci 

 Yevmiye kaydı 

 Defteri Kebir 

 Muhasebe Fişleri  

 Mizanlar 
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Giriş 

Bu hafta, bir muhasebe döneminde, dönem başından sonuna kadar yapılması gereken 

işlemler tanıtılarak muhasebe süreci bir bütün olarak açıklanacaktır. Bu amaçla muhasebe 

sürecini oluşturan; dönem başı bilançosu, hesapların açılması, günlük işlemlerin yevmiye 

defterine kaydı, bu işlemlerin büyük deftere aktarılması, mizan düzenlemesi, dönem sonu 

işlemleri ile ilgili bilgiler anlatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. MUHASEBENİN İŞ AKIŞI  

  

İşletmenin, muhasebe dönemi boyunca mâli olayları muhasebeye yansıtırken yapması 

gereken işleri belirli bir sıra dahilinde gerçekleştirmesi olayına muhasebe süreci denir. 
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 Hangi tür işletme olursa olsun firma sahipleri veya yöneticiler işletmesinin faaliyet 

sonuçlarını belirli süreler itibarı ile ölçmek ve denetlemek zorundadırlar. Bu süre muhasebe 

dönemi olarak adlandırılır ve 12 ayı yani bir takvim yılını kapsar. Bir faaliyet dönemi 1 

Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter. 

 Bu iki tarih arasındaki muhasebe sürecini de, dönem başı, dönem içi ve dönem sonu 

olmak üzere üç aşamada ele alabiliriz (Çanakçıoğlu, 2014, s.105).  

 Dönem Başı İşlemler :  Yeni kurulan bir işletmede dönem başı, kuruluş tarihidir. 

Kuruluş tarihi 1.Ocak.200X olmayabilir. Yıl ortasında kurulmuş bir işletme için dönem 

kuruluş tarihinden başlar ve 31.Aralık 200X tarihinde sona erer. Muhasebe döneminin bir 

takvim yılından kısa olması yapılacak işlemlerin sayısını ve sırasını değiştirmez. Dönem başı 

muhasebedeki iş sırası aşağıda verilmiştir: 

a) Açılış veya dönem başı envanterinin yapılması, 

b) Açılış envanterine dayanarak açılış bilançosunun yapılması, 

c) Açılış bilançosuna bağlı olarak açılış kaydının yevmiye defterine yazılması yevmiye 

defterine yazılan açılış kaydının büyük deftere (defteri kebir) geçirilmesi. 

 

 Dönem İçi İşlemler :  Dönem başı işlemler tamamlandıktan sonra artık dönem 

boyunca ortaya çıkacak günlük işlemlerin (mali olayların) kaydına geçilir. Dönem içinde 

yapılması gereken işlemler aşağıda verilmiştir: 

a) Muhasebe işlemleri ile ilgili muhasebe belgelerinin toplanması, 

b) Bu belgelerin ilgili muhasebe fişlerine kaydedilmesi, 

c) Bu muhasebe fişlerine göre yevmiye defteri kayıtlarının yazılması, 

d) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere  yazılması, 

e) Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi. 

 

 Kanunlarca zorunlu olmamakla birlikte ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi 

sırasında hesapların aylık kontrolleri gerçekleştirilmiş olur. 

 Dönem Sonu İşlemler (Envanter - Değerleme) :  İşletmenin dönem içindeki 

faaliyetlerinin sonuçlarını belirlemek ve elde edilen bu bilgiler ışığında çeşitli raporları 

hazırlamak dönem sonu işlemlerinin amacını oluşturur. Dönem sonu muhasebedeki iş akışı 

ise aşağıdaki gibidir: 

a) Genel geçici mizanın hazırlanması, 

b) Hazırlanan bu mizana göre defter kayıtları ile fiili neticeler arasındaki farkların 

sebeplerinin araştırılarak ilgili düzeltme yevmiye kayıtlarının yapılması (aynı 

zamanda defteri kebire işlenmesi), 

c) Gelir ve gider hesaplarının ana sonuç hesabı olan kar ve zarar hesabına devrini ifade 

eden devir kayıtlarının yapılması (yevmiye ve defteri kebir olarak), 

d) Gelir tablosunun hazırlanması, 

e) Gelir tablosu hesaplarının kapatılması, 

f) Kesin mizan çıkartılması, 
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g) Dönem sonu bilançosunun ve diğer ek mali tabloların  düzenlenmesi, 

h) Kapanış kaydının yapılması. 

5.2. MUHASEBE İŞLEMLERİ İÇİN TEMEL BİLGİLER  

 

 Bu işlemlere geçmeden önce; yevmiye kaydının, defteri kebirin şekil şartlarının, çift 

taraflı kayıt yönteminin, hesapların karakterlerinin, bilinmesi gereklidir. 

YEVMİYE KAYDI 

 Daha önceki kısımlarda da anlatıldığı üzere her muhasebe işleminden sonra bilanço 

düzenlenemeyeceğinden işlemler ilgili hesaplarda takip edilmektedir. Bu hesaplar yardımıyla 

yapılan yevmiye kayıtları sonucu varlık kaynak eşitliği dolayısı ile bilanço eşitliği 

bozulmamaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye kayıtlarına yapılacağından bu aşamada 

kaydın şekil şartlarının bilinmesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre en azından bulunması 

zorunlu bilgilere göre hazırlanmış olan yevmiye maddesinin çizelgesi aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

   

İşlemin Tarihi 
      

          

  BORÇLU HESAP  Borçlu  

          Borçlu Hesabın İlgili Alt Hesabı Yardımcı  Hesap   

                           ALACAKLI HESAP (Alt) Tutarı Alacaklı 

                                   Alacaklı Hesabın İlgili Hesaplarının   Hesap 

                                   Alt Hesabı Tutarları  Tutarı 

  Açıklama satırı    

 

 

   

İşlemin Tarihi 
      

          

      

  BİR SONRAKİ İŞLEM    

      

 

 Yukarıdaki çizelgede ilk sütuna yevmiye madde numarası yazılır. İkinci sütuna ise, 

yevmiye maddesinde yer alan hesapların defteri kebirdeki sayfa numaraları yazılır. Kayıt 
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yapılan işleme ait hesapların adlarının, tutarlarının ve diğer bilgilerin yazıldığı, işlemin ve bir 

sonraki işlemin tarihinin yazıldığı iki paralel çizgi arasında kalan alana “yevmiye maddesi” 

adı verilir. Bir madde içinde yer alan borçlu ve alacaklı hesap veya hesapların tutar 

toplamlarının birbirine eşit olması gereklidir. 

 Yevmiye maddesinin sol tarafına o işlemde borçlanacak hesabın kodu ve ismi yazılır. 

Borçlu hesabın alt hesabı varsa yine sol taraftan ana hesabın altındaki satıra kodu ve ismi 

yazılır.  

 Borçlu hesapların bittiği satırın altından ve işlem tarihinin hemen hemen sütun 

hizasından da, o işlemde alacaklı konumdaki hesabın kodu ve ismi yazılır. Yine varsa bu 

hesabın alt hesabı da, sağ taraftan alacaklı ana hesabın altındaki satıra yazılır. 

 Hem borçlu hem de alacaklı hesapların alt hesaplarının (muavin veya yardımcı) 

parasal tutarları bu hesaplardan sonraki ilk sütuna yazılır. Borçlu hesabın parasal tutarı, borçlu 

hesabın parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın isminin bittiği satırın karşısına yazılır. 

Alacaklı hesabın da parasal tutarı, alacaklı hesabın parasal tutarının yazılacağı sütuna hesabın 

isminin bittiği satırın karşısına yazılır. 

 Yevmiye defterinde, bu amaçla hazırlanmış özel çizgiler vardır. Ancak, muhasebesi 

bilgisayarda tutulan işletmeler için yevmiye kayıtları bilgisayar kağıtlarına alınır. Bir yevmiye 

maddesi üç biçimde olabilir: 

1)  Basit madde: Tek hesabın borçlu, tek hesabın alacaklı olduğu  madde türüdür. 

 

2)  Bileşik madde: Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu, ya 

da tek hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı madde 

türüdür. 

 

3)  Karma madde: Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı 

olduğu madde türüdür. 

 

DEFTERİ KEBİR  

Muhasebe işlemleri sonucunda hesaplar çalışır. Hesapların çalışması sonucu bu 

hesaplara para girişi ve para çıkışı olur.  Hesabı artıran veya azaltan bu mâli  olayların parasal 

giriş ve çıkışlarını takip  ederek sınıflama, özetleme, kontrol ve raporlamayı yapabilmek için, 

hesap adı verilen çizelgenin iki tarafı olmak zorundadır. Böylece, çizelgede  para ile ilgili artış 

ve azalışların ayrı sütunlarda izlenmesi sonucu bu  sütunların  toplamlarının  farkı herhangi 

bir andaki kalanı yani o anda düzenlenecek bir bilançoda yer alacak tutarı gösterecektir. 

Hesap adı verilen diğer bir deyişle defteri kebirin şekil görüntüsü aşağıda verilmiştir. 

  Borç  ……………Hesabı               

Alacak 



 

131 

 

      

      

      

 

Defteri kebire giren ve çıkan bu paraların, hesabın hangi tarafına yazılacağını hesabın 

karakteri belirler. Bilançoda bulundukları tarafa göre açılan aktif ve pasif hesapların çalışma 

biçimleri aşağıda verilmiştir.  

 B           Aktif Hesaplar            A   B            Pasif Hesaplar          A  

 + -  - + 

 

      ( + )  işaretler hesaplara para girişlerini, 

      ( - )  işaretler  hesaplardan para çıkışlarını gösterir.   

 Muhasebe öğretisi olarak kullanılan “Alan Borçlu Veren Alacaklı” deyimi muhasebe 

işlemlerinde hesapların hangi tarafının kullanılacağına yardımcı olur.  Bu deyimi muhasebede 

kullanılan hesaplara uyarlayacak olursak parayı alan hesap (paranın girişi) borçlu, parayı 

veren hesap (para çıkışı) alacaklı konumda olacaktır. 

ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİ   

 Muhasebe işlemleri tek yönlü olamayacağı için her işlem en az iki hesaba yazılır. Bu 

hesaplardan biri borçlanırken diğeri alacaklanır. Borçlanan hesap ya da hesapların tutarı ile 

alacaklanan hesap veya hesapların tutarı birbirine eşittir. Tüm hesapların borçlu taraflarının 

toplamı ile alacaklı taraflarının toplamı eşittir. Bütün bu eşitliğin sağlanabilmesi içinde gerekli 

olan temel kurallar şunlardır (Küçüksavaş, 1995, s.69). 

1) Parasal olarak aktif hesaplardan birinin artması, diğerinin eşit tutarda  azalması, 

2) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olması, 

3) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında   azalış olması, 

4)  Parasal olarak pasif hesaplardan birinin artması, diğerinin de eşit tutarda  azalması. 

 Bu kuralların doğru çalışmasındaki ilk adım olan yevmiye kaydında da durum aynıdır. 

Bu yevmiye kaydına biri borçlu biri alacaklı olmak üzere en az birer hesap yazılır.  

 Bir aktif hesaba para girişi olduğu zaman hesap yevmiye kaydının borç tarafına 

yazılır. Bir aktif hesaptan para çıkışı olduğu zaman hesap yevmiye kaydının alacak tarafına 

yazılır.  
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 Bir pasif hesaba para girişi olduğu zaman hesap yevmiye kaydının alacak tarafına 

yazılır. Bir pasif hesaptan para çıkışı olduğu zaman da hesap yevmiye kaydının borç tarafına 

yazılır.  

MUHASEBE FİŞLERİ 

 Bir muhasebe işleminin ortaya çıkabilmesi için bu olaya ait bir belgenin mevcut 

olması şattır. Bu belgedeki olaya göre işletmeler önce ilgili muhasebe fişini oluştururlar. Bu 

fişten sonra önce yevmiye kaydı yapılır ve bu yevmiye kaydındaki hesapların defteri 

kebirlerine ilgili parasal tutarlar işlenir.  

 Muhasebe fişlerinin yazılması ise, iş hayatında bilgisayarlar vasıtası ile 

gerçekleşmektedir. Piyasada gelen belgeye göre önce ilgili muhasebe fişi seçilir. Bu fişe, 

belgedeki muhasebe olayına ait hesaplar belirlenerek bu hesapların en alt seviye kodundan 

(Alt hesap bazında) kayıt yapılır. Kayıt yapılan bu fişler kabul edilince muhasebe programları 

bu fişteki hesaplardan oluşan yevmiye kaydını ve hesapların defteri kebirlerine parasal 

tutarları otomatik olarak aktarır. Defteri kebirlerden hazırlanan mizanlar bile, bu aşamada 

hazırdır.  

 Ancak muhasebe öğreniminde bu fişler kullanılmaz ve direkt olarak  önce yevmiye 

kaydı sonra da yevmiye kaydındaki hesapların parasal tutarları ilgili defteri kebirlere aktarılır. 

Defteri kebirlere yazılan bu tutarlardan da mizanlar çıkartılır.  

 Muhasebe fişleri Kasa Tahsil, Kasa Tediye (ödeme) ve Mahsup olmak üzere üçe 

ayrılmıştır.  

a)  Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu 

tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir 

belgedir.  

Tahsil fişinde kasa hesabı otomatik olarak borçlu hesap olduğundan, bu fişte borçlu 

hesap sütunu yer almayıp, sadece alacaklandırılacak olan hesaplar için alacaklı hesap sütunu 

bulunur. 

b)  Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu 

ödemeler karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belgedir.  

Tediye fişinde kasa hesabı otomatik olarak alacaklı hesap olduğundan, bu fişte 

alacaklı hesap sütunu yer almayıp, sadece borçlandırılacak olan hesaplar için borçlu hesap 

sütunu bulunur. 

c)  Mahsup Fişi: Kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait belgelerin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılır. 
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MİZANLAR  

 Hesap dönemi sonunda yapılacak ilk iş, hesapların borç ve alacak kısımlarının 

toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik olanı çıkararak,hesapların kalan tutarlarını 

(bakiye) bulmaktır. Eğer hesabın borç yanı fazla ise hesap borç kalanı, alacak yanı fazla ise 

hesap alacak kalanı veriyor demektir.  

 Burada dikkat edilmesi gereken hesapların işleyiş karakterlerine göre bakiye 

vermelidir. Yani aktif karakterli hesapların ilk açılışları hesabın borç tarafından olduğuna 

göre, bu hesapların borç bakiye vermeleri gerekir. Örneğin aktif karakterli bir kasa hesabının 

alacak tarafının fazla olması yani alacak bakiyesi vermesi kasamızda olmayan bir paranın 

çıktığını gösterir ki bu yanlıştır. Aynı olay pasif karakterli hesaplar içinde geçerlidir. 

 Burada unutulmaması gereken bilgi ise, defteri kebire rakamlar yevmiye defterinden 

gelir. Bu yüzden yevmiye defterinde hesapların parasal tutarlarının yazıldığı borçlu ve 

alacaklı sütunlardaki paraların toplamı ile, defteri kebir hesaplarının borç ve alacak tarafında 

yer alan paraların toplamı birbirine eşittir.  

 Bulunan bu toplamlar ve bakiyeler mizan adı verilen cetvellerde bir araya getirilir. 

Mizan, hesap planındaki bütün hesapları, o dönem sonundaki borç toplamları, alacak 

toplamları ve hesap kalanları ile birlikte gösteren bir cetveldir. Diğer bir deyişle, yevmiye 

defterinden, defteri kebire aktarılan borçlu ve alacaklı tüm hesapların toplamlarını kontrol 

etmek amacı ile düzenlenen çizelgelere “mizan” yada “kontrol çizelgeleri” denir. 

 Mizanların şekil yönünden farklı düzenlenmesinin nedeni, düzenlenmesinde kanuni 

bir zorunluluk olmamasından kaynaklanabilir. Bir liste görünümünde olan mizan aşağıdaki 

şekilde çizilebilir: 

          ……………..İşletmesinin   ……..Tarihli   ……….Mizanı         

 

 

                              

 

Defteri Kebir 

Sayfa No. 

Hesabın 

Kodu 

 

Hesabın Adı 

Borç 

Toplamı 

Alacak 

Toplamı 

Borç 

Bakiyesi  

Alacak 

Bakiyesi 

       

       

  TOPLAMLAR XXX XXX XX XX 
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 Yukarıdaki çizelgede hesabın kodunun ve isminin yazılacağı sütundan başka, bu 

hesabın defteri kebirdeki hangi sayfada olduğu belirten bir sütunda olabilir. Bu mizanın hangi 

işletmeye ait olduğunun yanı sıra, alınan mizanın tarihi ve mizanın çeşidi de belirtilmelidir.  

 Çift taraflı kayıt yöntemine göre yapılan kayıtlar önce yevmiye defterine oradan da 

defteri kebire aktarıldığından; defteri kebirdeki hesapların parasal tutarları da mizana 

aktarıldığından, mizanlardaki borç ve alacak tutarları ile yevmiye defterindeki borç ve alacak 

tutarları birbirine eşit olmak zorundadır. 

 Mizanın en büyük özelliği, borç toplamı ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların 

toplamı birbirine eşit olmasının yanı sıra, borç bakiye ve alacak bakiyesi toplamlarının da 

birbirine eşit olması zorunluluğudur. Bu zorunluluk çift taraflı kayıt yönteminden 

kaynaklanmaktadır. Mizanın ikinci en büyük özelliği ise, hiçbir hesabın ters bakiye 

vermemesidir.  

 Yevmiye defteri sayfa toplamı ile mizan toplamının birbirine eşit olmaması 

durumunda, yevmiye kayıtlarından bazılarının defteri kebire geçirilmemiş olması, yanlış 

geçirilmiş olması veya defteri kebirden mizana hatalı aktarılmış olması söz konusu olabilir. 

Mizanın borç toplamı ile alacak toplamı sütunlarındaki tutarların toplamı birbirine eşit 

olmaması da, yevmiye defterinde hatalı kayıt olduğunu, yevmiye defterindeki bir kaydın 

defteri kebire geçirilmediğini veya defteri kebirden mizana hatalı aktarıldığını ifade eder. 

 Buna rağmen, toplamlar eşit dahi olsa bütün muhasebe işlemlerinin doğru olduğunu 

göstermez. Ters kayıt şeklinde veya yanlış seçilmiş bir başka hesabın aynı tarafına yapılan 

hatalı kayıtlar mizananın toplam eşitliğini bozmazlar.  

Yıl içinde herhangi bir zamanda düzenlenen mizanlara geçici mizan denir. Örneğin bir 

işletme, günlük, haftalık, aylık ve herhangi iki tarih arası mizan düzenliyorsa bu mizanlar 

geçici mizan olarak kabul edilir.  

Bir hesap döneminin son ayının son günü diğer bir deyişle, 31 Aralık mesai 

bitiminden sonra ve envanter işlemlerine başlamadan önce düzenlenen ve bir hesap 

döneminde oluşan tüm defteri kebir hesaplarının, parasal tutarlarının  tamamını kapsayan 

mizana, genel geçici mizan denir. 

Dönem sonu envanter işlemleri bittikten sonra, gelir tablosu hesaplarının da (sonuç 

hesapları) dönem karı veya zararı hesabına aktarılıp buradan da bilanço hesaplarına dönem 

karı veya zararının işlenmesinden sonra alınan mizana, kesin mizan adı verilir.  

Kesin mizan alındığı zaman bu mizanda sadece bilanço hesaplarının toplamları ve 

bakiyeleri olur. Bu mizanda asla yedinci maliyet sınıfına ait ve altıncı gelir tablosuna ait 

hiçbir hesabın bakiyesi olamaz. Çünkü, bu mizanın alındığı an söz konusu maliyet ve gelir 

hesaplarının hepsi kapanmış durumdadır. 

5.3. ÖRNEK OLAY  
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Burada yapılacak  örnek olay bir hafta önce anlatılan örnek olayın aynısı olacaktır. 

Sadece açılış, dönem içi işlemleri ve genel geçici mizanın yapılacağı örnek olay aşağıda 

verilmiştir.  

DÖNEM BAŞI  İŞLEMLERİ   

 

 Dönem başı envanteri veya açılış envanterinden sonra ortaya çıkan bilgilerden 

faydalanarak dönem başı bilançosu hazırlanır. İşletmenin, dönem başındaki varlık ve 

kaynaklarının nelerden oluştuğunu gösterebilmek amacı ile hazırlanmış olan  bilançoya 

dönem başı bilançosu denilir. Örneğimizdeki işletmenin, açılış bilançosu aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

Aktif                   İşletmenin 01.01.2009 Tarihli Açılış Bilançosu                  

Pasif 

100 Kasa          75.000       500 sermaye      75.000 

    

Aktif Toplam 75.000   Pasif Toplam      75.000     

 

 Yukarıdaki bilançoda işletmenin varlık ve kaynakları birbirine eşittir. Bu bilançoda 

yer alan hesaplar için yapılacak yorumlar aşağıda verilmiştir.  

 Şu an itibarı ile bu hesaplardaki parasal tutarlar, bu hesapların açılış tutarları 

olmaktadır.  Aktif hesaplar bilançonun sol yani aktif tarafında, pasif hesaplarda bilançonun 

sağ yani pasif tarafında yer almaktadır.  

 2009 yılının hesap dönemi açılış bilançosundan kaynaklanarak hazırlanacak olan açılış 

kaydı ise aşağıda verilmiştir. 

 

 
   

01.01.2009 
     

        

 100 KASA 75,000  

                                500 SERMAYE  75,000 

 Açılış kaydı   
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/ 
      

           

  

 Açılış kaydındaki hesap ve bu hesapların parasal tutarları açılış bilançosundan 

gelmektedir. Hem açılış bilançosunun, hem de açılış kaydının yapılması sonucu hesap 

dönemi açılmış olur. Yapılan açılış kaydından sonra da ilgili hesapların parasal tutarları 

defteri kebirlere işlenmelidir. Açılıştan gelen ilgili hesapların kebirleri veya (T) cetvelleri 

aşağıda verilmiştir: 

  

B                       100 Kasa                          A  B             500 Sermaye                          A 

(A)  75.000    75.000  (A) 

     

 Yukarıda verilen kebirlerden de anlaşılacağı üzere aktif karakterli hesaplar sol yani 

borç taraftan, pasif karakterli hesaplar ise sağ yani hesabın alacak tarafından açılmışlardır. 

Parasal tutarların yanında yer alan (A) ise, açılıştan gelen tutarı temsil etmektedir. 

DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİ  

 Örneğimizde ele alınacak dönem içi muhasebe olayları aşağıda verilmiştir. Bu 

olaylarla ilgili olarak ilk önce ilgili işlemdeki hesapların hangileri olduğu belirlenecektir. 

Belirlenen bu hesaplara göre de yevmiye kaydı yapılacak ve parasal tutarlar hesapların 

kebirlerine işlenecektir. Dönem içi işlemler bitince de mizan alınacaktır.  

1. İşletme bankaya 15.000 TL yatırmıştır.  

2. İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı)  30.000 TL ticari mal satın 

almıştır (KDV dikkate alınmamıştır). 

            3.   İşletme, 10.000 TL nakit ödeme yapmıştır. 

  4.   20.000 TL’lik senetsiz ticari borcun tamamı senetli hale gelmiştir. 

Örnekteki 1. İşlem : İşletme bankaya 15.000 TL yatırmıştır.  

Bu muhasebe işleminde iki aktif hesap hareket etmektedir. 100 Kasa hesabından para 

çıkışı sonucu hesap alacaklanacaktır. Kasadan çıkan para bankaya yattığı için 102 Bankalar 

hesabında bir artış olacağından hesap yazılacak yevmiye kaydında borçlanacaktır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR 15,000  

     100 KASA  15,000 

 Bankaya para yatırılması   

     

/ 
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Yukarıdaki yevmiye kaydında 102 Bankalar hesabının, kaydın borç tarafında yer 

almasının sebebi bu aktif karakterli hesapta bir artış olduğundandır. 100 Kasa hesabının 

kaydın alacak tarafında olması, bu aktif karakterli hesapta bir azalışı olduğunu gösterir. 

Çünkü, çift taraflı kayıt kuralı gereği en azından bir aktif karakterli hesap artarken, en azından 

bir aktif karakterli hesabın eşit parasal tutarda azalması gerekmektedir ki eşitlik bozulmasın. 

Bu işlemdeki hesapların parasal tutarlarının kebirlere yazılması aşağıda verilmiştir: 

B                       100 Kasa                          A  B                    500 Sermaye                    A 

(A)  75.000 15.000   75.000  (A) 

     

  

B                       102 Bankalar                    A   

15.000     

     

 

Örnekteki 2. İşlem :  İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı)  30.000 TL ticari mal 

satın almıştır (KDV dikkate alınmamıştır). 

Bu muhasebe işleminde bir aktif bir de pasif hesap hareket etmektedir. Bunlardan ilki 

aktif karakterli bir hesap olan 153 Ticari Mallar hesabı, alınan malların alış maliyeti kadar 

artacağından hesap bu tutar kadar borçlanır. Alınan ticari mallar veresiye yani kredili olduğu 

için, satıcıya ödeme yapılmadığından bir borç doğmuştur.  Diğer bir deyişle, işletmenin 

satıcıya olan borcu kadar, satıcıda işletmeden bu mal alışı tutarı kadar alacaklıdır. Pasif 

karakterli bu hesaba yazılacak olan ilk parasal tutar için hesap açılmış olacaktır. 320 Satıcılar 

hesabında meydana gelen bu artış sonucu hesap yevmiye kaydında alacak tarafta yer alacaktır.  

 

 

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

  153 TİCARİ MALLAR 30,000  

                                320 SATICILAR  30,000 
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 Kredili mal alımı   

     

/ 
      

           

 

Yukarıdaki yevmiye kaydında 153 Ticari Mallar hesabının kaydın borç tarafında yer 

almasının sebebi, bu aktif karakterli hesapta bir artış olmasından ötürüdür. 320 Satıcılar 

hesabının kaydın alacak tarafında olması, bu pasif  karakterli hesapta bir artış  olduğunu 

gösterir. Çünkü, çift taraflı kayıt kuralı gereği en azından bir aktif karakterli hesap artarken, 

en azından bir pasif  karakterli hesabın eşit parasal tutar kadar artması gerekmektedir ki eşitlik 

bozulmasın. Bu işlemdeki hesapların parasal tutarlarının kebirlere yazılması aşağıda 

verilmiştir: 

  

B                       100 Kasa                          A  B                   500 Sermaye                    A 

(A)  75.000 15.000   75.000  (A) 

     

 

B                       102 Bankalar                    A  B                    320 Satıcılar                   A 

15.000    30.000 

     

 

 B                    153 Ticari Mallar                A    

30.000     

     

 

Örnekteki 3. İşlem : İşletme, 10.000 TL nakit ödeme yapmıştır. 

 Nakit ödeme sonucu Kasa hesabındaki bu azalış aktif karakterli bu hesabını alacaklı 

konuma getireceğinden, hesap yazılacak yevmiye kaydında alacaklı tarafta yer alacaktır. 

Yapılan ödeme işletme borcunun azalması için yapıldığından pasif karakterli 320 satıcılar 

hesabının yapılan ödeme tutarı kadar azalması gerekecektir. Bu azalış hesabı borçlu konuma 

getireceğinden hesap yevmiye kaydının borç tarafında yer alacaktır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 10,000  
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     100 KASA  10,000 

 Nakit Ödeme   

     

/ 
      

           

 

Yukarıdaki yevmiye kaydında 320 Satıcılar hesabının kaydın sol yani borç tarafında 

yer almasının sebebi bu pasif karakterli hesapta bir azalış olduğundandır. Yevmiye kaydında 

satıcılar hesabının karşı tarafında bulunan yani kaydın alacak tarafında yer alan 100 Kasa 

hesabının da bir aktif karakterli hesap olmasından ötürü, bu hesapta da bir azalışın olması 

gerekmektedir. Çünkü, çift taraflı kayıt kuralı gereği en azından bir pasif karakterli hesap 

azalırken, en azından bir aktif  karakterli hesabın da eşit parasal tutarda azalması 

gerekmektedir ki eşitlik bozulmasın. Bu işlemdeki hesapların parasal tutarlarının kebirlere 

yazılması aşağıda verilmiştir: 

  

B                       100 Kasa                          A  B                  500 Sermaye                    A 

(A)  75.000 15.000   75.000  (A) 

 10.000    

 

 

B                       102 Bankalar                    A  B                    320 Satıcılar                   A 

15.000   10.000 30.000 

     

 

 B                    153 Ticari Mallar                A    

30.000     

     

 

 

Örnekteki 4. İşlem : 20.000 TL’lık senetsiz ticari borcun tamamı senetli hale gelmiştir. 

 İşletmenin ticari alımdan kalan borcunu aynı tutarda bir senet düzenleyerek ödemesi 

sonucu, senetsiz borç tutarlarının takip edildiği pasif karakterli 320 Satıcılar hesabında senet 

tutarı kadar bir azalış olur. Bu azalış sonucu hesap borçlanacağından yevmiye kaydının borç 
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tarafına yazılır. İşletmenin verdiği senet tutarı kadar bu senetlerin takip edildiği 321 Borç 

Senetleri hesabı artar. Bu artış pasif karakterli hesabı alacaklandıracağından hesap, yevmiye 

kaydının alacak tarafına yazılır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 20,000  

     321 BORÇ SENETLERİ  20,000 

 Borç senedi verilmesi   

     

/ 
      

           

 

 Yukarıdaki yevmiye kaydına göre de olayı yorumlayabiliriz. Pasif karakterli 320 

Satıcılar hesabının kaydın sol tarafında yani borçlu tarafta yer alması onun azaldığını anlatır. 

Çünkü, pasif karakterli hesapların azalabilmesi için onların borçlandırılması şarttır. Satıcılar 

hesabındaki bu azalış bir borcun ödendiği şeklinde yorumlanır. Önemli olan bu borcun nasıl 

ödendiğidir. Bu sorunun cevabını bize kaydın sağ tarafında yer alacak olan hesap verecektir.  

 Bir pasif karakterli hesap yevmiye kaydının sağ yani alacak tarafında yer alması onun 

ilk defa açıldığını yani, arttığını anlatır. Bu hesabın 321 Borç Senetlerinin olması, satıcı 

firmaya işletmenin kendi senedinin verilerek ticari borcun ileriki bir tarihte ödeneceğinin 

yorumunu yaptırır.  

 

B                       100 Kasa                          A  B                   500 Sermaye                     A 

(A)  75.000 15.000   75.000  (A) 

 10.000    

 

B                       102 Bankalar                    A  B                    320 Satıcılar                   A 

15.000   10.000 30.000 

   20.000  

 

B                    153 Ticari Mallar                A  B                 321 Borç senetleri              A 

30.000    20.000 
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ÖRNEĞİMİZİN MİZANI   

Örneğimizde dönem içi işlemleri bitmiş ve genel geçici mizan alınması aşamasına 

gelinmiştir. Fakat bu aşamada bilinmesi gereken dönem içinde muhasebe işlemlerine konu 

olan hesapların kebirlerindeki son durumdur.  

 Dönem içinde oluşan işlemlerin sonucundaki hesapların defteri kebirlerindeki 

tutarların toplanması ve bakiyelerinin alınması gerekmektedir. Her şeyden önce tüm 

hesapların borç tarafı toplamları, alınacak mizanın borç toplamı sütunundaki toplamına eşit 

olmalıdır. Yine aynı şekilde, tüm hesapların alacak tarafı toplamları, alınacak mizanın alacak 

toplamı sütunundaki toplamına eşit olmalıdır. Bu toplamların sonucunda da mizandaki borç 

ve alacak toplamı sütunlarındaki genel toplamlar birbirine eşit olmak zorundadır.  

 Dönem içinde oluşan hesapların bakiyeleri de, alınacak mizana aktarılmalıdır. Her 

hesabın borç ve alacak tarafındaki toplam arasındaki fark bakiyedir. Önemli olan aktif 

karakterli hesapların bakiyelerinin açıldıkları taraftan yani borç bakiyesi,  pasif karakterli 

hesapların bakiyelerinin  de açıldıkları taraftan yani alacak bakiyesi vermeleridir. Tek tek 

hesaplanan bu bakiyeler alınacak mizanda ilgili hesapların borç ve alacak bakiyeleri 

sütunlarına yazılır. 

 Alınacak mizandaki son önemli husus da, bu tek tek hesaplanan bakiyelerin sütun 

genel toplamlarının birbirine eşit olmasıdır. Diğer bir deyişle, borç bakiye toplamının alacak 

bakiye toplamına parasal tutar anlamında eşit olması gerekmektedir. Yukarıda anlatılan 

bilgilerin doğrultusunda örnek işletmemize ait olan mizan aşağıda verilmiştir: 

Örneğimizdeki İşletmenin 31.12.200X Tarihli Genel Geçici Mizanı 

 

      

Hesap 

Kodu 

 

Hesap İsimleri 

Borç 

Toplam 

Alacak 

Toplam 

Borç 

Bakiye 

Alacak 

Bakiye 

100 Kasa 75.000 25.000 50.000 -- 

102 Bankalar 15.000  15.000 -- 

153 Ticari Mallar 30.000  30.000 -- 

320 Satıcılar 30.000 30.000 -- -- 

321 Borç Senetleri  20.000 -- 20.000 

500 Sermaye  75.000 -- 75.000 

 
 

Genel Toplamlar 

150.000 150.000 95.000 95.000 
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Alınan bu genel geçici mizandan sonra işletmenin dönem sonu işlemleri yani envanter 

işlemleri başlar. 

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 

 

 Muhasebenin temel kavramlarından "Dönemsellik" kavramına göre işletme 

faaliyetlerinin belirli dönemler esas alınarak izlenmesi ve sonuçlarının saptanması gerekir.  

İşletme yöneticileri, işletmelerinin gerçek durumunu bilebilmeleri ve faaliyetleri kontrol 

altında tutabilmeleri için her hesap dönemi sonunda envanter yapmak ihtiyacını duyarlar. 

Envanter çıkarmak; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak ölçmek, 

tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. 

 Dönem sonu işlemleri yani, envanter aslında ikiye ayrılır Bunlar muhasebe dışı 

envanter ve muhasebe içi envanter işlemleridir. Muhasebe dışı envanter, daha öncede 

açıklamaya çalıştığımız envanteri kapsamaktadır. Yani, ölçmek tartmak, saymak ve 

değerlendirmek gibi işlemlerden oluşur. Muhasebe içi envanter aşağıdaki işlemlerden 

oluşabilir. 

 Muhasebe içi envanter, muhasebe dışı envanterle saptanan mevcut durumun, genel 

geçici mizan kalanları (bakiyeleri) ile arasında çeşitli nedenlerle fark varsa, bu farkın sebebine 

göre gerekli ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılmasından oluşur. Ayrıca, dönem içinde 

işlemlerin defterlere kaydı esnasında yevmiye defteri ve defteri kebirde hatalı kayıtlar 

yapılmışsa bu hataların muhasebe kurallarına göre düzeltilmesi de bu esnada yapılır. Kısaca 

dönem sonunda hem muhasebe hem de kanunlar çerçevesinde belirtilen ilgili kayıtların 

yapılmasını, muhasebe içi envanter olarak adlandırabiliriz. Muhasebe uygulamasında 

muhasebe dışı ve muhasebe içi olarak ikiye ayrılan dönem sonu işlemlerinin genel sırası şu 

şekilde oluşabilir: 

1) Dönem sonunda yani, 31.12 tarihinde açılış ve dönem içi işlemlerden kaynaklanan 

kayıtlara göre genel geçici mizanın hazırlanması, 

2) İktisadi kıymetlerin mevcut durumlarının tespiti ile muhasebe dışı envanter 

işlemlerinin yapılması, 

3) Yapılan muhasebe dışı envanter ile hazırlanan bu genel geçici mizana     göre defter 

kayıtları ile fiili neticeler arasındaki farkların ortaya konması, 

4) Kayıtlar ile bulunan fiili neticeler arasındaki farkların ve bu farkların nedenlerinin 

göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları ile muhasebe içi envanter işlemlerinin 

yapılması, 

5) Gelir ve gider hesaplarının ana sonuç hesabı olan kâr ve zarar hesabına devrini ifade 

eden devir kayıtlarının yapılması (yevmiye ve defteri kebir olarak), 

6) Gelir tablosunun hazırlanması, 

7) Gelir tablosu hesaplarının kapatılması, 

8) Kesin mizan çıkartılması, 

9) Dönem sonu bilançosunun ve diğer ek mali tabloların   düzenlenmesi, 

10) Kapanış kaydının yapılması. 
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Uygulamalar 

1) Muhasebe fişi nedir;? Kaça ayrılmıştır? Açıklayınız. 

 

Çözüm: Bir muhasebe işleminin ortaya çıkabilmesi için bu olaya ait bir belgenin mevcut 

olması şattır. Bu belgedeki olaya göre işletmeler önce ilgili muhasebe fişini oluştururlar. 

Muhasebe fişleri Kasa Tahsil, Kasa Tediye (ödeme) ve Mahsup olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın 

karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belgedir.  

Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu ödemeler 

karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belgedir. 

Mahsup Fişi: Kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait belgelerin muhasebeleştirilmesinde 

kullanılır. 

  

2) Muhasebede dönem içi yapılması gereken işlemler nelerdir? Yazınız. 

 

Çözüm: Dönem içinde yapılması gereken işlemler: 

Muhasebe işlemleri ile ilgili muhasebe belgelerinin toplanması, 

Bu belgelerin ilgili muhasebe fişlerine kaydedilmesi, 

Bu muhasebe fişlerine göre yevmiye defteri kayıtlarının yazılması, 

Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere  yazılması, 

Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi. 

 

3) Dönem sonu muhasebede iş akışı nasıl olmaktadır? Açıklayınız. 

 

Çözüm: Dönem sonu muhasebedeki iş akışı aşağıdaki gibidir: 

Genel geçici mizanın hazırlanması, 

Hazırlanan bu mizana göre defter kayıtları ile fiili neticeler  arasındaki farkların sebeplerinin 

araştırılarak ilgili düzeltme yevmiye kayıtlarının yapılması (aynı zamanda defteri kebire 

işlenmesi), 

Gelir ve gider hesaplarının ana sonuç hesabı olan kar ve zarar hesabına devrini ifade eden 

devir kayıtlarının yapılması (yevmiye ve defteri kebir olarak), 

Gelir tablosunun hazırlanması, 

Gelir tablosu hesaplarının kapatılması, 

Kesin mizan çıkartılması, 

Dönem sonu bilançosunun ve diğer ek mali tabloların  düzenlenmesi, 

Kapanış kaydının yapılması. 
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Uygulama Soruları 

1) Yevmiye kaydı nedir? 

2) Defteri Kebir nedir? 

3) Dönem başı muhasebedeki iş sırası nasıl olmaktadır? 

 

4) Çift taraflı kayıt yönteminde eşitliğin sağlanması için gerekli olan temel kurallar 

nelerdir? 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bir dönem içindeki işlemlerin etkisi ile dönem sonunda bilanço unsurlarının hangi 

büyüklüklere ulaştığını saptamak için dönem başı durumlarının bilinmesi ve bunun hesaplara 

yansıtılması gerekir. Dönem başı ve açılış bilançosundaki durumun hesaplara yansıtılması 

işlemine “ hesapların açılışı” denir. Hesapların açılışı, hem yeni kurulan işletmeler, hem de 

işine devam eden işletmeler için söz konusudur. 

 Yeni kurulan işletmelerde hesapların açılışı işe başlama tarihinde açılış bilançosuna 

göre yapılır. Faaliyetine devam eden işletmelerde ise, açılış kaydı dönem başı bilançosuna 

göre yapılır. Açılış kaydında aktif hesaplar borçlandırılırken, pasif hesaplar alacaklandırılır. 

 Açılış kaydından sonra, yevmiye defterine günlük işlemler belgelere dayanarak 

maddeler şeklinde kaydedilir. Bu kayıtlar daha sonra büyük deftere aktarılır. Aktarma 

işleminin doğruluğunu araştırmak için mizanlar düzenlenir. Bu işlemler dönem sonuna kadar 

devam eder. Dönem sonunda genel geçici mizan hazırlanır ve dönem sonu envanteri çıkarılır. 

Genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak envanter kayıtları 

yapılır ve işletmenin faaliyet sonucu (kar veya zarar), varlıkları, borçları ve sermayesi de 

belirlenerek dönem sonu bilançosu kesin mizandan yararlanarak düzenlenir. Dönem sonu 

bilançosu aynı zamanda bir sonraki dönemin dönem başı bilançosu olması bakımından bu 

bilançoya dayanarak hesapların açılış kaydı ile yeni döneme başlanmış olur. Böylelikle 

muhasebe süreci bir dönem için tamamlanmış yeni bir dönem için de tekrar başlamış olur. 
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Bölüm Soruları 

1)Aşağıdakilerden hangisi dönem başı muhasebedeki iş sırasına dahil değildir? 

 

  a)Açılış veya dönem başı envanterinin yapılması 

  b)Açılış envanterine dayanarak açılış bilançosunun yapılması 

  c)Açılış bilançosuna bağlı olarak açılış kaydının yevmiye defterine yazılması  

yevmiye defterine yazılan açılış kaydının büyük deftere (defteri kebir) geçirilmesi 

d)  Ay sonlarında aylık mizanların düzenlenmesi  

 

2)Aşağıdakileren hangisi dönem içinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir? 

 

a)Muhasebe işlemleri ile ilgili muhasebe belgelerinin toplanması 

b)Bu belgelerin ilgili muhasebe fişlerine kaydedilmesi 

c)Genel geçici mizanın hazırlanması 

d)Bu muhasebe fişlerine göre yevmiye defteri kayıtlarının yazılması 

 

3)Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu muhasebedeki iş akışı işlemlerinden biri 

değildir? 

 

a) Gelir tablosunun hazırlanması 

b) Yevmiye kayıtlarına göre işlemlerin defteri kebire ve yardımcı defterlere  yazılması 

c)Kesin mizan çıkartılması 

d)Kapanış kaydının yapılması 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir yevmiye defterinin biçimlerinden biri değildir? 

 

a)Üçlü madde 

b)Basit madde 

c)Bileşik madde 

d)Karma madde 

 

5)Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yönteminde eşitliğin sağlanabilmesi için 

gerekli olan temek kurallardan biri değildir? 

 

a)Parasal olarak aktif hesaplardan birinin artması, diğerinin eşit tutarda azalması 

b) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olmaması 

c) Hem aktif, hem pasif hesaplarda eşit olarak parasal tutar anlamında artış olması 

d) Parasal olarak pasif hesaplardan birinin artması, diğerinin de eşit tutarda azalması 

 

6)Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci aşamalarından biri değildir? 

a)Dönem öncesi 

b)Dönem başı 
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c)Dönem içi 

d)Dönem sonu 

 

 

 

         7) Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Aktif ve Pasif Hesaplar bilançoda bulundukları tarafa göre açılırlar   

b) Bir hesabın alacak toplamının borç tarafı toplamından fazla olması durumunda alacak 

bakiyesi söz konusudur 

c)  Düzenleyici hesaplar ilgili taraflarda indirim     olarak yer alırlar 

d)  Aktif hesaplar, gider hesapları ve aktif düzenleyici hesapların çalışma karakterleri aynıdır  

 

          8) Dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında esas alınan ve hesapların tutar ve kalanlarını 

gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Geçici mizan 

b) Kesin Mizan 

c) Gelir Tablosu 

d) Genel Geçici Mizan 

 

9) Dönem sonu muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden 

hangisi önce yapılır? 

 

        a)  Muhasebe dışı envanter 

        b)  Genel geçici mizan  

        c)   Kesin mizan 

        d)   Muhasebe içi envanter 

 

10)  İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek 

sureti ile kesin bir şeklide ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir? 

 

            a)  Bilanço düzenlemek 

            b)  Envanter çıkarmak 

            c)  Mizan çıkarmak 

            d)  Gelir tablosu düzenlemek 

 

Cevaplar 

1-D , 2-C, 3-B , 4-A, 5-B, 6-A 7-D 8-D  9-B  10-B 
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6. KATMA DEĞER VERGİSİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

6.1. Katma değer vergisi nedir?  

6.2. Vergi matrahı nedir? 

6.3. Katma değer vergisinin kapsamı nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Katma değer vergisi nedir? Kısaca açıklayınız. 

2) Mal ve hizmetin bedeli hangi formülle bulunur? Kısaca yazınız. 

3) Tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesapları nelerdir? 

Maddeler yazınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Katma değer vergisi ile ilgili 

temel kavramlar. 

 Katma değer vergisi 

hesaplarının işleyişi, 

verginin matrahı, indirilecek 

katma değer vergisi, 

hesaplanan katma değer 

vergisi, devreden katma 

değer vergisi, diğer katma 

değer vergisi hesapları 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 

 Katma değer vergisi 

 Vergi Matrahı 

 KDV Hesapları İşleyişi 
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Giriş 

 Bu hafta, faturalı muhasebe işlemlerine konu olan katma değer vergisi hesaplarının 

işleyişi ve bu hesapların ne şekilde kapatılacağı ele alınacaktır. 
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6.1. KATMA DEĞER VERGİSİ 

 

 Vergilendirmede iki yöntem vardır. Bunlardan biri gelirin elde edilmesi sırasında 

vergilendirilmesi diğeri ise, gelirin harcanması sırasında vergilendirilmesidir. 

Vergilendirmenin bu iki yöntemi birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir (Kotar ve Dokur, 

2002, s.109). 

Gelirin elde edilmesi sırasında vergilendirme “gelir vergiler” adı altında dolaysız 

vergiler grubunda (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu) 

yer almaktadır. Gelirin harcanması sırasında vergilendirme “muamele vergileri” adı altında 

dolaylı vergiler grubunu oluşturur. Muamele vergilerinin özelliği, verginin mal ya da hizmetin 

fiyatlara eklenerek alınmasıdır (6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, Banka ve Sigorta 

Muamele Vergisi).  

 Ülkemizde katma değer vergisi, 2.11.1984 tarihli resmi gazetede yayınlanan 

25.10.1984 kabul tarihli 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu ile mevzuatımıza girmiş ve 

1985 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Katma değer vergisinin konusu, 

kanunun 1. maddesinde belirtilmiştir. 

TANIMI 

 Katma değer vergisi yayılı karaktere sahip bir muamele vergisi olup, mal ya da 

hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her el değiştirme aşamasında alınan yaygın 

ancak kümülatif etkisi olmayan genel bir tüketim vergisidir. 

 Verginin matrahı o safhanın satış fiyatıdır. Teorik anlamda ve makro açıdan üretim 

faktörlerine (emek, sermaye, teşebbüs) üretime katılma karşılığında ödenen paylardan (ücret, 

faiz, rant ve kâr) oluşan katma değer; mikro ekonomi açısından da, malın satış bedeli ile 

maliyet bedeli (alış bedeli) arasındaki farktır. Diğer bir deyişle, katma değer ile işletmede 

belirli bir zaman diliminde üretilen mal ve hizmetlerin hasılat tutarı ile o hasılatın elde 

edilmesi için dışarıdan satın alınıp sarf edilen mal ve hizmetlerin maliyet tutarı arasındaki 

olumlu farktır. Katma değer vergisi ise, katma değere uygulanan vergidir (Ataman, 1996, 

s.172). 

 Katma Değer Vergisinin hesaplama yöntemleri arasında en yaygın olanı Dolaylı ya da 

Faturalar yöntemi olarak adlandırılan uygulamadır. Bu yöntemde her aşamada oluşan katma 

değer hesaplanmaz. Tespit edilen katma değer oranı katma değere değil satış fiyatlarına 

uygulanır. Bu yöntem, mevcut Katma Değer Vergisi Kanunu’nda kabul edilen yöntemdir.  

KONUSU VE KAPSAMI 

Bir mal teslimi ya da hizmet sunmanın katma değer vergisine konu olabilmesi için 

ticari, sınai, zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması gerekir. Bir 

teslim veya hizmet sunumunun katma değer vergisi tabi tutulabilmesi için, vergi konusunu 

teşkil eden işlemin Türkiye’de yapılmış olması ve kanunun birinci maddesinde sayılan teslim 

ve hizmetlerden oluşması gerekmektedir.  
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 Aşağıda belirtilen katma değer vergisi oranları 01.08.2002 tarihinden bu yana mal 

teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak  oranlardır. 

 - Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi  

                işlemler için ……………………………………... %18 

 - (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler .…..... % 1 

 - (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler …..... % 8 

 Sadece katma değer üzerinden vergi ödenmesini sağlayacak şekilde sistemin 

işleyebilmesi için malın üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar her el değiştirme aşamasında 

katma değer üzerinden maliyeye ödenen vergiler hep bir sonraki aşamaya yansıtılır ve 

neticede tüketicinin üzerinde kalır. Her bir aşamada ödenen verginin bir sonraki aşamaya 

yansıtılmasını sağlayan, KDV'nin işleyişinde var olan indirim mekanizmasıdır. 

6.2. VERGİNİN MATRAHI 

 

 Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. 

Bedel ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket 

edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca 

borçlanılan para, mal veya diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, 

hizmet ve değerler toplamını ifade eder. 

 Eğer bir fatura ve benzeri bir belgede KDV fatura tutarına dahil ise, KDV’siz fatura 

tutarı diğer bir deyişle mal ve hizmetin bedeli aşağıdaki formülle bulunur. 

 

 

                                                                         KDV’Lİ TUTAR   

  MAL VEYA HİZMET TUTARI    =    ------------------------------ 

                                                                      1    +    KDV ORANI 
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Vergili bedelden vergi miktarının bulunması için de şu formülden yaralanılır: 

 

KDV’Lİ TUTAR  X   KDV  ORANI 

VERGİ TUTARI    =    ---------------------------------------------- 

1    +    KDV ORANI 

 

 

 Tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesapları aşağıda 

verilmiştir. 

 190  Devreden Katma Değer Vergisi 

 191  İndirilecek Katma Değer Vergisi 

 192  Diğer Katma Değer Vergisi 

 291  Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi 

 292  Diğer Katma Değer Vergisi 

 360  Ödenecek Vergi ve Fonlar 

 391  Hesaplanan Katma Değer Vergisi 

 392  Diğer Katma Değer Vergisi 

 492  Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer  

         Vergisi 

6.3. KDV HESAPLARININ İŞLEYİŞİ 

 

 Tek Düzen Hesap Planında belirtilen KDV ile ilgili bu hesapların işleyişi, birtakım 

istisnalar olmakla birlikte genelde mal ve hizmet alışı veya satışı ile ilgilidir. KDV 

hesaplarının ortaya çıkması için aşağıda bulunan yevmiye kayıtlarındaki diğer hesaplar ilgili 

konu başlıklarında detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu yevmiye kayıtlarında dikkat edilecek 

nokta KDV hesaplarının işleyişi ve tutarlarıdır. Verilecek yevmiye kayıtlarında Katma Değer 

Vergisi oranı %18 alınacaktır. 
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İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 

 Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba 

(satıcıya) ödenen katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği 

hesaptır. Aktif karakterli olan bu hesabın işleyişi ile ilgili örnekler aşağıdadır.  

a) İşletmenin mal ve hizmet alımı sırasında hesabın kullanımı; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 100,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 18,000  

        191.01 Alış KDV    

                               320 SATICILAR   118,000 
     

/ 
      

           

 b) İşletmenin sattığı ticari malların, malı alan firma tarafından (alıcı) tekrar işletmeye 

iade edilmesi durumunda; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 610 SATIŞTAN İADELER  10,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 1,800  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV    

                               120 ALICILAR   11,800 
     

/ 
      

           

 

 c) İşletmenin yaptığı satış sonrası, satışı yaptığı firmaya (Alıcı) iskonto yapması 

durumunda; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 611 SATIŞ İSKONTOLARI 10,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 1,800  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV    

                              120 ALICILAR   11,800 
     

/ 
      

           

 

yukarıdaki yevmiye kayıtları yazılır. 
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HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 

 

 İşletmenin mal ve hizmet satışı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi’nin alacak 

kaydedildiği hesap pasif karakterlidir. Bu hesabın işleyişi ile ilgili aşağıda verilen örneklerde 

Katma Değer Vergisi oranı %18 alınacaktır. 

a) İşletmenin mal veya hizmet satması durumunda; 
 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR  354,000  

                          600 YURTİÇİ SATIŞLAR   300,000 

                              391 HESAPLANAN KDV  54,000 

                                      391.01 Satış KDV   
     

/ 
      

           

 

 b) İşletmenin aldığı malların, alınan firmaya (satıcı) geri verilmesi (alış iadesi) 

durumunda; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  5,900  

                               153 TİCARİ MALLAR   5,000 

                               391 HESAPLANAN KDV     900 

 
                                     391.02 Alış İade ve  

                                                  İskonto KDV 

  

     

/ 
      

           

 

 c) İşletmenin satın aldığı mal ve hizmete karşılık, bu mal ve hizmeti satan firma 

tarafından (satıcı) iskonto yapılması (alış iskontosu) durumunda aşağıdaki kayıt yapılır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  10,620  

                               153 TİCARİ MALLAR   9,000 

                               391 HESAPLANAN KDV  1,620 

 
                                     391.02 Alış İade ve  

                                                 İskonto KDV 

  

     

/ 
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ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 

 Pasif karakterli bu hesap işletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili 

mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve 

üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği 

hesaptır. Hesabın yardımcı hesapları şu şekilde olabilir: 

 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 

  360.01 Gelir Vergisi 

  360.02 Damga Vergisi 

  360.03 Ödenecek KDV 

  360.10 Kurumlar Vergisi 

 Yardımcı hesaplardan Ödenecek Katma Değer Vergisi hesabı, işletmenin her ayın 

24.günü beyan edip, 26. günü bağlı bulunduğu vergi dairesine bir önceki aya ait ödeyeceği 

katma değer vergisinin izleyeceği hesaptır. 

 Ödenecek KDV’nin ortaya çıkışı 191 kodlu İndirilecek KDV hesabı ile 391 nolu 

Hesaplanan KDV arasındaki tutara göre belirlenir. Diğer bir deyişle Mal satışı sonucu ortaya 

çıkan KDV tutarlarının izlendiği hesap olan 391 nolu hesabın bakiyesi, işletmenin mal alışı 

sırasında ödediği KDV’nin izlendiği 191 nolu hesaptan fazla ise bir ödenecek KDV söz 

konusudur.  

 Her ay itibarı ile KDV hesaplarının kapatılması sonucu oluşacak yevmiye kayıtları 

aşağıda verilmiştir. 

a) 191 İndirilecek KDV hesabı ile 391 Hesaplanan KDV hesabının bakiyeleri birbirine 

eşitse; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 391 HESAPLANAN KDV 25,000  

                         191 İNDİRİLECEK KDV  25,000 
     

/ 
      

           

 

 Aktif karakterli 191 nolu hesap borç bakiyesi vereceğinden bu hesabın kapatılması 

için, borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Bu nedenle borç bakiye 

tutarı hesabın alacağına yazılır. 

 

 



 

160 

 

 Pasif karakterli 391 nolu hesap alacak bakiyesi vereceğinden bu hesabın kapatılması 

için, borç ve alacak toplamlarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Bu nedenle alacak 

bakiyesinin tutarı hesabın borcuna yazılır. 

 b) 391 nolu hesabın bakiyesi 191 nolu hesabın bakiyesinden fazla ise; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 391 HESAPLANAN KDV 25,000  

                      191 İNDİRİLECEK KDV  10,000 

 
                     360 ÖDENECEK VERGİ ve 

                                      FONLAR 
 

 

15,000 

                                        360.03 Ödenecek KDV   
     

/ 
      

           

 

şeklinde yevmiye kaydı yazılır. Bir yıl içinde ödenecek vergi borçları var ise bunlar 368 

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabına, 

bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler var ise 

bunlar da 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar hesabına aktarılır. 

 

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 

 Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin 

kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Diğer bir deyişle her ay kapatılması 

gereken KDV hesaplarından 191 İndirilecek KDV hesabının bakiyesi o ayki 391 Hesaplanan 

KDV hesabının bakiyesinden fazla ise ortaya çıkan KDV’dir. Bu durumda o ay için yazılacak 

yevmiye kaydında yine KDV hesapları kapatılacak fark 190 nolu hesaba aktarılacaktır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 391 HESAPLANAN KDV 10,000  

 190 DEVREDEN KDV 20,000  

                               191 İNDİRİLECEK KDV  30,000 
     

/ 
      

           

 

DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ HESAPLARI 

 Tek düzen hesap planında yer alan diğer KDV hesaplarının açıklamaları aşağıda 

verilmiştir. 

 a) 192 Diğer KDV hesabı, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği 

halde ödenmeyip fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer 

vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. 

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri bakımından tarh ve tahakkuk ettirilen 

ve teminat karşılığında ertelenen katma değer vergisi tutarı bu hesabın borcuna, 392 Diğer 

KDV hesabının alacağına kaydedilir. 

b) 292 Diğer KDV, ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya 

çıkan diğer KDV’nin (192 nolu hesap) bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.  
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 c) 392 Diğer KDV hesabı, teşvikli mal ithal eden ve bu malların KDV’lerini erteleten 

firmalar ile ihraç kaydı ile mal teslim eden ve bu malların KDV’lerini tecil ettiren firmalar 

tarafından kullanılacaktır. Bu nedenle hesabın yardımcı hesaplarının en az üç tane olması 

gerekmektedir. 

392 DİĞER KDV 

  392.01  Ertelen KDV 

  392.02  Tecil Edilen Hesaplanan KDV 

  392.03  Tecil Edilen İndirilecek KDV 

d)  492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV hesabı 392 nolu hesap 

niteliğinde olmakla birlikte bir yıldan daha uzun süreli KDV’lerin takip edildiği bir hesaptır. 

 

 e) 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 

edinilmesi sırasında ödenen KDV’nin izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Duran varlık satın 

alındığı veya imal edildiği zaman ortaya çıkan KDV tutarı 3 eşit taksitte 191 İndirilecek KDV 

hesabına aktararak kapatılır. 01.01.1999 tarihinden itibaren bu uygulama kaldırılmıştır. 
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Uygulamalar 

1) Katma değer vergisi nedir? Kısaca açıklayınız. 

 

Çözüm: Katma değer vergisi yayılı karaktere sahip bir muamele vergisi olup, mal ya da 

hizmetin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her el değiştirme aşamasında alınan yaygın 

ancak kümülatif etkisi olmayan genel bir tüketim vergisidir. 

2) Mal ve hizmetin bedeli hangi formülle bulunur? Kısaca yazınız. 

 

Çözüm:   

                                                                          KDV’Lİ TUTAR   

   MAL VEYA HİZMET TUTARI    =    ------------------------------------- 

                                                                       1    +    KDV ORANI  

3) Tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesapları 

nelerdir? Maddeler yazınız. 

Çözüm: 190  Devreden Katma Değer Vergisi 

   191  İndirilecek Katma Değer Vergisi 

   192  Diğer Katma Değer Vergisi 

   291  Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi 

   292  Diğer Katma Değer Vergisi 

   360  Ödenecek Vergi ve Fonlar 

   391  Hesaplanan Katma Değer Vergisi 

   392  Diğer Katma Değer Vergisi 

   492  Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer  

         Vergisi 
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Uygulama Soruları 

1) İndirilecek katma değer vergisi nedir? Açıklayınız. 

2) Hesaplanan katma değer vergisi nedir? Açıklayınız. 

 

3) Ödenecek vergi ve fonlar hesabının yardımcı hesapları nelerdir? Yazınız. 

 

4) Devreden katma değer vergisi nedir? Açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

 Mal alımı ve satımı işlemlerinin yanı sıra çeşitli gelir ve giderler içinde ortaya çıkan 

KDV hesaplarının temelde takip edildiği 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV 

hesaplarının bir önceki aya ait tutarlar ile kapatılması gerekir. KDV beyannamesinin verilmesi 

her ayın 24.üncü akşamına kadar yapılması gerekirken, bunun ödenmesi süresi ise beyanname 

verilen ayın 26’ıncı akşamına kadardır. Mal ve hizmet alımları ile varlık alımları veya 

artışlarından dolayı işletmeye bir giriş oluyorsa 191 İndirilecek KDV kullanılır. Mal ve 

hizmet satımları ile varlık satımları veya azalışlarından dolayı işletmeden bir çıkış oluyorsa 

391 Hesaplanan KDV kullanılır. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi ödenecek vergi ve fonlar hesabının yardımcı 

hesaplarından biri değildir?    

a)Gelir vergisi   

b)Damga vergisi 

c)Kurumlar vergisi 

d)Muhtasar vergisi 

2) “Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin 

kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden 

hangisine aittir? 

a) Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Diğer katma değer vergisi 

3) “Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba 

(satıcıya) ödenen katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği 

hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Diğer katma değer vergisi 

4) “İşletmenin mal ve hizmet satışı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi’nin 

alacak kaydedildiği hesap pasif karakterlidir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Diğer katma değer vergisi 

5) Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili 

defteri kebir hesaplarından biri değildir? 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Diğer katma değer vergisi 

c)Gelir vergisi 
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d) İndirilecek katma değer vergisi 

6)” ……….., ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan 

diğer KDV’nin (192 nolu hesap) bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.” Noktalı yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a)292 Diğer KDV Hesabı 

b)392 Diğer KDV Hesabı 

c)492 Diğer KDV Hesabı 

d)192 Diğer KDV Hesabı 

7) İşletmenin ticari mal alması durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden 

hangisidir. 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d) Diğer katma değer vergisi 

8) İşletmenin mal alış iadesi yapması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı 

aşağıdakilerden hangisidir. 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Diğer katma değer vergisi 

9) İşletmenin satış iadesi işlemiyle karşılaşması durununda durumunda kullanılacak 

KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir. 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Diğer katma değer vergisi 

10) Bir dönemde indirilevek KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından fazla olması 

durumunda aradaki fark için kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir. 

a)Devreden katma değer vergisi 

b)Hesaplanan katma değer vergisi 

c)İndirilecek katma değer vergisi 

d)Ödenecek Vergi ve Fonlar 

Cevaplar 

1-D , 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A  7-C  8-B  9-C  10-A 
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7. TİCARİ MALLAR-1 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

7.1. Ticari mal ne demektir?   

7.2. Ticari mal hareketlerinin kayıt yöntemi nedir? 
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7.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Ticari Mallar hesabının alt hesapları nelerdir?  Bilgi veriniz. 

2) “Ticari mal”tanımı nedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Ticari mallar hakkında temel 

bilgiler. 

Ticari işletmelerde mal alım 

satım işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi ve 

aralıklı envanter yöntemi 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Ticari mallar 

 Aralıklı envanter 
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Giriş 

 Bu hafta, ticaret işletmelerin ana faaliyet konusu olan mal alım satım işlemlerinin ve 

ilgili konularının nasıl muhasebeleştirileceği öğretilecektir. Bu çerçeve içinde Aralıklı 

Envanter Yönteminde alışlar, satışlar ve satış kârı veya zararının hesaplanması ile 

muhasebeleştirilmesi konuları üzerinde durulacaktır. 
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7.1. TİCARİ MALLARIN TANIMI 

 

 Ticari işletmelerin ana faaliyet konusu mal alımı ve satımıdır. Mal alımı ve satımı 

işlemleri, işletmenin mal mevcudunu etkileyen esas işlemleridir. Bunun yanında mal alım ve 

satım işlemleri ile ilgili giderler, iadeler, iskontolar stok miktarını ve tutarını etkileyen diğer 

işlemlerdir. Bu işlemlerin mal alım ve satımdan kaynaklanan kâr veya zararın belirlenmesi 

için de kayda alınması gerekmektedir. Bütün bu kayıtların yapılacağı hesap ise 153 Ticari 

Mallar hesabıdır. Çünkü, satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem 

yapılmadan aynen satılacak olan varlıklara “ticari mal” denir. 

 Ticari mallar hesabının görevi aslında işletmeye satmak için alınan ticari malların alış 

maliyetini belirlemektir. Ticari mallar hesabına yapılan parasal giriş ve çıkışlar maliyet 

üzerindendir. Satın alınan ticari mallar, maliyet bedeli ile bu hesabın borcuna, çeşitli 

nedenlerle elden çıkarılanlar maliyet bedeli ile bu hesabın alacağına kaydedilir. Bu maliyetin 

takip edilmesinin amacı, satılan ticari malın satış fiyatı ile alış maliyeti arasındaki farkı 

bularak, işletmenin ticari mal satışından ötürü kâr mı yoksa zarar mı ettiğinin belirlenmesidir.  

7.2. TİCARİ MAL HAREKETLERİNİN KAYIT YÖNTEMİ   

  

Mal alım ve satımdan kaynaklanan kâr veya zararın belirlenmesi için mal alım ve 

satım işlemlerinin yanı sıra bu işlemlerle ilgili olan giderlerin, iadelerin ve iskontolarında 

maliyet bedeli ile kayıt altına alınması gerekir. Çünkü, bilinmesi gereken satılan ticari 

malların alış maliyetidir. Bu durum da bizi satılan ticari malların maliyeti kavramına götürür. 

Bu kavramın parasal anlamda belirlenmesinde işletmeler iki yöntem kullanmaktadır.  Bu 

yöntemler şunlardır: 

1) Aralıklı Envanter Alma Yöntemi (Tecrübi yöntem veya dönem sonu envanter 

alma) 

2) Aralıksız Envanter Alma Yöntemi (Devamlı envanter, devamlı denklik, sürekli 

envanter) 

 Her iki yöntemin de amacı, satılan ticari malların maliyetini bulmaktır. Satılan ticari 

mallar maliyeti aslında satılanların kaça alındığını anlatan bir kavramdır.  

 

 Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter 

işlemleri sırasında yapılırken, aralıksız envanter alma yönteminde ise dönem içinde 

yapılmaktadır. Bu ünitede sadece aralıklı envanter alma yöntemi anlatılacaktır. 
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7.3. ARALIKLI ENVANTER ALMA YÖNTEMİ  

  

İşletmelerde mal hareketleri maliyet bedeli ile kayıt altına alınır. Kayıt altına alının bu 

maliyet bedeli alınan malların alış maliyetini oluşturur. İşletmelerin mal alım ve satımdan 

kaynaklanan kâr veya zararın belirlenebilmesi için sattığı ticari malların maliyetini bilmesi 

gerekir. İşletmenin sattığı ticari malların maliyeti aslında satışı yapılan malların alış 

maliyetinden oluşur. 

 Bu yöntemde satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir ya da bilme 

gereği duyulmamaktadır. Çünkü, İşletmelerin sattığı malların yıl içindeki fiyatları sürekli 

değiştiğinden, satılan aynı maldan hangilerinin hangi fiyattan girdiği tespit edilemeyebilir 

veya tespit etme ihtiyacı duyulmayabilir. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal 

satan işletmeler kullanmaktadır. 

 Bu yöntem, işletmedeki mal mevcudunun ancak belirli aralarla yapılacak sayım ve 

değerleme (envanter çıkarma) ile bilinebileceğinden, bu yöntemin bir adı da dönem sonu 

envanter alma yöntemidir. Dolayısıyla bu yöntemde mal alımı ve satımından doğacak olan 

kâr veya zararın bilinmesi, ancak mal mevcudunun belirlenmesinden sonra yapılacak bazı 

hesaplamalarla mümkün olur.  

 Bu yöntemde satış olayları, satılan ticari mallar maliyetinin belirlenmesine neden 

olmadığı için, bu satış olayları sadece yevmiye kayıtları olarak verilecektir. Örnek 

uygulamada, bu satış olaylarıyla ilgili bir örnek yapılmayacaktır. Satış olayları, bir sonraki 

haftada ele alınacak olan aralıksız envanter alma yönteminde anlatılacaktır.  

 Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine  153 Ticari 

Mallar hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır. Bu yüzden bu hesabın dönem içi işlemlerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda 153 Ticari Mallar hesabının dönem içinde karşılaştığı alış 

olayları anlatılmıştır. 

7.4. TİCARİ MALLARIN ALIŞ OLAYLARI 

  

 Aktif karakterli bir hesap olan ticari mallar hesabının alt hesapları ve açıklamaları 

aşağıda verilmiştir: 

 1) Dönem başı mal stokları, işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer 

alan mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 

153.01 Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır. İşletmelerde bu 

dönem başı stokları aslında bir önceki dönemden gelir. Bu stoklar Ticari Mallar hesabında bir 

artış yarattığı için hesabın borcuna yazılır. Yazılacak tutar malların maliyet bedelidir.  

 2) Mal alışları, dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif 

bir hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir. Yani, mal alındığı zaman 153 

Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.02 Mal Alışları hesabının borcuna kaydedilir. 
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Örnek) Dönem içinde 200.000 TL mal %18 KDV ile kredili olarak alınmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 200,000  

        153.02 Mal Alışları   

 191 İNDİRİLECEK KDV 36,000  

        191.01 Alış KDV   

                              320 SATICILAR  236,000 

 Mal alışının kaydı   

     

/ 
      

           

 

 3) Alış giderleri, alınan malla ilgili olarak fatura bedelinden ayrı olarak yapılan 

giderlerdir. Yapılan bu giderler, mal işletmeye gelinceye kadar malın taşınma ücreti, 

komisyon, yükleme, boşaltma, depolama, sigorta, gümrük vergisi, gider vergisi, fon kur farkı, 

vade farkı gibi giderlerden oluşur. Bu giderler, işletme tarafından üstlenildiği zaman, malın 

alış maliyetini artırır. 

 

 Vergi Usul Kanununa göre satın alınan malların maliyet değeri ile değerlendirilmesi 

söz konusu olduğuna göre, alınan malın maliyet değerini artıran bu alış giderleri 153 Ticari 

Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.03 Mal Alış Giderleri hesabının borcuna yazılır. 
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Örnek) Alınan malın işletmeye taşınması için 20.000 TL ödenmiştir. KDV oranı %18’dir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 20,000  

        153.03 Alış Giderleri   

 191 İNDİRİLECEK KDV 3,600  

        191.01 Alış KDV   

                             100 KASA  23,600 

                                    100.01 TL kasası   

 Taşıma ücretinin ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

 4) Alış iadeleri, işletmenin aldığı malları belli bir süre sonra istenilen nitelikte 

olmamasından veya kusurlu olması gibi nedenlerden ötürü satıcısına iade etmesidir. Bu 

durumda malın ambardan çıkışı söz konusudur. Sonuçta ticari mallar hesabı azalacaktır. Bu 

işlemlerin tutarları 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.04 Mal Alış İadeleri 

hesabının alacağına kaydedilir. 

 Aktif karakterli 153 Ticari Mallar hesabında bir azalış olacağından iade tutarı kadar 

ana hesap azalacaktır. Ticari malların bir alt hesabı olan 153.04 Alış İadeleri hesabında iade 

tutarının alacağa yazılması ise bu alt hesapta meydana gelen artışı belirtmektedir. Diğer bir 

deyişle, 153.04 Alış İadeleri hesabı ana hesabın altında pasif karakterli bir hesap olarak 

işlemektedir. 
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Örnek) Dönem içinde 30.000 TL mal satıcılara iade edilmiştir. Mal bedeli cari hesaptan 

düşülmüştür. KDV oranı %18'dir. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  35,400  

                              153 TİCARİ MALLAR  30,000 

                                     153.04 Alış İadeleri   

                              391 HESAPLANAN KDV  5,400 

                                     391.02 Alış İade ve İskonto KDV   

 Mal alış iadesinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

 5) Alış iskontoları, malın alışları sonucunda satıcıdan elde edilen fiyat indirimleridir. 

Bu hesabın çalışabilmesi için, daha önce mal alışının gerçekleşip, kayıtlara geçmesinden 

sonra iskonto olayının elde edilmiş olması gerekir. 

 Mal alış sonrasında bu şartlar altında elde edilen alış iskontoları, alınan malın elde 

etme fiyatında yani maliyetinde bir azalma yaratır. Maliyeti azaltan bir unsur olduğuna göre 

bu işlemlerin kayıtları 153 Ticari Mallar hesabında bir azalma yaratacağından, 153 Ticari 

Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.05 Mal Alış İskontoları hesabının alacağına 

kaydedilir. Bu hesap da, 153.04 Alış İadeleri gibi ana hesabın altında, pasif karakterli çalışan 

bir hesaptır. 
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Örnek) Satıcı ay sonunda 10.000 TL iskonto yapmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  11,800  

                              153 TİCARİ MALLAR  10,000 

                                     153.05 Alış İskontoları   

                              391 HESAPLANAN KDV  1,800 

                                     391.02 Alış İade ve İskonto KDV   

 Mal alış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

 Sonuç olarak mal hesabı aşağıdaki şekilde oluşur: 

Borç                                 153    TİCARİ    MALLAR                                         Alacak 

153.01 Dönem Başı Stok  153.04 Alış İadeleri 

153.02 Mal Alışları  153.05 Alış İskontoları 

153.03 Alış Giderleri  

 

 Bu hesapların alt hesapları da alınıp satılan mallardan oluşabilir. Bu hesapta yer alan 

bu alt (yardımcı) hesaplar aynı zamanda ticari malların alış olaylarıdır. 153 Ticari Mallar 

hesabındaki dönem başı (açılış), mal alışları ve alış giderleri olayları alış maliyetini arttırdığı 

için 153 nolu hesap borçlu konumda olur. Alış iade ve alış iskontosu olayları da alış 

maliyetini aşağı çeken unsurlar olduğundan 153 nolu hesap yazılacak yevmiye kayıtlarında 

alacaklı konumda olacaktır. 

6)Satış kayıtları : Aşağıda  sadece satış olaylarının kayıtları verilmiştir. 
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Satış Kaydı; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR XXX  

                              600 YURTİÇİ SATIŞLAR  XXX 

                              391 HESAPLANAN KDV  XXX 

                                     391.01 Satış KDV   

 Satış kaydı   

     

/ 
      

           

 

 

 

Satış İade kaydı; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 610 SATIŞTAN İADELER XXX  

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV   

                             120 ALICILAR  XXX 

 Satış iadenin kaydı   

     

/ 
      

           

 

Satış iskontosunun kaydı; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 611 SATIŞ İSKONTOLARI XXX  

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV   

                             120 ALICILAR  XXX 
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 Satış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

ÖRNEK UYGULAMA  

  Tecrübi yönteme göre yapılacak bu örnekte işletmenin mal aldığı satıcı firmayla olan 

ticari olaylarının muhasebeleştirilmesi gerçekleştirilecektir. Buradaki mal hesabı ile ilgili 

yevmiye kayıtlarının açıklamaları, konunun başındaki mal hesaplarının tanıtımını yaparken 

verilen açıklamalar ile aynıdır. İşletmenin açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: 

Aktif                   01.01.2009 TARİHLİ  AÇILIŞ  BİLANÇOSU                        Pasif 

100 Kasa                          60.000  320 Satıcılar                           120.000 

120 Alıcılar                      40.000   500 Sermaye                            80.000 

153 Ticari Mallar           100.000  

                                       

 Aktif Toplam                                200.000 Pasif Toplam                                       200.000 

 

İstenilenler : 

1) 145.000 TL mal kredili olarak alınmıştır. 

2) Satın alınan malların taşıması için 5.000 TL masraf yapılmış ve firma kendi çekini 

vermiştir. 

3) 40.000 TL mal, satıcı firmaya iade edilmiş ve borçtan düşülmüştür. 

4) Satıcı dönem sonunda 10.000 TL iskonto yapmıştır. 

5) Dönem sonunda mal stoklarının değeri 60.000 TL’dir. 

6) İşlemlerdeki KDV oranı %18’dir. 

 Önce 2009 yılı başında bir önceki yılın açılış bilançosundan faydalanarak hesapların 

açılış kaydı yapılacaktır. Bu açılış kaydında yer alan 153 Ticari Malların tutarı, hesabın 

153.01 Dönem Başı Stoklarına aittir. Daha sonra diğer işlemlerin yevmiye kaydına 

geçilecektir. 
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1 
   

01/01/2009 
     

        

 100 KASA 60,000  

 120 ALICILAR 40,000  

 153 TİCARİ MALLAR 100,000  

        153.01 Dönem Başı Stoklar   

                       320 SATICILAR   120,000 

                       500 SERMAYE   80,000 

 Açılış kaydı   

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 145,000  

        153.02 Mal Alışları   

 191 İNDİRİLECEK KDV 26,100  

        191.01 Alış KDV   

                             320 SATICILAR  171,100 

 Mal alışının kaydı   

3 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 5,000  

        153.03 Alış Giderleri   

 191 İNDİRİLECEK KDV 900  

        191.01 Alış KDV   

 

                            103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME  

                                    EMİRLERİ 

 5,900 

 Mal alış giderinin kaydı   

4 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  47,200  

                              153 TİCARİ MALLAR  40,000 

                                     153.04 Alış İadeleri   
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                              391 HESAPLANAN KDV  7,200 

                                     391.02 Alış İade ve İskonto KDV   

 Mal alış iadesinin kaydı   

5 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  11,800  

                              153 TİCARİ MALLAR  10,000 

                                     153.05 Alış İskontoları   

                              391 HESAPLANAN KDV  1,800 

                                     391.02 Alış İade ve İskonto KDV   

 Mal alış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

 Yukarıdaki yevmiye kayıtlardan sonra Ticari Mallar hesabının defteri kebiri aşağıda 

verilmiştir. 

Borç                                         153   TİCARİ            MALLAR                                        Alacak 

153.01 Dönem Başı Stok          110.000  153.04 Alış İadeleri               40.000 

153.02 Mal Alışları                  145.000  153.05 Alış İskontoları          10.000 

153.03 Alış Giderleri                   5.000 

                                              +-------------- 

                                           +--------------    

                                                 50.000 

                                                 260.000                                                

 

 Yukarıda yer alan 153 Ticari Mallar hesabının borç bakiyesi olan 210.000 TL aynı 

zamanda genel geçici mizanda yer almaktadır. Yani, işletmenin dönem sonu yapacağı 

envanter çalışmaları sırasında hesaptaki tutar bir hesap dönemi boyunca işletmenin satmak 

için alınan ticari malların alış maliyetinin 210.000 TL olduğunu söylemektedir.  

 Bu aşamada yapılması gereken deponun (ambarın) sayılmasıdır. Dönem sonunda 

yapılan bu sayım sonucu bulunan ticari malların parasal tutarı ise,  satılamayan ve işletmenin 

elinde kalmış olan ticari malların maliyetini anlatır. Diğer bir deyişle bu kavram aslında 

dönem sonu stoktur.  Satmak için alınanlardan satılamayanları çıkartımı sonucu bulanacak 

tutar ise, satılanların tutarı olacaktır. Bu satılanların tutarı ise, satılan ticari malların 

maliyetidir.  



 

183 

 

 Yapılan stok sayımı sonucu bulunan yani satılamayan ticari malların maliyetinin 60.000 

TL olduğunu varsayarsak, aşağıda anlatılacak olan STMM formülünde dönem sonu 

stoklarının (DSS) değeri 60.000 TL olacaktır. 

 Sonuç olarak sadece bu yöntemde kullanılan satılan ticari malların maliyeti (STMM) 

formülü aşağıda verilmiştir. 

 

 STMM  =  (Dönem Başı Mal Stokları  +  Alışlar) - Dönem Sonu Stok 

 Bu formüldeki STMM aslında çıkandır. Dönem Sonu Stok (DSS) ise kalandır. Dönem 

Başı Mal (DBS) Stokları  +  Alışlar ise gireni anlatır. Sonuç olarak bir stok hesabının defteri 

kebiri aşağıdaki gibidir. 

B                       Stok Hesabı                      A  B                153 Ticari Mallar               A 

 

GİREN 

 

ÇIKAN 

 DBS (+)  
 

ÇIKAN  

(STMM) 

 ALIŞLAR (+) 

KALAN  DSS (-) 

 

 Formülde yer alan alışlar kavramında ise sorun vardır. Alış giderleri ile alış iade ve 

iskontosunun olmadığı bir ortamda buradaki Alışlar kavramı, işletmenin bütün hesap dönemi 

içinde almış olduğu ticari malların gerçek alışını anlatabilir. Fakat alış gideri ile alış iade ve 

iskontosunun olduğu bir ortamda buradaki alış kavramı, işletmenin bütün hesap dönemi 

içinde almış olduğu ticari malların gerçek alışını asla anlatmaz. Bu alışlar kavramının NET 

olması lazımdır. Bu sonuca ulaşabilmek içinde aşağıdaki formül oluşturulabilir. 

Net Alışlar = (Dönem içi Alışlar + Alış Giderleri) – (Alış İade + Alış İskonto) 

 Bu formülden hareketle örneğimizdeki parasal tutarları bu formüle yazar ve STMM 

formülüne uygularsak aralıklı envanter alma yöntemine göre STMM’nin parasal tutarını 

bulabiliriz.  

 Net Alışlar = ( 145.000 + 5.000) – (40.000 + 10.000) 

 Net Alışlar = ( 150.000) – (50.000) 

 Net Alışlar = 100.000 TL 

 STMM  =  (Dönem Başı Mal Stokları  +  NET Alışlar) - Dönem Sonu Stok 

 STMM  =  (110.000  +  100.000) – 60.000 

 STMM  =  (210.000) – 60.000 
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 STMM  =  150.000 TL 

 Bulunan bu STMM tutarı yani 150.000 TL, 153 Ticari Mallar hesabından düşülerek 

mal hesabının dönem sonu stokların değeri kadar borç bakiye vermesi sağlanır. 

 Bu aşamadan sonra yazılacak yevmiye kaydı aslında bir envanter işleminin yevmiye 

kaydıdır. Yevmiye maddesinin borç tarafını 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 

oluştururken, alacaklı taraf 153 Ticari Mallar hesabıdır. 

 

 
   

31/12/2009 
     

        

 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 150,000  

                       153 TİCARİ MALLAR  150,000 

 153.06 STMM   

 Satılan malların maliyetinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

 Yazılan her yevmiye kaydından sonra o kayıttaki tutarların ilgili defteri kebir 

hesaplarına yazılması şarttır. Yukarıdaki yevmiye kayıtlardan sonra Ticari Mallar hesabının 

defteri kebiri aşağıda verilmiştir. 

 

Borç                                         153   TİCARİ            MALLAR                                        Alacak 

153.01 Dönem Başı Stok          110.000  153.04 Alış İadeleri               40.000 

153.02 Mal Alışları                  145.000  153.05 Alış İskontoları          10.000 

153.03 Alış Giderleri                   5.000  153.06  STMM                       150.000 

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

                                                 260.000                                   200.000 

Bakiye 60.000 

 

 31.12.2009 tarihinde 153 Ticari Mallar hesabının borç bakiyesi 60.000 TL’dir. Şu 

andaki bu tutar da, işletmenin sayım sonucu bulanan tutarını yani, işletmenin dönem sonu 

stoklarının değerini vermektedir. Bu tutar, 2009 yılının kesin mizan, kapanış bilançosu ve 

kapanış kaydında yer alırken aynı zamanda 2010 yılının da açılış bilançosu ve açılış kaydında 

da olacaktır. 
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 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunun bir hesabıdır. Herhangi bir 

değişikliği tabi olmadan satılmak amacı ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin 

maliyetini gösteren hesaptır. Dönem sonunda gelir tablosu hesaplarından diğer gider hesapları 

ile birlikte 690 Dönem Kârı ve Zararı hesabına atılması gerekir. 
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Uygulamalar 

1) Ticari Mallar hesabının alt hesapları nelerdir?  Bilgi veriniz. 

Çözüm:  

Dönem başı mal stokları, işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan 

mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 

Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır. 

Mal alışları, dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif bir hesap 

olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir. 

Alış giderleri, alınan malla ilgili olarak fatura bedelinden ayrı olarak yapılan giderlerdir. 

Alış iadeleri, işletmenin aldığı malları belli bir süre sonra istenilen nitelikte olmamasından 

veya kusurlu olması gibi nedenlerden ötürü satıcısına iade etmesidir. 

Alış iskontoları, malın alışları sonucunda satıcıdan elde edilen fiyat indirimleridir. 

Satış Kayıtları 

1) “Ticari mal”tanımı nedir? 

Çözüm:  

Satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan aynen satılacak olan 

varlıklara “ticari mal” denir. 

 

 



 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 

1) Ticari mal hareketlerinin kayıt yöntemleri nelerdir? 

2) Aralıklı envanter alma yöntemi nedir? Bilgi veriniz. 

3) Ticari mallar hesabının görevi hakkında bilgi veriniz? 

4) Ticari mallar hesabının alt hesapları nelerdir? Açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

İşletmenin önemli bir varlık unsuru olan ticari malları,  bir yıldan az bir sürede 

kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardır. Ticaret 

işletmelerinin ana faaliyet konusu mal alım satımıdır. Bu nedenle mal ile ilgili konuların 

muhasebe kayıtları büyük önem taşır. Mal alım-satım işlemleri; 1) Aralıklı Envanter Yöntemi  

ve 2) Aralıksız Envanter Yöntemi olmak üzere iki ayrı yönteme göre kaydedilir. 

 Aralıklı envanter yöntemi; işletmedeki mal mevcudunun ancak, belirli aralarla 

yapılacak sayım ve değerleme ile bilineceği, ondan sonra da yapılacak bazı hesaplamalarla 

bulunacağı esasına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemde dönem başı mal mevcudu, alışlar, alış 

giderleri, alış iskontaları ve alış iadeleri “153 Ticari Mallar Hesabı”nda, satışlar ise “600 

Yurtiçi Satışlar” ve varsa “ 601 Yurtdışı Satışlar Hesabı”nda; satış giderleri, satış iadeleri ve 

satış iskontaları kendi adlarını taşıyan hesaplarda izlenir. Dönem sonunda da sayım yapılarak, 

dönem sonu mal mevcudu, dönem başı mal mevcudu ile dönem alışlarından oluşan mal 

toplamından düşülerek satılan malların maliyeti bulunur. Bulunan bu maliyet tutarı Ticari 

Mallar Hesabından çıkarılarak Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına devredilir. 
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Bölüm Soruları 

1) “…………… alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter 

işlemleri sırasında yapılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? 

a)Aralıklı envanter 

b)Aralıksız envanter 

c)Alış giderleri 

d)Alış iadeleri 

2) “…………… dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif 

bir hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir.” cümlesinde boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? 

a)Dönem başı mal stokları 

b)Mal alışları 

c)Alış giderleri 

d)Alış iadeleri 

3) “………….., işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan mevcut 

mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 

Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır.” Cümlesinde 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Mal alışları 

b)Alış iskontoları 

c)Dönem başı mal stokları 

d)Satış kayıtları 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi ticari mallar hesabının alt hesaplarından biri değildir? 

a)Dönem başı mal stokları 

b)Mal alışları 
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c)Alış giderleri 

d)Finansman giderleri 

5) Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine ……… 

hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmektedir? 

a)Ticari mallar 

b)Finansman giderleri 

c)Alış iskontoları 

d)Dönem başı mal stokları 

 

6)Genel geçici mizanda aralıklı envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç  

 

bakiyesi ne ifade eder?    

 

a) Satılan ticari mallar maliyetini 

b) Dönem içi mal alışlarını 

c) Dönem sonu stoklarının değerini 

d) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini    

 

 

 

 

 

 

7 ) Aralıklı Envanter yöntemine göre kayıt yapan bir işletmenin Ticari Mallar 

hesabının borç toplamı 700.000 TL, alacak Toplamı da 300.000 TL’dir. Yapılan stok 

sayımında 300.000 TL mal mevcudu bulunduğuna göre, olayla ilgili olarak, bunun 

sonucunda yapılması gerekli kayıtta aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 

               a)  Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL alacaklı 
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               b)  Satılan ticari mallar maliyeti hesabı 100.000 TL borçlu  

               c)  Ticari mallar hesabı 100.000 TL borçlu 

              d)  Hiçbiri 

 

8-9-10) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı 

ise 18.000  Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. 

İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı 

firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve 

bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. 

               8)  İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dır? 

                      a)  128.000 TL 

                      b)  154.000 TL 

                      c)  140.000 TL 

                      d)   Hiçbiri  

             9) Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır? 

                      a)  İlk giren ilk çıkar 

                      b)  Tam maliyet 

                      c)  Aralıklı   

                      d)   Aralıksız 

            10) Sarılan Ticari Mallar Maliyeti kaydı yapıldıktan sonra 153 Ticari malların borç bakiyesi 

kaç TL’dir.? 

                      a)  140.000 TL 

                      b)    38.000 TL 

                      c)  178.000 TL 

                      d)   Hiçbiri  

 

Cevaplar 

1-A 2-B, 3-C, 4-D, 5-A  6-D  7-B  8-C  9-C  10-B 
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8. TİCARİ MALLAR -2 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

8.1. Ticari malların alış olayları nasıl gerçekleşir? 

8.2. Bir ticari işletme ticari malların hangi özelliklerine dayanır? 

8.3. Aralıksız envanter alma yöntemi nedir? 
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8.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Ticari mal hareketleri hangi yöntemlerle takip edilir belirtiniz. 

2) Aralıksız envanter alma yöntemini hangi işletmeler kullanır, açıklayınız. 

3) Aralıklı ve aralıksız envanter alma yöntemi arasındaki fark nedir açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Ticari mallar ile ilgili temel 

kavramlar. 

 

Ticari malların ne olduğu ve 

aralıksız envanter alma 

yöntemi öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Ticari mallar 

 Aralıksız envanter 
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Giriş 

 Bu hafta, ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusu olan mal alım satım işlemlerinin ve 

ilgili konularının Aralıksız (Devamlı) Envanter Yöntemine göre kayıtları ele alınacaktır. 

Özellikle bu yöntemde satılan ticari malların maliyetinin kayıtlar sırasında  nasıl 

muhasebeleştirildiği konusu üzerinde durulacaktır. 



 

198 

 

 

8.1. TİCARİ MALLAR 

  

 Ticari mal hareketlerinin Aralıklı ve Aralıksız Envanter Alma Yöntemleri ile takip 

edildiğini daha önce anlatmıştık. Bu ünitede anlatılacak olan Aralıksız envanter yöntemine 

geçmeden önce, alınan malların 153 Ticari Mallar hesabında yapılan işlemlerini kısaca bir 

hatırlayalım. Çünkü, bu yöntemi kullanan işletmelerin de mal alımı ve satımından elde 

edeceği kârı belirlemek için önce satacağı ticari malları, satın alması gerekmektedir.  

 Ticari mal alışı ile ilgili alış olaylarının ticari mallar hesabın hangi tarafına kayıt 

yapılacağını gösteren defteri kebir açılımı aşağıda verilmiştir. 

 

Borç                                 153    TİCARİ    MALLAR                                         Alacak 

153.01 Dönem Başı Stok  153.04 Alış İadeleri 

153.02 Mal Alışları  153.05 Alış İskontoları 

153.03 Alış Giderleri  

  

 Buradaki en önemli konu, işletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma 

yöntemini kullansın her iki yöntemdeki alış olayları aynıdır.  

 Her iki yöntemin de amacı, satılan ticari malların maliyetini bulmaktır. Satılan ticari 

mallar maliyeti aslında satılanların kaça alındığını anlatan bir kavramdır. Aralıklı envanter 

alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri sırasında yapılırken, 

aralıksız envanter alma yönteminde ise maliyet kaydı dönem içinde yapılmaktadır. Diğer bir 

deyişle her iki yöntem arasındaki fark, satılan ticari mallar maliyeti kaydının ne zaman 

yapılacağından  ortaya çıkmaktadır. 

 İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın, her iki 

yöntem arasındaki fark işletmenin ticari malları alırken karşılaştığı alış olaylardan dolayı  

ortaya çıkmaz. Her iki yöntem arasındaki fark İşletmenin aldığı ticari malları satarken 

karşılaştığı satış olaylarındaki muhasebe kayıtlarından  kaynaklanır. 

 

 Aşağıda, önce ticari malların alış olayları ile ilgili kayıtlar verilecektir. Daha sonra da 

satış olayları ile ilgili kayıtlar anlatılacaktır. Burada alış olaylarının kayıtlarının 

verilmesindeki amaç; hem geçen haftaki yevmiye kayıtlarını hatırlatmak, hem de ticari 

mallardaki alış olaylarının her iki yöntem arasında aynı olduğunu vurgulamaktır.  
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8.2. TİCARİ MALLARIN ALIŞ OLAYLARI 

  

 Dönem başı mal stokları; işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan 

mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 

Dönem Başı Stok hesabı adı altında takip edildiği hesaptır.  

Mal alışları; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR XXX  

        153.02 Mal Alışları   

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

                              320 SATICILAR  XXX 

 Mal alışının kaydı   

     

/ 
      

           

 

Alış giderleri; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR XXX  

        153.03 Alış Giderleri   

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

                             100 KASA  XXX 

 Alış giderinin ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

Alış iadeleri; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
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 320 SATICILAR  XXX  

                              153 TİCARİ MALLAR  XXX 

                                     153.04 Alış İadeleri   

                              391 HESAPLANAN KDV  XXX 

 Mal alış iadesinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

Alış iskontoları; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  XXX  

                              153 TİCARİ MALLAR  XXX 

                                     153.05 Alış İskontoları   

                              391 HESAPLANAN KDV  XXX 

 Mal alış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

8.3. TİCARİ MALLARIN SATIŞ OLAYLARI 

  

Bir ticari işletme, ticari malların alınması ve satılması üzerine kurulmuştur. Bu 

aşamada, önce her işletme tarafından yapılan satış olaylarının kayıtları ele alınacak, daha 

sonra da yöntem izah edilirken farklar detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Aşağıda satış 

olaylarının sadece yevmiye kayıtları verilmiştir: 



 

201 

 

Satış Kaydı; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR XXX  

                              600 YURTİÇİ SATIŞLAR  XXX 

                              391 HESAPLANAN KDV  XXX 

                                     391.01 Satış KDV   

 Satış kaydı   

     

/ 
      

           

 

 Yapılan satış işlemi sonucunda bir gelir doğmaktadır. Bu satış yurt içine yapılmış 

olmasından ötürü oluşan gelir, pasif karakterli 600 Yurtiçi Satışlar hesabında bir artış 

yaratacağından, hesap yazılan kayıtta alacaklı taraftadır.  

 600 Yurtiçi Satışlar hesabı gelir tablosuna ait bir gelir hesabıdır.  İşletmelerin, yurt 

içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk 

ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir. Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu 

çerçevesinde satış gelirleri tahakkuk ettiğinde, bu hesap ilgili hesapların borcu karşılığında bir 

gelir hesabında yaratılan artıştan ötürü alacaklı olur.  

 Görüleceği üzere mal ve hizmetlerin karşılığının tahsil edilememesi bu hesabın 

kullanılmasını etkilememektedir. Satışların bu hesapta yer almasında tahakkuk esası 

geçerlidir. Tahakkuk; gelirin kapsam ve tutar olarak kesinleşmesi, ona hukuken hak 

kazanılmış olmasını ifade eder.  
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Satış İade kaydı; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 610 SATIŞTAN İADELER XXX  

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV   

                             120 ALICILAR  XXX 

 Satış iadenin kaydı   

     

/ 
      

           

 

Satış sonrası, satılan ticari malların bozuk, defolu, çürük, kırık vb. nedenlerden ötürü 

alıcı firmanın işletmeye bu malları iade etmesi işlemi, satış iade kaydı ile sonuçlanır.  

610 Satıştan İadeler hesabı gelir tablosuna ait bir gider hesabıdır. İşletmelerin sattıkları 

mallar, çeşitli nedenlerle bir süre sonra iade edilebilmektedir. İade edilen mallar tutarı işletme 

için artık bir satış niteliği taşımadığından, yapılan satışlar tutarından düşülmesi gerekir. Malı 

satın alan alıcılar tarafında işletmeye iade edilen tutarların izlendiği, bu gelir tablosu 

hesabının düzenleyici olmasından ötürü işlem sırasında hesap borçlandırılır. 

İade edilen tutar aslında işletme için bir gider niteliğindedir. Çünkü, yapılan satıştan 

beklenen gelir azalacaktır. Bu geliri azaltmanın yolu gider yazmaktır. Kaldı ki, hem yurtiçi 

satışlar hem de satış iadeleri hesapları birer gelir tablosu hesabıdır. Gelir ve gider hesaplarının 

bulunduğu bu tabloda yurtiçi satışlar hesabı bir gelir, satış iadeleri hesabı da bir gider hesabı 

olarak yer almaktadırlar. 



 

203 

 

 

Satış iskontosunun kaydı; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 611 SATIŞ İSKONTOLARI XXX  

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

        191.02 Satış İade ve İskonto KDV   

                             120 ALICILAR  XXX 

 Satış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncusu olan satış iskonto 

olayı, işletmenin alıcıya yapmış olduğu bir indirimdir. Yapılan iskonto da bir nevi gelirin 

paylaşımı niteliğinde veya elde edilecek gelirden fedakarlık niteliğindedir. 

611 Satış İskontoları gelir tablosunda yer alan bir gider hesabıdır. Aktif karakterli bu 

hesapta yazılacak tutar kadar oluşacak artış, hesabın yazılan yevmiye kaydında borçlu tarafta 

yer almasını sağlayacaktır. 

  Satışla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü 

kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Bunlardan kasa iskontosu, vadeli bir satıştan 

doğan alacağın vadesinden önce ödenmesi halinde gündeme gelmektedir. Miktar iskontosu 

ise alıcının belirli bir dönemde fazla mal satın almasından dolayı alıcıya bir indirim hakkı 

tanınmasıdır.  

 Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, kasa iskontosu, mal veya hizmetlerin 

satılması anında fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır. Fatura 

düzenlenip, kredi olarak yapılan satışlardan dolayı vadesinden önce yapılacak ödemenin 

iskontosu, kasa iskontosudur. Ayrıca gerek kasa gerekse miktar iskontosu uygulamaları için 

düzenlenen faturalarda KDV de hesaplanmalıdır. 

Uygulamada satış anında yapılan ve satış faturası üzerinde yer alan satış iskontoları da 

söz konusudur. Bu tür satışların faturaları muhasebe sistemine iskontolu tutar (safi tutar) 

üzerinden alındığından ayrıca iskonto hesaplarına kayıt yapılması gerekmez. Esasen Katma 

Değer Vergisi de, satışa konu olan mal veya hizmetin bedelinden iskonto düşüldükten sonra 

kalan tutar üzerinden hesaplanmaktadır.  
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Daha öncede belirtildiği gibi hem aralıklı, hem de aralıksız envanter yöntemleri 

arasındaki fark, satış olaylarının kaydından kaynaklanmaktadır. Yukarıda anlatılan satış 

olayları aslında her iki yöntemde de vardır. Satış olaylarındaki fark aralıksız envanter alma 

yönteminden kaynaklanmaktadır. Bu  yöntemin satış olayları aşağıda anlatılmıştır: 

8.4. ARALIKSIZ ENVANTER ALMA YÖNTEMİ 

  

İmalat numarası, seri numarası gibi çeşitli unsurlarla birbirinden ayrılabilen mamulleri 

satan işletmeler bu yöntemi kullanırlar. Bu yöntemin özü mal satılırken maliyetinin 

bilinmesidir. Bu yüzden satılan malın maliyeti kaydı satış işleminden hemen sonra yapılır. 

Ayrıca satış sonrası iade olunan malların kaydından sonra da, iade olunan mallarında maliyet 

kaydının yapılması şarttır.  

 Yöntemde kullanılan hesapların defteri kebir itibarı ile işleyişi şu şekildedir: 

Borç                                     153   TİCARİ     MALLAR                                              Alacak 

153.01 DÖNEM BAŞI STOK 153.04 ALIŞ İADELERİ 

153.02 MAL ALIŞLARI 153.05 ALIŞ İSKONTOLARI 

153.03 ALIŞ GİDERLERİ 153.06 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ 

153.07 SATIŞ İADELERİNİN 

            MALİYET KAYDI 

 

 

 

Borç                                         600   YURT   İÇİ SATIŞLAR                                     Alacak 

 TİCARİ MAL SATIŞLARI 

 (SATIŞ FİYATI İLE) 

  

 

Borç                                  610 SATIŞTAN  İADELER                                              Alacak 

SATIŞ İADELERİ  

(SATIŞ FİYATI İLE)  
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Borç                                          611 SATIŞ  İSKONTOLARI                                     Alacak 

SATIŞ İSKONTOLARI  

  

  

Borç                       621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ                           Alacak 

SATILAN TİCARİ MALLAR 

 MALİYETİ’NİN KAYDI 

SATIŞ İADELERİNİN  

MALİYET KAYDI 

  

 

 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunda yer alan bir gider hesabıdır. 

Bu hesap, herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, 

satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur. Bu arada 

153 Ticari Mallar hesabının dönem sonundaki borç bakiyesi işletmenin dönem sonu stoklarını 

verir. 

Aralıksız envanter alma yönteminde mal satılırken maliyet bedelinin bilinmesi gerekir. 

Hem satılırken hem de herhangi bir satış iade sırasında iade edilenlerin de alış maliyetinin 

bilinmesi şarttır. Yöntemin satış kaydı aşağıdadır: 
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İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR XXX  

                              600 YURTİÇİ SATIŞLAR  XXX 

                              391 HESAPLANAN KDV  XXX 

 Mal satışının kaydı   

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ XXX  

                       153 TİCARİ MALLAR  XXX 

 153.06 STMM   

 Satılan malların maliyetinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

Satış işleminden sonra, satılan ticari malların kaça alındığını anlatan STMM kaydının 

hemen yapılması sonucunda, ticari mallar hesabından satılan ticari malların alış maliyeti ile 

çıkışı yapılır.  

Yapılan satıştan kâr veya zararın belirlenebilmesi için de, satışa konu olan ticari malın 

elde etme maliyetinin bilinip ilgili hesaba yazılması gerekir. Böylece, bu STMM kaydı ile 621 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı dönem içinde çalışmış olur. Elde etme maliyetini 

gösteren veya satılanların kaça alındığını anlatan 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 

aktif karakterli bir gider hesabıdır. Bu 621 no’lu hesaba yazılacak tutar, elde edilen gelirden 

(600 Yurtiçi Satışlar) düşüldüğü vakit aradaki fark sadece alıp satma arasında oluşacak kârı 

veya zararı belirleyecektir.  

153 Ticari Mallar hesabından satılanların alış maliyeti ile çıkışı sonucunda, bu hesabın 

bakiyesi o an için satılamayan depodaki ticari mal mevcudunu vermiş olacaktır. Bu durum 

genel geçici mizanda yer alıyorsa, 153 Ticari mallar hesabının bakiyesi için dönem sonu stok 

kavramı da kullanılabilir. 

Bu yöntemdeki ikinci olay ise, satış sonrası satılan ticari malların bozuk, defolu, 

çürük, kırık vb. nedenlerden ötürü alıcı firmanın işletmeye bu malları iade etmesidir. Satış 

iade kaydından hemen sonra da iade edilenlerin yönteme göre alış maliyetleri bilindiğinden 

iadenin alış maliyetiyle kaydı gerekir. Bu kayıtlar aşağıda verilmiştir: 
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İşlemin Tarihi 
     

        

 610 SATIŞTAN İADELER XXX  

 191 İNDİRİLECEK KDV XXX  

                             120 ALICILAR  XXX 

 Satış iadesinin kaydı   

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR XXX  

         153.07 Satış iadenin maliyeti   

 

                             621 SATILAN TİCARİ 

                                    MALLAR MALİYETİ 

 

XXX 

 Satış  iadenin maliyet kaydı   

     

/ 
      

           

 

Satış iade sonrası yapılacak kayıt aralıksız envanter alma yönteminin özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Satış iade sonucu gelen ticari malların da, bozuk, kırık, çürük, defolu da 

olsa önce bir depoya alınması gerekmektedir. Depoya geri gelen bu malların alış maliyeti ile 

kaydı sonucunda 153 Ticari mallar hesabında bir artış olacağından hesap borçlu konumda 

olacaktır. Diğer bir deyişle, satış iadenin maliyet kaydı 153 Ticari Mallar hesabını arttıran 

olaylardan biridir.  

Alış ile satış arasında oluşan kâr veya zararın hesaplanabilmesi için geri gelen bu 

malların da alış maliyeti ile 621 nolu hesaptan çıkarılması gerekir. Bir an için satılan bütün 

ticari malların geri geldiği kabul edersek, yapılacak satış iadesi kaydı ile gelir ve gider 

dengesi eşitleneceğinden, 621 nolu hesabının da bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Bu 

sıfırlanma içinde geri gelen malların alış maliyeti kadar hesaptan çıkış yapılması şarttır. Bir 

nevi 621 nolu hesabın düzeltilmesi olarak da yorumlayabileceğimiz bu işlem, aslında satış 

sonrası yapılan STMM kaydının tam tersi kayıttır. 

 

Bilinmesi gereken son işlem ise satış iskontosu olayıdır. Bu satış iskontosu diğer satış 

olayları ile birlikte yöntemde olmakla beraber, bu olayın maliyete dolayısı ile STMM 

hesabına bir etkisi yoktur. Bu olay daha çok, gelirin azalmasından ötürü, işletmenin satışla 

ilgili olarak kârlılığını veya zararını etkiler. 
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ÖRNEK UYGULAMA (ARALIKSIZ ENVANTER) 

 Aralıksız envanter alma yöntemindeki örnek olayda, daha çok satış işlemleri üzerinde 

durulacağından ticari mallar hesabındaki mal mevcudiyetinin açılıştan geldiği kabul 

edilecektir.  Ancak, bu yöntemde satılan malın maliyeti bilindiğinden STMM 100.000 TL, 

satış iadelerinin maliyeti de 30.000 TL’dir. İşletmenin 01.01.2009 tarihli açılış bilançosu 

aşağıdaki gibidir. 

 

Aktif                   01.01.2009 TARİHLİ  AÇILIŞ  BİLANÇOSU                        Pasif 

100 Kasa                          50.000  320 Satıcılar                           120.000 

153 Ticari Mallar           150.000  500 Sermaye                            80.000 

                                       

 Aktif Toplam                                200.000 Pasif Toplam                                       200.000 

İstenilenler : 

1) Açılış kaydını yapınız. 

2) Dönem içinde 200.000 TL mal kredili olarak satılmıştır. Satılanların alış maliyeti 100.000 

TL’dir. 

3) Alıcı firma 60.000 TL malı iade etmiştir. İade edilen mal bedeli cari hesaptan düşülmüştür. 

İade edilenlerin alış maliyeti 30.000 TL’dir. 

4) Alıcıya 20.000 TL iskonto yapıldığı bildirilmiştir. 

5) KDV oranı %18 olup, işletme %100 kârlılık oranı ile çalışmaktadır. 

 

 Önce 2009 yılı başında açılış bilançosundan faydalanarak hesapların açılış kaydı 

yapılacaktır. Bu açılış kaydında yer alan 153 Ticari Malların tutarı, hesabın 153.01 Dönem 

Başı Stoklarına aittir. Yevmiye kayıt numaralarına, istenilenlerin sıra numarası verilmiştir. 

İşlemin yani, aralıksız envanter alma yönteminin tek farkı, mal satılırken o malın maliyetinin 

bilinmesi ve satılan malların iadesi sırasında da o malların maliyetinin de bilinmesinden ötürü 

yer alacak olan maliyet kayıtlarıdır. 
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1 
   

01/01/2009 
     

        

 100 KASA 50,000  

 153 TİCARİ MALLAR 150,000  

        153.01 Dönem Başı Stok   

                       320 SATICILAR   120,000 

                       500 SERMAYE   80,000 

 Açılış kaydı   

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR 236,000  

                              600 YURTİÇİ SATIŞLAR  200,000 

                              391 HESAPLANAN KDV  36,000 

 Mal satışının kaydı   

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 100,000  

                       153 TİCARİ MALLAR  100,000 

 153.06 STMM   

 Satılan malların maliyetinin kaydı   

      

/ 
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 Burada önemli olan kayıttaki hesapların özellikle 153 nolu hesabın defteri kebiridir. 

 

B                153 Ticari Mallar               A  B                153 Ticari Mallar               A 

 

GİREN 

(DBS + ALIŞLAR) 

 

ÇIKAN  

(STMM) 

 

 
 

150.000 

 

100,000 
 

KALAN  DSS (-)  Borç Bakiye 50.000 

 

 Şu andaki 153 nolu hesabının borç bakiyesi olan 50.000 TL, işletmenin depodaki mal 

mevcudunun parasal ifadesi olarak yorumlanır. 

 

B                600 Yurtiçi Satışlar                A  B                   621 STMM                     A 

 Ticari mal satışları 

(satış fiyatı ile) 

200,000 

 satılan ticari mallar 

 maliyeti’nin kaydı 

100,000 

Satış iadelerinin  

maliyet kaydı  

 

 Yukarıdaki hesapların defteri kebirlerinden şu sonuç çıkabilir. İşletme 200.000 TL’lik 

satış yapmıştır. Satışı yapılan mal tutarının alış maliyeti ise 100.000 TL’dir. Bu iki hesap 

arasındaki fark ise sadece bu alma ve satma işlemi arasındaki işletmenin elde ettiği kârı 

anlatmaktadır ki bu tutar örnekteki işletmenin %100 karlılık oranı ile çalışmasından ötürü 

100.000 TL’dir. 
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 Alıcı firma 60.000 TL malı iade etmiştir. İade edilen mal bedeli cari hesaptan 

düşülmüştür. İade edilenlerin alış maliyeti 30.000 TL’dir işleminin kayıtları aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

3 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 610 SATIŞTAN İADELER 60,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 10,800  

                             120 ALICILAR  70,800 

 Satış iadesinin kaydı   

4 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 30,000  

         153.07 Satış iadenin maliyeti   

 

                             621 SATILAN TİCARİ 

                                    MALLAR MALİYETİ 

 

30,000 

    

 Satılan malların maliyetinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

 Yukarıdaki kayıtların açıklanması konunun başında yapılmıştır. Burada önemli olan 

yine ilgili hesapların defteri kebirleridir. Bu arada 153 no’lu hesabın işlemleri de aşağıda 

tekrardan verilmiştir. 
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Borç                                153   TİCARİ     MALLAR                                              Alacak 

153.01 DÖNEM BAŞI STOK 153.04 ALIŞ İADELERİ 

153.02 MAL ALIŞLARI 153.05 ALIŞ İSKONTOLARI 

153.03 ALIŞ GİDERLERİ 153.06 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ 

153.07 SATIŞ İADESİNE KONU OLAN 

            MALIN MALİYET KAYDI 

 

  

 

 153 nolu hesabı arttıran olaylardan biri olan satış iadesinin maliyet kaydı sonucunda 

hesabın kebiri aşağıda verilmiştir. 

 

B                153 Ticari Mallar               A  B                   621 STMM                     A 

 

    150.000 

      30.000 

 

100.000 

 satılan ticari mallar 

 maliyeti’nin kaydı 

100.000 

Satış iadelerinin  

maliyet kaydı 

30.000 

 

Borç Bakiye 80.000  Borç Bakiye 70.000 

 

 Şu andaki 153 nolu hesabının borç bakiyesi olan 80.000 TL, işletmenin depodaki mal 

mevcudunun parasal ifadesi olarak yorumlanır. Fakat bu tutarın 30.000 TL’lik kısmının iade 

edilen mallardan oluştuğu unutulmamalıdır. 

 

B                600 Yurtiçi Satışlar                A  B               610 Satıştan İadeler           A 

 Ticari mal satışları 

(satış fiyatı ile) 

200.000 

 Satış iadeleri 

(satış fiyatı ile) 

60.000 

 

 

   

Bu iki hesap arasındaki fark işletmenin şu an itibarı ile gerçek satış tutarını 

vermektedir. Aslında gerçek satış tutarının adına Net Satışlar denmektedir. Şu anki net satış 

tutarı 140.000 TL olan işletme %100 karlılık oranı ile çalıştığına göre, satmak için almış 
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olduğu malların maliyetinin 70.000 TL olması gerekmektedir. İşte satılanların kaça alındığını 

gösteren 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının da şu anki bakiyesi 70.000 TL’dir. 

 İşletme tarafından alıcıya 20.000 TL iskonto yapıldığının bildirilmesi ve bunun da 

alıcı firma tarafından kabul edilmesinden sonra yapılacak kayıt aşağıda verilmiştir. Bu kayıt 

ile ilgili açıklamalar daha önce konunun başında anlatılmıştır. Burada unutulmaması gereken 

satış iskontosunun 621 no’lu STMM hesabı ile bir ilişkisinin olmadığıdır.  

 

4 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 611 SATIŞ İSKONTOLARI 20,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 3,600  

                             120 ALICILAR  23,600 

 Mal satış iskontosunun kaydı   

     

/ 
      

           

 

 

 31.12.2009 tarihinde 153 Ticari Mallar hesabının borç bakiyesi 80.000 TL’dir. 

Aralıksız envanter alma yöntemine göre bulunan bu tutar genel geçici mizanda da yer 

alacağından, bu parasal tutarın adına bu tarih itibarı ile dönem sonu stok değeri denilebilir. 

Ayrıca dönem sonunda alınacak olan genel geçici mizanda da 621 no’lu hesabın parasal 

tutarları da görüleceğinden, bu hesabın dönem içinde çalıştığı ve bundan ötürü de bu 

işletmenin aralıksız envanter alma yöntemini kullandığı yorumu yapılır. 

 Aşağıda gelir tablosunun sadece belli bir kısmı anlatılmıştır. Bu anlatımın nedeni ise, 

aralıksız envanter alma yöntemindeki muhasebe olaylarına konu olan hesapların yer 

almasından kaynaklanmaktadır. Unutulmaması gereken ise, gelir tablosunun bütün dönem 

sonu işlemleri (envanter) bittikten sonra alınması gerekliliğidir. İşletmenin 31.12.2009 tarihli 

işlemlerle ilgili özet gelir tablosu ise şu şekildedir: 
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İşletmenin 31.12.2009 Tarihli Gelir 

Tablosu  

 

Gelir Tablosu   

Brüt Satışlar     200.000 

     Yurt İçi Satışlar   200.000  

Satış İndirimleri (-)  (80.000) 

     Satıştan İadeleri  (-) (60.000)  

     Satış İskontoları  (-) (20.000)  

Net Satışlar  120,000 

Satışların Maliyeti (-)  (70.000) 

     S.T.M.M. (-) (70.000)  

Brüt Satış Karı veya 

Zararı 

 50.000 

 

 Satış iskontosunun olmadığı bir ortamda işletmenin kârı 70.000 TL’dir. Ama yapılan 

iskonto, geliri yani net satışı etkilediğinden alıp satma arasındaki %100 karlılık oranı yapılan 

iskonto tutarı kadar az çıkmıştır. Gelir hesabı olan 600 Yurtiçi satışlar hesabı ile bir gider 

hesabı olan 610 Satıştan İadeler, 611 Satış iskontoları ve 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

hesapları dönem sonunda diğer gelir tablosu hesapları ile birlikte 690 Dönem Karı ve Zararı 

hesabına bakiyeleri atılarak kapanacaklardır. 
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Uygulamalar 

1) Ticari mal hareketleri hangi yöntemlerle takip edilir belirtiniz. 

Çözüm: 

Ticari mal hareketleri Aralıklı ve Aralıksız Envanter Alma Yöntemleri ile takip edilir. 

2) Aralıksız envanter alma yöntemini hangi işletmeler kullanır, açıklayınız. 

Çözüm: 

Aralıksız envanter alma yöntemi imalat numarası, seri numarası gibi çeşitli unsurlarla 

birbirinden ayrılabilen mamulleri satan işletmeler tarafından kullanılır. 

3) Aralıklı ve aralıksız envanter alma yöntemi arasındaki fark nedir açıklayınız. 

Çözüm: 

Her iki yöntem arasındaki fark İşletmenin aldığı ticari malları satarken karşılaştığı satış 

olaylarındaki muhasebe kayıtlarından  kaynaklanır. 
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Uygulama Soruları 

1) Aralıklı ve aralıksız envanter alma yöntemlerinin amacı nedir açıklayınız. 

2) Ticari malların alış olayları içerisinde yer alan dönem başı mal stokları ne tür bir 

hesaptır  açıklayınız. 

3) Kasa iskontosu nedir açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

İşletmenin önemli bir varlık unsur olan ticari malları,  bir yıldan az bir sürede 

kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardır. Ticaret 

işletmelerinin ana faaliyet konusu mal alım satımıdır. Bu nedenle mal ile ilgili konuların 

muhasebe kayıtları büyük önem taşır. Mal alım-satım işlemleri; 1) Aralıklı Envanter Yöntemi  

ve 2) Aralıksız Envanter Yöntemi olmak üzere iki ayrı yönteme göre kaydedilir. 

Aralıksız (Devamlı) envanter yöntemi, dönem içinde her an mevcut malların miktarını 

ve maliyetini, bunun yanında satışların tutarını ve maliyetini gösterecek şekilde ve Ticari 

Mallar Hesabı, Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı ve Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar Hesabı 

kullanılması esasına dayalı bir yöntemdir. Mevcut malın miktarının ve maliyetinin bilinmesi, 

dönem sonu sayımına bağlı değildir. Bu yöntemde dönem başı mal mevcudu, alışlar, alış 

giderleri, alış iskontoları ve alış iadeleri Ticari Mallar Hesabına; satışlar Yurtiçi Satışlar ve 

Yurtdışı Satışlar Hesabına; satılan malların maliyeti de Ticari Mallar Hesabından düşülerek 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına devredilerek kaydedilir. Satış giderleri, satış 

iskontoları ve satıştan iadeler, aralıklı envanter yönteminde olduğu gibi kendi adlarını taşıyan 

ayrı hesaplarda izlenir. Bir bilanço hesabı olan Ticari Mallar Hesabı dışındaki diğer hesaplar 

gelir tablosu hesabı niteliğindedir.  
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Bölüm Soruları 

1)‘’ İşletmelerin, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler 

karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir.’’ 

tanımda ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a)600 Yurtiçi Satışlar hesabı  

       b)610 Satıştan İadeler hesabı  

       c)611 Satış İskontoları hesabı 

       d)191 İndirilecek KDV 

            2)Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncu basamağı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Satış iade kaydı 

b)Satış iskonto olayı 

c)Satış kaydı 

d)Alış iskontoları 

3)’’Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari 

malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.’’ 

olarak ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir? 

a)600 Yurtiçi satışlar 

b)611 Satış iskontoları 

c)621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti  

d)191 İndirilecek KDV  

4)Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin satılması anında fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır? 

a)Kasa iskontosu 

b)Satış iskontosu 

c)Satış iade ve iskonto KDV 

d)Mal alış iskontosu 
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5)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a)Bir ticari işletme, ticari malların yalnızca alınması üzerine kurulmuştur. 

b)Aralıksız envanter alma yönteminde mal satılırken maliyet bedelinin bilinmesi gerekmez. 

c)İşletme ister aralıklı isterse aralıksız envanter alma yöntemini kullansın her iki yöntemdeki 

alış olayları aynıdır. 

d) Uygulamada satış anında yapılan ve satış faturası üzerinde yer alan satış iskontoları da 

söz konusu değildir. 

6)  Aralıksız envanter yönteminde Satıştan İadelerde kaydı sırasında yapılan kayıtta hangi hesap yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Satıştan İadeler  borç 

b) İndirilecek KDV borç 

c) Ticari Mallar alacak 

d) Satılan Ticari Mallar alacak             

7) Aralıksız envanter yönteminde mal satışı uygulamasında aşağıdakilerden hangi hesaba 

yanlış kullanılmıştır 

 

a) Yurtiçi Satışlar borç 

b) Hesaplanan KDV alacak 

c) Ticari Mallar alacak 

d) Satılan Ticari Mallar borç        

) Genel geçici mizanda aralıksız envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi 

ne ifade eder?    

a) Dönem başı ve dönem içinde alınan ticari malların toplam alış maliyetini  

b) Dönem sonu stoklarının değerini maliyetini  

c) Satıcıya kalan borcumuzu  

d) Satılan Ticari Mallar Maliyetini   

9-10) Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı 

ise 18.000  Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 

138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade 

yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında 

tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır.  

9) Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır? 

a)  İlk giren ilk çıkar 

b)  Tam maliyet 

c)  Aralıklı   

d)   Aralıksız 
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10) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış karı veya zararı kaç TL’dir.? 

a)  139.000 TL 

b)  127.000 TL 

c)  122.000 TL 

d)   115.000 TL 

 

Cevaplar 

1-A  2-B 3-C 4-A 5-C  6-C  7-A 8-B 9-D  10-D 
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9. HAZIR DEĞERLER 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

9.1.  100 Kasa hesabı ne tür bir hesaptır? 

9.2.  Yabancı paralar ile yapılan işlemler nasıl kayıt altına alınır? 

9.3.  102 Bankalar hesabı ne tür bir hesaptır? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenen çek şartları nelerdir açıklayınız. 

 Çek nedir açıklayınız. 

 101 Alınan çekler hesabı ne tür bir hesaptır açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Hazır değerler ile ilgili temel 

kavramlar. 

Hazır değerlerin ne olduğu 

ve 100 kasa hesabı, yabancı 

paralar, 102 bankalar hesabı 

ve çek işlemleri gibi konular 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 100 kasa hesabı 

 Yabancı paralar 

 102 bankalar hesabı 

 Çek 
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Giriş 

Bu hafta, işletmenin nakit olarak paralarının takip edildiği hazır değerler grubunda yer 

alan, kasa ve  banka hesapları ile, istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme 

olanağı olan yabancı paralar ile alınan ve verilen çekler ele alınacaktır. 
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9.1. 100 KASA HESABI 

 

 İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun aktifinde 

yer alan, aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için 

hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. 

Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz konusu çekler, “101 Alınan 

Çekler” hesabında izlenir. 

 Tekdüzen Hesap Planı yabancı paraların da bu hesapta izlenmesini öngördüğünden; 

burada belirtilen nakit giriş ve çıkışları, Türk Lirasını ve yabancı paraların Türk Lirası 

karşılığındaki değerlerini kapsamaktadır. Kasa hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir. 

 

Borç                             100     KASA    HESABI                                   Alacak 

 NAKİT GİRİŞLERİ  NAKİT ÇIKIŞLARI 

( + ) ( - ) 

 

 Hesabın alacak bakiyesi vermesi, olmayan bir paranın işletmeden çıkışı anlamına gelir 

ki; bu yanlış bir işlemdir. Bu yüzden hesap asla alacak bakiyesi veremez. Kasa hesabının borç 

bakiyesi, o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşit 

olabilir. Bunun anlamı ise, o an için kasada paranın olmadığıdır. 

 Kasa hesabının sol tarafında (borcunda) kayıt yapılacağı zaman, bu olaylar kasa 

hesabını arttıracağından, yapılacak kayıtta kasa hesabı yevmiye kaydının borç tarafında yer 

alacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak diğer hesaplar ise yevmiye kaydının alacak tarafında yer 

alacaktır.  

 Kasa hesabının sağ tarafında (alacağında) kayıt yapılacağı zaman, bu olaylar kasa 

hesabını azaltacağından yapılacak kayıtta kasa hesabı yevmiye kaydının alacak tarafında yer 

alacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak diğer hesaplar ise, yevmiye kaydının borç tarafında yer 

alacaktır.  
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ÖRNEK OLAYLAR 

Örnek 1a) Peşin Bedelle Mal Alınması : 100.000 TL’na mal (+)%18 KDV bedeli ile peşin 

ödenerek işletme tarafından satın alınmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 100,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 18,000  

        191.01 Alış KDV    

      100 KASA   

             100.01 TL Kasası   

  Peşin bedelle mal alınması                                                    118,000 

     

/ 
      

           

 

 

 

Örnek 1b) Peşin Bedelle Mal Satılması : İşletme 400.000 TL malı (+)%18 KDV ile peşin 

olarak satmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  472,000  

                           600 YURTİÇİ SATIŞLAR   400,000 

                                391 HESAPLANAN KDV  72,000 

                                       391.01 Satış KDV   

 Peşin bedelle mal satışı   

     

/ 
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Örnek 2a) Nakit Ödeme : İşletme, borcuna karşılık 30.000 TL nakit ödeme yapmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 30,000  

  100 KASA  30,000 

                                       100.01 TL Kasası   

 Senetsiz ticari borca karşılık nakit ödeme   

     

/ 
      

           

 

 

Örnek 2b) Nakit Tahsilat : İşletme 20.000 TL nakit tahsilat yapmıştır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 20,000  

        100.01 TL Kasası   

  120 ALICILAR  20,000 

 Senetsiz ticari alacağına karşılık nakit tahsilat   

     

/ 
      

           

  

Örnek 3a) Bankaya Para Yatırılması: İşletme 20.000 TL’yi bankaya yatırmıştır 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR  20,000  

                               100 KASA   20,000 

                                      100.01 TL Kasası   

 Bankaya para yatırılması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3b) Bankadan Para Çekilmesi : İşletme 15.000 TL’yi bankadan çekmiştir. 

 



 

230 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  15,000  

        100.01 TL Kasası   

                               102 BANKALAR  15,000 

 Bankadan para çekilmesi   

     

/ 
      

           

Örnek 4a) Herhangi Bir Gider Ödenmesi: İşletme 30.000 TL’ye binasını sigortalamıştır 

(Sigorta işleminde KDV olmaz). 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  30,000  

                               100 KASA   30,000 

                                      100.01 TL Kasası   

 Sigorta giderinin ödenmesi   

     

/ 
      

           

  

Örnek 4b) Herhangi Bir Gelir Tahsilatı: İşletme 25.000 TL’lik kendisine ait bir binadan kira 

geliri elde etmiştir (KDV oranı %18). 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 29,500  

        100.01 TL Kasası   

 

                              649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 

                                     KARLAR 

 

 

25,000 

                               391 HESAPLANAN KDV  4,500 

 Kira gelirin tahsili   

     

/ 
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 Bu işlem sonucu kasaya giren para tutarı hesapta bir artış yaratacağından, hesap oluşan 

yevmiye kaydında borçlu tarafta yer alacaktır. 

Örnek 5a) Borç Senedinin Ödenmesi : İşletmenin mal satın aldığı satıcısına, mal borcundan 

ötürü verdiği 20.000 TL borç senedinin vadesi gelmesinden ötürü satıcı tarafından tahsil 

edilmiştir.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 321 BORÇ SENETLERİ 20,000  

                              100 KASA  20,000 

                                     100.01 TL Kasası   

 Borç senedinin ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 5b) Portföydeki Senedin ve Çekin Tahsili : İşletmenin mal sattığı alıcısından, satılan 

mala karşı aldığı 30.000 TL senet ile 10.000 TL’lik çek vadesi gelmesinden ötürü tahsil 

edilmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 40,000  

        100.01 TL Kasası   

                               101 ALINAN ÇEKLER  10,000 

                               121 ALACAK SENETLERİ  30,000 

 Senedin ve çekin tahsili   

     

/ 
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9.2. YABANCI PARALAR 

  

 Tek düzen muhasebe sisteminde yabancı paralarla ilgili ayrı bir hesap olmadığından, 

kasa hesabının altında açılacak olan bir alt hesapta muhasebeleştirilir. Kasa hesabının bir alt 

hesabı olan yabancı paralar hesabı da, aktif hesaplar gibi çalışır.  Yabancı paralarla birlikte 

kasa hesabının alt hesapları şu şekilde olabilir: 

 100 Kasa Hesabı 

        100.01 TL (Nakit,Merkez) Kasası 

        100.02 Yabancı Paralar 

          100.02.01 Dolar 

          100.02.02 Euro 

          100.02.03 İngiliz Sterlini 

 Yabancı paralar ile yapılacak işlemlerin nasıl kayıt altına alınacağı aşağıda verilmiştir. 

Buna göre, alış anında alış fiyatı ile ilgili hesabın borcuna, satış anında da satılan yabancı 

paranın alış fiyatı üzerinden ilgili hesabın alacağına kayıt yapılarak çıkış yapılacaktır. Arada 

oluşan fark kambiyo kârı veya zararı olacaktır. Satış hasılâtı olarak adlandırılan bu yöntem tek 

düzen hesap planının da önerdiği bir yöntemdir. Buna göre 100 Kasa hesabının altında 

açılacak muavin (yardımcı veya alt hesap) hesaplara yabancı paralar Türk Lirası olarak 

kaydedilir. Dövizin cinsi belirtilmeden açılan yardımcı hesap ve işleyişi aşağıda verilmiştir. 

 

Borç                   100.02    YABANCI          PARALAR                               Alacak 

 NAKİT GİRİŞLERİ  NAKİT ÇIKIŞLARI 

( + ) ( - ) 

Alınan dövizlerin ALIŞ FİYATI ile 

girişinin yapılması 

Satılan dövizlerin ALIŞ FİYATI ile 

çıkışlarının yapılması 

 

Örnek 1) İşletme 2000 dolar satın almıştır. Alış anındaki kur 1.50 TL’dir. İlgili örneklerde, 

yardımcı hesap bilgi amaçlı olarak verildiğinden, doların alt hesap kodu 100.02 olarak ele 

alınacaktır. 

1 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 3,000  

       100.02.Dolar Kasası   
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                               100 KASA  3,000 

                                      100.01 TL Kasası   

 Dolar alımı   

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) Örnek 1’de dolar kuru 1.50 TL iken alınan 2.000 doların tamamı satılmıştır. Satış 

anındaki bir doların kuru 1.70 TL’dir.                                                                                                                                                                                    

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 3,400  

       100.01 TL Kasası   

                               100 KASA  3,000 

                                      100.02 Dolar Kasası   

                               646 KAMBİYO KÂRLARI  400 

 Dolar satımı   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3) Örnek 1’de dolar kuru 1.50 TL iken alınan 2.000 doların tamamı satılmıştır. Satış 

anındaki doların değeri 1.20 TL’dir. 

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 2,400  

       100.01 TL Kasası   

 656 KAMBİYO ZARARLARI 600  

                                100 KASA  3,000 

                                       100.02 Dolar Kasası   

 Dolar satımı   

     

/ 
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9.3. 102 BANKALAR HESABI 

  

İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere yurt içi ve yurt dışı 

banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği 

hesaptır. Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile 

üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Aktif bir 

hesap olan bankalar hesabının defteri kebiri şu şekildedir: 

 

 

Borç                              102   BANKALAR HESABI                              Alacak 

 NAKİT GİRİŞLERİ  NAKİT ÇIKIŞLARI 

( + ) ( - ) 

 

Bankalar hesabını çalışması ile ilgili verilecek birkaç örnekte yardımcı hesap olarak sadece 

banka adı verilecektir. 

Örnek 1) Bankada hesap açılması; veya bankaya para yatırılması; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR 15,000  

                                100 KASA  15,000 

 Bankada hesap açılması   

     

/ 
      

           

Örnek 2) Alıcılar tarafından havale gönderilmesi; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR  10,000  

                                 120 ALICILAR   10,000 

 Gönderilen havalenin kaydı   

     

/ 
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Örnek 3) Bankadan para çekilmesi; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  5,000  

                                102 BANKALAR   5,000 

 Bankadan para çekilmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 4) Satıcı firmaya havale gönderilmesi; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  20,000  

                                102 BANKALAR   20,000 

 Satıcıya havale gönderilmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 5) Banka tarafından işletme lehine faizi tahakkuk ettirilmesi; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR  8,500  

 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 1,500  

                                 642 FAİZ GELİRLERİ   10,000 

 Banka faiz gelirinin kaydı   

     

/ 
      

           

 

Örnek 6a ) İşletme bankadan 40.000 TL’lik kredi alması; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR  40,000  

                                 300 BANKA KREDİLERİ   40,000 

 Kredi alınması   
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/ 
      

           

  

Örnek 6b) İşletme, 40.000 TL’si ana para 5.000 TL’si  de faiz olmak üzere bankadan aldığı 

krediyi geri ödemiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 300 BANKA KREDİLERİ 40,000  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 5,000  

                                 102 BANKALAR  45,000 

 Alınan kredinin geri ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

9.4. ÇEK İŞLEMLERİ 

  

Çek, daha önce bankaya yatırılan bir paranın kısmen veya tamamen alınması için, çeki 

elinde bulunduran kişiye ödenmesini emrettiği ve banka adına düzenlenen bir belgedir. Bu 

belge ile ilgili üç taraf vardır. Bunlar; keşideci, muhatap ve lehtardır. Keşideci, ödeme emrini 

veren kişidir. Muhatap, çek bedelini ödeyecek olandır. Yasalarımız gereği muhatap daima bir 

bankadır (TTK m.694). Lehtar, çek bedelini alacak olan alacaklıdır.     

 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin belli şekil şartları vardır. Kanunun 692 

maddesine göre çekin üzerinde;  

 "Çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde "Çek" 

karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

 Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 

 Ödeyecek kimsenin "muhatabın" ad ve soyadını, 

 Ödeme yerini, 

 Keşide gününü ve yerini, 

 Çeki çeken kimsenin (keşidecinin) imzasının bulunması gerekir.  

 Bankaya lehdar tarafından verildiği an ödenmesi gereken kıymetli bir evrak olan çekte 

vade yoktur, görüldüğünde ödenmesi esastır. Bu yüzden çekin vadesinden önce bankaya 

tahsile ya da teminata gönderilmesi; yine vadesinden önce satıcıya ciro edilmesi resmi olarak 

mümkün olmadığı Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesinde yazılıdır. Ayrıca aynı maddede 

“keşide (ödeme) günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz 
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günü ödenir” açıklaması vardır. Bunun anlamı çeklerde vadesinden önce iskonto (kırdırma) 

işlemi yoktur. Bütün bu vadeli işlemler TTK’ da senetlere verilmiştir.  

 Piyasada çeklerin üzerine keşide tarihi (ödeme günü) ileri bir vade (tarih) olarak 

yazılıp, ticari geleneklere göre üzerine yazılan tarihten önce bozdurulmayıp vadeli çek halinde 

kullanıldığı görülmektedir. Vadesi gelen çekin ilgili tutarının lehtar tarafından tahsil 

edilebilmesi için çekin ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekir. Bu süreler TTK’ ya 

göre, aynı yerde 10 gün, aynı kıtada 1 ay ve farklı kıtada ise 3 aydır. Alınan çekler ile ilgili 

örnek işlemler aşağıda verilmiştir. Buradaki örnekler piyasa koşullarına göre düzenlenmiştir.  

 İşletme, Çek aldığı zaman  101 Alınan Çekler hesabını, çek verdiği zaman da 103 

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabını kullanmalıdır. 

9.5. 101 ALINAN ÇEKLER  

  

Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi yapılır. 

 

Borç                            101  ALINAN  ÇEKLER  HESABI                   Alacak 

 ÇEK GİRİŞLERİ  ÇEK ÇIKIŞLARI 

( + ) ( - ) 

 

 Çeklerin bu hesaba girişi gerçek ve tüzel kişilerden alınan çeklerden oluşur ve bu 

hesabın bir alt hesabı olan çek portföyü hesabında gösterilir. Bu nedenle hesabın alt hesapları 

şu şekilde olabilir: 

 

101 Alınan Çekler 

101.01 Çek Portföyü 

  101.04 Karşılıksız Çekler  

 

 Bu şekilde bir alt hesap kullanmadaki sebep çekte vade olmadığı içindir. Ancak 

çeklerin vadelerinde ödenmemeleri durumunda ödenmeyen çekler karşılıksız çekler hesabında 

takip edilebilir. Aşağıda çek olayı ile ilgili örnekler verilmiştir. 

Örnek 1) İşletmenin alacağına karşılık alıcısından çek aldığı zaman; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
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 101 ALINAN ÇEKLER   200,000  

        101.01 Çek Portföyü   

                                 120 ALICILAR   200,000 

 Çek alınması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) Çekin portföydeyken tahsili; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 75,000  

        100.01 TL Kasası   

                                 101 ALINAN ÇEKLER   75,000 

                                        101.01 Çek Portföyü   

 Günlük çekin tahsili   

     

/ 
      

           

 

9.6. 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 

  

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler 

bu hesapta izlenir. Hesabın ismi içinde yer alan “Verilen Çekler” ibaresi keşide edilen çeki 

ifade ederken, “Ödeme Emirleri “ ifadesi ise, yapılacak bir ödemenin işletmenin bankadaki 

hesabından yapılabilmesi için bankaya gönderilen talimatnameyi ifade etmektedir. 

 Aktif düzenleyici bir hesap olmasından ötürü pasif karakterli bir hesaptır. İlk açılışı 

alacak tarafından yapılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesap alacaklanır. Banka 

(muhatap) ödeme yaptığında diğer bir deyişle, lehdarın  çek veya ödeme emirlerinin bankadan 

tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. Hesabın 

işleyişi şu şekildedir: 

 

Borç      103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI   Alacak 
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 ÇEKİN ÖDENMESİ  ÇEK ÇIKIŞLARI 

( - ) ( + ) 

SATICI FİRMANIN İŞLETME 

ÇEKİNİ TAHSİL ETMESİ 

İŞLETMENİN SATICI FİRMAYA 

VERDİĞİ KENDİ ÇEKLERİ 

 

Örnek 1) İşletmenin borcu olan gerçek veya tüzel kişilere kendi adına bir çek düzenleyip 

verdiğinde; 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR  30,000  

 

                               103 VERİLEN ÇEKLER VE  

                                      ÖDEME EMİRLERİ 

 

 

30,000 

 Satıcıya firmanın kendi çekinin verilmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) İşletmenin çeki gerçek veya tüzel kişilerce bankadan tahsil edildiği zaman; 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 30,000  

                                 102 BANKALAR   30,000 

 Verilen çekin tahsili   

     

/ 
      

           

 

 İşletme bir ödeme emri verdiği zamanda aynı kayıtlar yapılacaktır. 
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Uygulamalar 

1) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenen çek şartları nelerdir açıklayınız. 

Çözüm: 

Türk Ticaret Kanunun 692. Maddesine göre çekin üzerinde; 

 "Çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde 

"Çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

 Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 

 Ödeyecek kimsenin "muhatabın" ad ve soyadını, 

 Ödeme yerini, 

 Keşide gününü ve yerini, 

 Çeki çeken kimsenin (keşidecinin) imzasının bulunması gerekir.  

 Çek nedir açıklayınız. 

Çözüm: 

Çek, daha önce bankaya yatırılan bir paranın kısmen veya tamamen alınması için, çeki elinde 

bulunduran kişiye ödenmesini emrettiği ve banka adına düzenlenen bir belgedir. 

2) 101 Alınan çekler hesabı ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

Çözüm: 

Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi yapılır. Çeklerin bu 

hesaba girişi gerçek ve tüzel kişilerden alınan çeklerden oluşur ve bu hesabın bir alt hesabı 

olan çek portföyü hesabında gösterilir. 
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Uygulama Soruları 

1) Hangi hesap türü pasif karakterli bir hesaptır açıklayınız. 

2) Tekdüzen Hesap Planı yabancı paraların hangi hesapta izlenmesini öngörür 

açıklayınız. 

3) Keşideci, muhatap ve lehtar nedir açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Hazır değerler, nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan 

varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan 

varlıklardır. Bu varlıklar türlerine göre; Kasa, Alınan Çekler, Bankalar, Verilen Çekler ve 

Ödeme Emirleri ve Diğer Hazır Değerler adını taşıyan hesaplarda izlenir. Bu grupta yer alan 

103 Verilen Çek ve Ödemeleri hesabının isminin sonunda eksi işareti olması onun aktif 

düzenleyici bir hesap olmasından ötürü; para girişleri ve çıkışları açısından pasif karakterli bir 

hesap çalışması gerektiği unutulmamalıdır. 
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Bölüm Soruları 

1)‘’Nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile 

istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan 

varlıklardır.’’ Şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Banka Hesapları 

b)Çekler 

c)Hazır Değerler  

d)Ödeme Emirleri 

            2)İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı 

ödemeler hangi hesapta izlenir? 

             a)103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 

             b)101 alınan çekler 

             c)300 banka kredileri 

             d)102 bankalar hesabı 

3)Aşağıdakilerden hangisi 100 kasa hesabının tanımıdır? 

             a)Bu hesapta, işletmenin almış olduğu çeklerin giriş ve çıkışlarının takibi 

yapılır. 

b)İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı 

ödemeler bu hesapta izlenir. 

c)İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere yurt içi ve 

yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı 

paraların izlendiği hesaptır. 

d)İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği kasa hesabı, bilançonun 

aktifinde yer alan, aktif karakterli bir hesaptır. 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi yabancı paralarla birlikte kasa hesabının alt hesapları 

içerisinde yer almaz? 

a)Dolar 

b)Akçe 

c)Euro 

d)İngiliz Sterlini 
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5)Aşağıdakilerden hangisi Keşideci’nin tanımıdır? 

a)Ödeme emrini veren kişidir. 

b)Çek bedelini alacak olan alacaklıdır. 

c)Çek bedelini ödeyecek olandır. 

d)Ödeme şeklini belirleyen kişidir. 

 

           6)Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa ile ilgili değildir.? 

a) Bankadan para çekilmesi. 

b) Gider ödenmesi. 

c)Çek girişi            

d) Personele borç verilmesi. 

 

            7)Aşağıda sayılan işlemlerin hangisinin sonucunda hesapların çalışma karakterleri açısından 

bir aktif hesap alacaklanırken bir pasif hesap borçlanır  

                       a) Bankadan para çekilmesi. 

                       b) Nakit Tahsilatı 

c) Çek alınması             

                      d) Firmanın kendi çekinin ödenmesi  

. 

 

             8) İşletme  kredili (veresiye) olarak satın aldığı ticari mal karşılığı bankaya bir ödeme 

talimatı yazmıştır. Bu işlemle ilgili olarak yapılan kayıt sırasında hangi hesap alacaklı 

konumdadır? 

                       a) Satıcılar 

                       b) Bankalar 

c) Verilen çek ve ödeme emirleri 

                       d) Alıcılar 

 

             9) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda Kasa hesabı borçlanır? 

                       a) Kredili (veresiye) ticari mal alımı 

                       b) Vadesi gelen eldeki senedin tahsilinde  

                       c) Peşin Ticari mal alışında 

                       d) Hiçbiri 
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             10) Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir.? 

                          .-----------------/----------------  

                           SATICILAR HS 

 

                                             ALINAN ÇEKLER HS 

                           -----------------/---------------  

 

                       a) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine 

                       b) Çek alınmasına  

                       c) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine 

 

                       d) Hiçbiri 

 

 

 

Cevaplar 

1-C 2-A 3-D 4-B, 5-A 6-C 7-D  8-C  9-D  10-A 
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10. MENKUL KIYMETLER 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

10.1.  Menkul kıymetlerin alışı sırasında hangi değer ile kayıt yapılır?  

10.2.  Hisse senedi çeşitleri nelerdir? 

10.3.  111 özel kesim tahvil senet ve bonoları ne tür bir hesaptır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1)Menkul kıymetler hangi hesaplardan oluşur açıklayınız. 

2)Hisse senedini elinde bulunduranın sahip olduğu haklar nelerdir belirtiniz. 

            3)Tahvil çeşitleri nelerdir açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Menkul kıymetler ile ilgili 

temel kavramlar. 

Menkul kıymetlerin ne 

olduğu ve 110 hisse 

senetleri, tahviller, 111 özel 

kesim tahvil senet ve 

bonoları ve 112 kamu kesimi 

tahvil senet ve bonoları 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

250 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 

 Menkul kıymetler 

 Hisse senetleri 

 Tahvil 
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Giriş 

Bu  hafta, faiz geliri veya kâr payı sağlamak ya da fiyat değişmelerinden yararlanarak 

kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan menkul kıymetler 

açıklanacaktır. Bu amaçla hisse senetleri, tahvil, senet ve bono konuları üzerinde de 

durulacaktır. 
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10.1. MENKUL KIYMETLER  

  

Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak ya da fiyat değişmelerinden yararlanarak 

kâr 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: 

110  HİSSE SENETLERİ 

111  ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 

112  KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 

118  DİĞER MENKUL KIYMETLER 

119  MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 

 Yatırım yapılan menkul kıymetlerden kısa vadeli olanları bu grupta izlenir. Bir yılı 

aşan uzun vadeli menkul kıymet yatırımları ise, 24 Mali duran varlıklar grubunda yer alan ve  

ortaklık oranına göre; 240 Bağlı Menkul Kıymetler (Uzun vadeli elde tutama amaçlı %10’a 

kadar), 242 İştirakler (%50’ye kadar) veya 245 Bağlı Ortaklıklar (%50’den fazlası) 

hesaplarında izlenir. 

 Menkul kıymetlerin alışı sırasında üzerinde yazılı olan nominal değer ile değil, piyasa 

değeri ile kayıt yapılır. Ayrıca, Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde menkul kıymetlerin 

satışının yapıldığı andaki muhasebeleştirilmesinde, kâr veya zararın tespit edilerek gelir 

tablosunun ilgili sonuç hesaplarına aktarılmasını öngören “Satış Hasılâtı Yöntemi” (diğer bir 

deyişle devamlı envanter yöntemi) benimsenmiştir. 

10.2. 110 HİSSE SENETLERİ  

  

 Aktif karakterli bir hesap olan hisse senetler hesabında, İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’nda satın alınan ve hisse oranı %10’a kadar olan geçici amaçlı elde tutulan hisse 

senetleri izlenir. Hisse senetleri (aksiyon), anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler tarafından çıkarılan ve şirketin sermayesine katılma payını temsil eden, 

yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gereken kıymetli evraktır (TTK, m.399). 

Hisse senedi şirket sermayesinin belli bir miktarını temsil eder ve bu tutara hisse senedinin 

nominal değeri adı verilir. Nominal değer kavramı, herhangi bir kıymetli evrağın üzerinde 

yazılı değerini ifade eder.   

 Hisse senedi bir ortaklık belgesidir. Hisse senedine sahip olan kişi senet değeri kadar, 

senet üzerinde yazılı olan şirketin ortağıdır. Hisse senedini elinde bulunduranın sahip olduğu 

haklar ise aşağıda belirtilmiştir (Gücenme, 1996, s.263); 
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 Şirketin kârından pay (temettü) alma, 

 Şirketin zararına ortak olma, 

 Şirketin genel kurulunda oy kullanma hakkı, 

 Şirket yönetimine katılma hakkı, 

 Rüçhan hakkı (sermaye artırımına öncelikli katılma), 

 Şirketin tasfiye sonucundan pay alma, 

 Şirket yönetimi hakkında bilgi alma hakkı.  
 

 İşletmenin, kâr payı sağlamak, fiyat değişmelerinden yararlanmak ve bu amacın 

gerçekleşmesi veya nakde gereksinme duyulması halinde satmak üzere geçici olarak elde 

tutulan hisse senetlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri : Hamiline yazılı senetler teslim ile, nama yazılı 

senetler ise ciro ve teslim ile devredilmektedir. İMKB’de hamiline yazılı hisse senetleri ve 

şirket yönetim kurulunun beyaz ciroyla devrine dair karar almış olması şartıyla nama yazılı 

hisse senetleri işlem görebilmektedir. 
 

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri :Adi hisse senetleri, sahiplerine eşit hak sağlamaktadır. 

Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa adi hisse senedi niteliğindedir. 

İmtiyazlı hisse senetleri, sahiplerine kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından 

ayrıcalıklı bir takım haklar sağlamaktadır.  

 

Bedelsiz ve Bedelli Hisse Senetleri : Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarından 

sermayeye aktardıkları tutar karşılığında çıkardıkları hisse senetlerinin bir bedel alınmaksızın 

ortaklara dağıtılmasıdır. Bu işlem sonucunda çıkarılan hisse senetleri bedelsiz hisse senedidir. 

Bedelsiz sermaye artırımı dışarıdan fon girişine yol açmamaktadır. Bedelli sermaye artırımı, 

şirketlerin yeni fon kaynağı temin etmek amacıyla çıkardıkları "bedelli" hisse senetlerini 

nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmalarıdır. Bedelli hisse senetleri, mevcut 

ortaklara satılabileceği gibi (rüçhan hakkı) diğer yatırımcılara da satılabilmektedir. 
 

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri : Üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile ihraç edilen 

hisse senetleri primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetleri ise 

primli hisse senetleridir. İMKB’de kote şirketler kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, esas 

sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde, yönetim kurulu kararı ile primli hisse senedi ihraç 

edebilmektedir.  
 

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri : Kurucu hisse senetleri kuruluş hizmeti karşılığında, ana 

sözleşme hükümleri gereğince, şirket karının bir kısmına iştirak hakkı veren ve daima 

kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilen hisse senetleridir. Kurucu hisse 

senetleri, belli bir sermaye payını temsil etmediği gibi, şirket yönetimine katılma hakkı da 

vermemektedir. İntifa hisse senetleri ise, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere 

çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil 

etmeyen hisse senetleridir. 
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Diğer Hisse Senetleri :  

 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri: Kâr ve zarara katılma hakkı vermekle beraber 

ortaklık hakkı vermediklerinden, hisse senedi sayılmazlar. 

Katılma İntifa Senetleri: Ortaklıklar; nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına 

sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma vb. 

yararlanma haklarını sağlayan Katılma İntifa Senetleri çıkarabilir. Şirket yönetimine katılma 

ve oy verme hakları yoktur.  

Oydan Yoksun Hisse Senetleri: Ortakların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri 

oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak 

yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir. Nama yazılıdır.  

 Tekdüzen Hesap Planı’nda, tüm menkul kıymetlerin alış bedeli üzerinden kayıtlara 

alınacağı ve bu bedelle kayıtlardan çıkarılacağı belirtildiğinden; hisse senetleri alındığında 

alış değeri üzerinden bu hesaba borç yazılır. Hisse senetleri satıldığında veya herhangi bir 

nedenle işletmenin mülkiyetinden çıktığında alış değeri üzerinden bu hesaba alacak yazılır. 

 Satılan hisse senedinin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark olumlu ise; 645 

Menkul Kıymet Satış Kârları, olumsuz ise, 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabına 

kaydedilir.  

 Alış işlemi nedeniyle ödenen komisyonlar hisse senedi alış bedeline ilave edilmez. 

Alış ve satış işlemleri sırasında ortaya çıkan bu komisyon tutarları 653 Komisyon Giderleri 

hesabında takip edilir.  

Örnek 1) İşletme, BB firmasına ait olan hisselerden 1.000 adetini 2.000 TL’ye almıştır. Alış 

sırasında da 15 TL komisyon ödemiştir. İşlemler banka tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 
   

/ 
     

        

 110 HİSSE SENETLERİ 2,000  

 653 KOMİSYON GİDERLERİ 15  

                                102 BANKALAR  2,015 

 Hisse senedi alınması   

 
   

/ 
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Örnek 2) İşletme, üzerinde 800 TL’lik net geliri olan kuponlarıyla birlikte DD firmasına ait  

5.000 TL’lik senetlerden 500 adetini banka kanalıyla satın almış ve alış sırasında 25 TL’lik 

komisyon ödenmiştir. 

 

 
   

/ 
     

        

 110 HİSSE SENETLERİ 4,200  

 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 800  

        108.02 Vadesi Gelmiş Kuponlar   

 653 KOMİSYON GİDERLERİ 25  

                                102 BANKALAR  5,025 

 Kuponlu hisse senedi alınması   

 
   

/ 
     

        

 

 Hisse senetleri ile birlikte tahsil edilebilir duruma gelmiş kuponlarının da satın 

alınması sırasında; bu kuponlar karşılığında tahsil edilecek kar payı tutarlarının 108 Diğer 

Hazır Değerler hesabına alınması, ayrıca kupon bedellerinin senetlerin satın alma 

bedellerinden indirildikten sonra kalan tutarın 110 Hisse Senetleri hesabının borç tarafına alış 

değeri olarak kaydedilmesi daha uygundur. 
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Örnek 3) İşletmenin elinde bulunan ve 10.000 TL’lik EE firmasına ait hisse senetlerinin 

tamamını 12.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 60 TL komisyon işlemleri gerçekleştiren 

bankaya ödenmiştir. 

 

 
   

/ 
     

        

 102 BANKALAR 11,940  

 653 KOMİSYON GİDERLERİ  60  

                                110 HİSSE SENETLERİ  10,000 

 

                               645 MENKUL KIYMET SATIŞ  

                                      KÂRLARI 

 

2,000 

 Hisse senedi satışı   

 
   

/ 
     

        

 

Örnek 4) İşletmenin elinde bulunan ve 25.000 TL’lik GG firmasına ait hisse senetlerinin 

tamamını 20.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 100 TL komisyon işlemleri gerçekleştiren 

bankaya ödenmiştir. 

 

 
   

/ 
     

        

 102 BANKALAR 19,900  

 653 KOMİSYON GİDERLERİ  100  

 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 5,000  

                                110 HİSSE SENETLERİ  25,000 

 Hisse senedi satışı   

 
   

/ 
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10.3. TAHVİLLER 

 

 TTK m.420’ye göre, anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari 

kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. 

Tahviller sabit getirili menkul kıymettir. En az 2, en çok 7 yıl vadeli çıkarılır.   

Anonim şirketlerce ihraç edilecek tahvillerin şu kayıtları içermesi gerekir (TTK, 

m.425-427): Şirketin ünvanı, konusu, merkezi ve süresi, ticaret sicil numarası, esas sermaye 

miktarı, ana sözleşme tarihi ve bunda değişiklikler yapılmışsa bunların da tarihleriyle tescil ve 

ilan edildikleri tarihler, şirketçe tasdik edilmiş bilançoya göre şirketin durumu, evvelce 

çıkarılmış ve yeni çıkarılacak tahvillerin nominal kıymetlerinin tutarı, yenilerin itfa şekli, her 

tahvilin itibari kıymetiyle faiz oranı, nama veya hamiline yazılı olduğu, vade, tahvil 

çıkarılmasına dair genel kurul kararının tescil ve ilan tarihi, şirketin menkul ve 

gayrimenkullerinin, evvelce çıkarılan tahvillerden veya diğer bir sebepten dolayı reddedilmiş 

veya teminat gösterilmiş olup olmadığı, itfa planı, şirketin temsile yetkili en az iki imza.  

Tahvil ihraç limiti (SPK, m.13) : Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri 

tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı; 

Kurul’a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye 

veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve 

yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan 

miktarı geçemez. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve 

sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurul 

tarafından onaylanmış son bilançoda yer alan ödenmiş sermaye ve yeniden değerleme değer 

artış fonu toplamından, zararların düşülmesinden sonra kalan tutarı geçemez.  

10.4. TAHVİL ÇEŞİTLERİ 

 

Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri : Devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından 

çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS). Belediyeler  ve kamu kuruluşlarının 

çıkardığı tahviller de devlet tahvilleri sayılmaktadır. Özel sektör tahvilleri, şirketler tarafından 

finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç edilmektedir (Erkal, 2014, s.152). 

 

Primli Tahviller - Başabaş Tahviller : İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal 

değeriyle satışa çıkarılıyorsa, başabaş tahvildir. Nominal değerinden daha düşük bir bedelle 

satışa çıkarılan tahviller ise primli tahvildir.  

 

İkramiyeli Tahviller : Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden 

başka para ikramiyeleri de verilebilir. Ancak Türkiye'de tahvil sahiplerine, nakdi ikramiyeli 

çekilişler de dahil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun, faiz dışında bir menfaat 

sağlanamaz.  
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Nama - Hamiline Tahviller : Tahviller bütün menkul kıymetler gibi nama veya hamiline 

yazılı olabilmektedir. Ancak piyasamızda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi 

gelenekselleşmiştir. 

Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller : Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller, 

ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman, işlemiş günlük faiziyle 

birlikte paraya çevrilebilmektedir. Bazı tahvillerde bu imkan her an kullanılabilir, bazılarında 

ise şirketten talepte bulunulması halinde bu tahviller itfaya dahil edilmektedir. 

 

Garantili - Garantisiz Tahviller : Garantili tahvillerde, bir bankanın veya ihraççı şirketin 

bağlı olduğu holdingin garantisi sağlanmaktadır. Banka veya holdingin garantisi, çıkarılan 

tahvillerin anapara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsamaktadır.  
 

Sabit - Değişken Faizli Tahviller : Sabit faizli tahviller, vade sonuna kadar elde tutulmaları 

halinde belirli bir getiriyi garanti etmektedir. Sabit faizli tahvillerde, yatırımcının vade 

sonunda elde edeceği getiri vade başlangıcında bilinmektedir. Değişken faizli tahviller, 

özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, vade başlangıcı ile vade sonu arasındaki dönemde 

faiz oranlarında oluşabilecek aşırı oynaklığa karşı yatırımcıyı korumaktadır. Piyasa 

koşullarına göre değişen tahvil faiz oranı tahvil sahibi için faiz riskini azaltmakta, tahvil 

ihraççısı için de uzun vadeli borçlanmayı mümkün kılmaktadır. 

 

Endeksli Tahviller : Endeksli tahvillerde anapara, ihraç tarihi ile itfa tarihi arasındaki 

dönemde altın fiyatlarında ya da belli bir döviz kurundaki artış yüzdesine göre artırılarak 

tahvil sahibine ödenmektedir. Endeksli tahviller, değişken faizli tahvillerde olduğu gibi 

yatırımcıyı enflasyona karşı korumaktadır. 

 

Rüçhan Haklı Tahviller : Şirketler, ihraç ettikleri tahvillerin tümüne veya kura ile 

belirlenecek bir bölümüne, belli bir yüzdesine ya da belli bir limitin üstünde kalan kısmına 

ileride yapılacak ilk sermaye artırımından rüçhan hakkı tanıyabilmektedirler. Bu özellikte 

tahviller rüçhan haklı tahvillerdir.  

 

Kâra İştirakli Tahviller : Kara iştirakli tahvillerde ihraççılar, tahvil sahiplerine ödenecek 

dönem kâr payının belirlenmesinde aşağıdaki esaslardan birini seçebilirler: 

 

 Faize ek olarak tahvil tertibi için belirlenen kâr payı yüzdesine göre hesaplanan 

tutardan tahvile düşecek payın ödenmesi, 

 Kâr payının faizden daha az olması halinde faiz ödenmesi; faiz getirisine eşit veya 

daha fazla kar payı tahakkuk etmişse, kar payının ödenmesi, 

 Bir faiz öngörülmeksizin, tahvil tertibi için belirlenen kâr payı yüzdesine göre 

hesaplanan tutardan tahvile düşen payın ödenmesi. 
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 Kâra iştirakli tahviller vade sonu anapara ödemeli olarak çıkarılır, anapara ödemesi 

yıllara dağıtılamaz.  

Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT) : Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, 

sahibine (tahvili) ihraççı şirketçe artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme 

hakkı vermektedir. HDT’lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz. Değiştirme, vadenin 

başlangıç tarihinden itibaren en erken 2 yıl sonra yapılabilmektedir. Tahvilin hisse senediyle 

değiştirilmesi, ortaklık talebine veya HDT sahibinin talebine bağlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir.  

10.5. 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 

 

 Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. Özel 

kesim tarafından çıkartılmış tahvil, senet ve bono şeklinde bir menkul kıymet edinildiğinde bu 

hesaba borç; menkul kıymetin herhangi bir nedenle elden çıkarılmasında ise alacak 

kaydedilir. Hesap borç kalanı verir ve bu kalan işletmenin sahip olduğu tahvil, senet ve 

bonoların borsa değeri (borsa değerine göre değerleme yapmayanlarda alış bedeli) üzerinden 

tutarını gösterir.  

10.6. 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI  

 

 Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. Genel 

bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, sosyal güvence sağlayan resmi kuruluşların, 

kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlarla, fonların ve yerel yönetimlerin çıkardığı 

tahvil, senet ve bonoların izlendiği  hesaptır.   

Kamu tarafından çıkarılmış tahvil, senet ve bono şeklinde bir menkul kıymet 

edinildiğinde bu hesaba borç, menkul kıymetin herhangi bir nedenle elden çıkarılmasında ise 

alacak kaydedilir. Hesap borç kalanı verir ve bu kalan işletmenin sahip olduğu tahvil, senet ve 

bonoların borsa değeri (borsa değerine göre değerleme yapılmayan durumlarda alış bedeli) 

üzerinden tutarını gösterir.  

 

Örnek 1a) İşletme, başlangıç günü olan 1 Nisan olan ve %24 oranlı devlete ait tahvillerinden 

(vergiye tabi olmayan) 80.000 TL alınmıştır.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 112 KAMU KESİM TAHVİL SENET ve BONOLARI 80,000  

                              102 BANKALAR  80,000 
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 Tahvil alışı   

 
   

/ 
     

        

 

Örnek 1b) İşletme, başlangıç günü 1 Nisan olan ve %24 faiz oranlı 80.000 TL’ye satın aldığı 

devlet tahvillerini (vergiye tabi değil) 25 mayıs günü 88.000 TL’ye satmıştır. 

 Yapılması gereken işlem oluşan faizi hesaplamak, daha sonra tahvil alış tutarı ile 

oluşan faiz tutarını toplayıp satış fiyatından çıkartarak, elde edilen kar veya zararı 

hesaplamaktır. Faiz gelirinin hesaplanması aşağıdaki gibi yapılır. 

 (Tahvilin alış tutarı x alındığı ve satıldığı gün farkı  x  faiz oranı) / 36.500 

 

 Faiz Geliri :(80.000 TL x 55 gün x 24 faiz oranı) / 36.500 

 Faiz Geliri : 2.893 TL 

 

Satış Kârı veya Zararı : Satış fiyatı – (Alış fiyatı + Faiz geliri) 

 

             Satış kârı veya Zararı : 88.000 – ( 80.000 + 2.893)  

  Satış kârı veya Zararı : 5.107 TL  

 

 
   

/ 
     

        

 102 BANKALAR  88,000  

 

                              112 KAMU KESİM TAHVİLİ  

                                     SENET ve BONOLARI 

 80,000 

                               642 FAZİ GELİRLERİ  2,893 

 

                              645 MENKUL KIYMET 

                                     SATIŞ KÂRLARI 

 

5,107 

 Tahvil satışı   

 
   

/ 
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Örnek 2) 1 Eylül günü çıkartılan tahvillerden 100.000 TL’lik tahviller ihraç gününde ve 

nominal değer (üzerinde yazılı olan) üzerinden satın alınmış durumdadır. Faiz oranı %14 olan 

bu tahviller 15 Kasım günü 102.000 TL’ye satılmıştır.  

(Tahvilin alış tutarı x alındığı ve satıldığı gün farkı  x  faiz oranı) / 36.500 

 

 Faiz Geliri :(100.000 TL x 76 gün x 14 faiz oranı) / 36.500 

 Faiz Geliri : 2.915 TL 

 

Satış Kârı veya Zararı : Satış fiyatı – (Alış fiyatı + Faiz geliri) 

 

             Satış kârı veya Zararı : 102.000 – ( 100.000 + 2.915)  

  Satış kârı veya Zararı : (915) TL  

 

 
   

/ 
     

        

 102 BANKALAR  102,000  

 645 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 915  

 

                              112 KAMU KESİM TAHVİLİ  

                                     SENET ve BONOLARI 

 

100,000 

                               642 FAZİ GELİRLERİ  2,915 

 Tahvil satışı   

 
   

/ 
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HİSSE SENEDİ İLE TAHVİLİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 TAHVİLLER HİSSE SENETLERİ 

1 Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi bir mülkiyet senedidir. 

2 Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun 

uzun vadeli alacaklısıdır. 

Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran 

kuruluşun ortağıdır. 

3 Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı 

sermaye yabancı sermayedir. 

Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir 

oranda ortaktır.  

4 Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerinde 

alacağından başka hiçbir hakka sahip 

değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. 

Şirketin brüt kârından, öncelikle tahvil 

sahiplerine faiz ödenir. Tahvil sahipleri 

alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal 

varlığı üzerinde hiçbir hak iddia 

edemezler. 

Hisse senedi satın alarak şirketin ortağı 

olan hak sahipleri, kendilerine tanınan 

tüm ortaklık haklarından yararlanabilirler. 

5 Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade 

sonunda tahvil sahibi ile şirket 

arasındaki hukuki ilişki sona erer. 

Hisse senedinde vade yoktur, hisse senedi 

sahibi ile şirket arasındaki ilişki bir 

süreyle kısıtlanmamıştır. Sadece hisse 

senedinin sahibi değişebilir. 

6 Tahvilin getirisi belirli ve sabittir 

(değişken faizli tahviller dışında). 

Hisse senedinin getirisi, hisse senedi 

fiyatında meydana gelen artış ve şirketin 

dağıtacağı  kâr payıdır. Hisse senedi 

sahibinin hangi yıl ne kadar gelir elde 

edeceği belli değildir. 

7 Tahviller, nominal değerinin altında bir 

değerle (iskontolu olarak) ihraç 

edilebilir. 

Hisse senetleri, nominal değerinin altında 

bir fiyatla satılamazlar. 

8 Tahviller, şirketler dışında devlet ve 

belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip 

kamu kuruluşları tarafından da 

çıkarılabilir. 

Birer katılma payını ifade eden hisse 

senetleri anonim şirketler tarafından ihraç 

edilebilir. (Sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler de hisse senedi 

çıkarabilmekte ancak bu hisse senetleri 

halka arz yoluyla satılamamakta ve 

borsada işlem görmemektedir.) 

9 Tahviller, bir itfa planı dahilinde itfa 

edilir. 

Hisse senetlerinde prensip olarak itfa söz 

konusu değildir. Ancak isteğe bağlı 

olarak, hisse senetlerinin bir bölümü itfa 

edilebilir ki, bunun anlamı sermaye 
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azaltımıdır. Hisse senetlerinin tamamen 

itfası ise, şirketin tasfiyesi demektir. 
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Uygulamalar 

1)Menkul kıymetler hangi hesaplardan oluşur açıklayınız. 

Çözüm: 

Menkul kıymetler şu hesaplardan oluşur; 

110  HİSSE SENETLERİ 

111  ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 

112  KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 

118  DİĞER MENKUL KIYMETLER 

i. ENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 

 

2)Hisse senedini elinde bulunduranın sahip olduğu haklar nelerdir belirtiniz. 

Çözüm: 

 

 Şirketin kârından pay (temettü) alma, 

 Şirketin zararına ortak olma, 

 Şirketin genel kurulunda oy kullanma hakkı, 

 Şirket yönetimine katılma hakkı, 

 Rüçhan hakkı (sermaye artırımına öncelikli katılma), 

 Şirketin tasfiye sonucundan pay alma, 

 Şirket yönetimi hakkında bilgi alma hakkı.  

 

3) Tahvil çeşitleri nelerdir açıklayınız. 

 

Çözüm: 

- Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri 

- Primli Tahviller - Başabaş Tahviller 

- İkramiyeli Tahviller 

- Nama - Hamiline Tahviller 

- Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller  

- Garantili - Garantisiz Tahviller 

- Sabit - Değişken Faizli Tahviller  

- Endeksli Tahviller  

- Rüçhan Haklı Tahviller 

- Kâra İştirakli Tahviller 
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- Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller 
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1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 

1)Tahvil ihraç limiti nedir açıklayınız. 

2)Hisse senedi nedir açıklayınız. 

           3)Hisse senedi çeşitlerini açıklayınız. 
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2)  

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Menkul kıymetler, faiz geliri ve kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden 

yararlanarak kâr elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, 

tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kar-zarar ortaklığı 

belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetlerdir. Bu kıymetler; Hisse Senetleri, Özel 

Kesim Tahvil Senet ve Bonoları, Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları, Diğer Menkul 

Kıymetler adını taşıyan aktif nitelikli hesaplarda izlenir. Menkul kıymetler, satın alındığında 

alış bedeli üzerinden ilgili hesabın borcuna, satıldığında yine alış bedeli üzerinden ilgili 

hesabın alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Bu nedenle menkul kıymet varsa bu 

hesaplar borç kalanı verecektir. Alış bedeli ile satış bedeli arasında ortaya çıkacak satış kârı 

veya zararı Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına ya da Menkul Kıymet Satış Zararları 

Hesabına kaydedilir. 

 



 

268 

 

 

Bölüm Soruları 

1)Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler hesapları içerisinde yer almaz? 

  a)110 Hisse senetleri 

  b)111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları 

  c)118 Diğer menkul kıymetler 

  d)100 Kasa hesabı 

 2)Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çeşitleri içerisinde yer almaz? 

  a)Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri 

  b)İkramiyeli tahviller 

  c)Adi ve imtiyazlı hisse senetleri 

  d)Primli ve primsiz hisse senetleri 

 3)İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal değeriyle satışa çıkarılıyorsa hangi tür 

tahvildir? 

  a)Primli tahviller - Başabaş tahviller 

  b)Nama - Hamiline tahviller 

  c)Devlet tahvilleri – Özel sektör tahvilleri 

  d)İkramiyeli tahviller 

  

 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği 

zaman işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilebilmekte olan tahvil türüdür? 

  a)Garantili – Garantisiz Tahviller 

  b)Sabit – değişken faizli tahviller 
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  c)Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller 

  d)Endeksli tahviller 

5)Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, 

sosyal güvence sağlayan resmi kuruluşların, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlarla, 

fonların ve yerel yönetimlerin çıkardığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği  hesaptır? 

  a)112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları   

  b)111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları 

  c)110 Hisse senetleri 

  d)119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

6) İşletmelerin dönem sonunda ortaklarına dağıttı kâr payına ne ad verileri. 

  a)Faiz 

  b)Ticari Kâr 

  c)Temettü 

  d)Kupon 

7) Bir işletme, başka bir işletmenin hisse senetlerinin %40’ına sahipse bu hisse 

senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir? 

  a)Menkul Kıymet Satış kârları 

  b)Bağlı Ortaklıklar 

  c)Hisse Senetleri 

  d)İştirakler 

8) İşletmenin hisse senetlerinin satışı sonucu aracı kurumlara ödenen masraf aşğıdaki 

hesaplardan hangisinde takip edilir. 

  a)770 Genel Yönetim Giderleri 

  b)653 Komisyon Giderleri 

  c)100 Kasa 

  d)600 Yurtiçi Satışlar 



 

270 

 

9) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin 

tamamını 20.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra 

geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye 

kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 

  a)110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Borçlu 

  b)645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 20.000 TL  Borçlu 

  c)100 Kasa hesabı 39.500 TL Borçlu 

  d)Hiçbiri 

10) İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin 

tamamını 50.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra 

geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye 

kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. 

  a)110 Hisse Senetleri hesabı 40.000 TL Alacaklı 

  b) 102 Bankalar hesabı 39.500 TL Borçlu 

  c) 653 Komisyon Giderleri Hesabı 500 TL Borçlu 

  d) 645 Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 10.000 TL  Alacaklı 

 

 

Cevaplar 

1-D 2-B 3-A, 4-C 5-A  6-C  7-D  8-B  9-D  10-B 



 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

11.1. Ticari alacaklar hangi grup içerisinde yer alır? 

11.2. 120 Alıcılar hesabı ne tür bir hesaptır? 

11.3. 320 Satıcılar hesabı ne tür bir hesaptır? 
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11.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1)321 Borç senetleri ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

2)Tek düzen hesap planında satıcılara olan borçlar zamana göre hangi hesaplarda izlenir 

açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Ticari alacaklar ve ticari 

borçlar ile ilgili temel 

kavramlar. 

Ticari alacaklar ve ticari 

borçlar, 120 alıcılar hesabı, 

121 alacak senetleri, 320 

satıcılar hesabı ve 321 borç 

senetleri öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 

 Borç senetleri 

 Ticari borçlar 

 Alacak senetleri 
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Giriş 

Bu hafta, işletmenin mal alımı, satışı ve diğer işlemlerden doğan senetsiz ve senetli 

alacaklar ile senetsiz ve senetli borçların ve bunlara ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının 

ne şekilde yapılacağı açıklanacaktır. Bu çerçeve içinde alıcılardan doğan senetsiz ve senetli 

ticari alacaklardan; alıcılar, alacak senetleri hesapları ile satıcılardan doğan senetsiz ve senetli 

ticari borçlardan; satıcılar ve borç senetleri gibi belli başlı hesaplar üzerinde durulacaktır.  
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11.1. TİCARİ ALACAKLAR 

 

 Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi 

nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari 

ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa; bu gruptaki 

ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır: 

11.2. 120 ALICILAR HESABI 

   

 Aktif karakterli bir hesap olan Alıcılar hesabının kodu 120'dir. İşletmenin faaliyet 

konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği 

hesaptır. Hesabın işleyişine ait örnek aşağıda verilmiştir: 

 

Borç                          120 ALICILAR   HESABI                                  Alacak 

NAKİT GİRİŞLERİ NAKİT ÇIKIŞLARI 

( + ) ( - ) 

 

Yukarıda verilen defteri kebir bu hesabın genel işleyişi ile ilgilidir. Bu hesap aşağıda 

belirtilen muhasebe olayları ile ilgili olarak çalışabilir: 

 

  BORÇ                        120 ALICILAR                                     ALACAK 

Mal Satıldığında    Nakit Tahsilat Yapıldığında 

Alıcının Çekinin İadesi    Çek Alındığında 

Alıcının Senedinin İadesi    Senet Alındığında 

220 Nolu Hesaptan Devir    Havale Gönderdiğinde 

    Satış İade İşleminde 

    Satış İskonto veya Primi İşleminde 

     

 

 Yukarıdaki hesabın sol tarafında yer alan muhasebe olaylarında bu hesap hep borçlu 

konumdadır. Çünkü, bu olaylar hesaba para girişi yaratır. Hesabın sağ tarafında yer alan 
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muhasebe olayları hesaptan para çıkışı yaratacağından bu işlemlerde hesap hep alacaklı 

konumda olacaktır.  Hesabın borç bakiye vermesi işletmenin toplam senetsiz alacakların 

tutarını belirtir. 

Örnek 1a) İşletme, 100.000 TL değerindeki malı %18 KDV ile yurt içindeki alıcısına kredili 

olarak satmıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR  118,000  

                                600 YURTİÇİ SATIŞLAR  100,000 

                                391 HESAPLANAN KDV  18,000 

 Kredili ticari mal satışı   

     

/ 
      

           

 

Örnek 1b) Örnekteki satış işleminden sonra senetsiz ticari alacağın 30.000 TL’lik kısmı için 

nakit, 40.000 TL’lik de çek, 20.000 TL’lik havale ve 10.000 TL’likte senet alınmıştır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  30,000  

 101 ALINAN ÇEKLER 40,000  

 102 BANKALAR 20,000  

 121 ALACAK SENETLERİ 10,000  

                               120 ALICILAR  100,000 

 Satış işleminden doğan alacağın tahsili   

     /       

 

11.3. 121 ALACAK SENETLERİ 

  

 İşletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda doğan senetli alacakların 

kaydedildiği alacak senetleri hesabı 121 kodlu ve aktif karakterli bir hesaptır. Hesabının alt 

hesapları aşağıdaki şekilde açılabilir: 
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121 ALACAK SENETLERİ 

 121.01 ALACAK SENETLERİ PORTFÖYÜ 

 121.02 TAHSİLE VERİLEN SENETLER 

 121.03 TEMİNATA VERİLEN SENETLER 

 121.04 PROTESTOLU SENETLER 

 

Örnek 1) Ticari alacağına karşılık işletme 440.000 TL’lik senet almıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 121 ALACAK SENETLERİ  440,000  

       121.01 Alacak Senetleri Portföyü   

                                120 ALICILAR   440,000 

 Ticari alacağa karşılık senet alınması   

     

/ 
      

           

 

 

 

 

Örnek 2) İşletmenin portföyünde bulunan 80.000 TL’lik senedin vadesi geldiğinden senet 

tahsil ediliyor. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  80,000  

                                121 ALACAK SENETLERİ   80,000 

                                       121.01 Alacak Senetleri Portföyü    

 Portföydeki senedin tahsili   

     

/ 
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Örnek 3) İşletmenin satıcıya olan 30.000 TL’lik bir borcuna karşılık, alacak senetleri 

portföyünde bulunan bir senedini ciro etmiştir.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 30,000  

                       121 ALACAK SENETLERİ   30,000 

                              121.01 Alacak Senetleri Portföyü   

 Senedin ciro edilmesi   

     

/ 
      

           

 

 İşletmeler senetlerin tahsili işlemini bizzat yapmayabilirler. Portföydeki senetleri 

bankaya protestolu veya protestosuz göndererek bir masraf karşılığında senetlerini bankalar 

aracılığı ile de tahsil edebilirler. Banka, senet tutarını tahsil edince yapılan bu hizmet karşılığı 

olan masraf veya komisyon tutarını senedin tutarından düşerek geriye kalan tutarı işletmenin 

o bankada açılmış bulunan vadesiz hesabına (cari hesabına) yatırır.  Bu uygulamada 

senedin mülkiyeti bankaya geçmez. Senet, işletme tarafından tahsil için bankaya ciro 

edilmiştir. Banka vekâleten hareket eder. 

 

 İşletmenin senetlerini bir banka aracılığı ile tahsil etmek istemesinden ötürü senetlerin, 

bankaya gönderilmesine “Tahsil Cirosu” denir. Bu işlem senet bedelinin tahsil edilmesi için 

senet mülkiyetinin değil, senet üzerindeki tahsil hakkının bir başkasına (bankaya) 

devredilmesidir. Senetlerin bankaya tahsil için gönderilmesi vadelerinden önce olmalıdır. 

 

Örnek 4) Bankaya 65.000 TL’lik senet vadesinden önce tahsile gönderilmiştir. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 121 ALACAK SENETLERİ  65,000  

        121.02 Tahsile Verilen Senetler   

                                 121 ALACAK SENETLERİ   65,000 

                                        121.01 Alacak Senetleri Portföyü    

 Senetlerin bankaya tahsile gönderilmesi   

     

/ 
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Örnek 5) İşletmenin bankada tahsildeki 25.000 TL’lik senedin vadesi gelmiş ve tahsil 

edilmiştir. Banka bu işlem için 25 TL masraf kesmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR 24,975  

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 25  

        770.10 Banka Masraf ve Komisyonu   

                               121 ALACAK SENETLERİ   25,000 

                                      121.02 Tahsile Verilen Senetler    

 Bankadaki senedin tahsili   

     

/ 
      

           

 

Örnek 6) İşletmenin bankadaki vadesi gelen 40.000 TL’lik senedi ilgili alıcı tarafından 

ödenmediği için banka tarafından protesto işlemi yapılmıştır. Protesto işlemi için masraf 100 

TL’dir. 

 

 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

 121 ALACAK SENETLERİ  40,000  

        121.04 Protestolu Senetler    

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 100  

        770.05 Protesto Masrafları   

                                102 BANKALAR   100 

                                121 ALACAK SENETLERİ    

                                       121.02 Tahsile Verilen Senetler   40,000 

 Bankadaki senedin protesto olması   

     

/ 
      

           

 

İşletme sahip olduğu alacak senetlerini kredi veya bir yükümlülüğüne karşı banka 

veya kredi kurumlarına güvence oluşturmak amacı ile teminat olarak verebilir. 



 

282 

 

Örnek 7a) İşletmenin elinde 50.000 TL’lik senet vadesinden önce bankaya teminata 

gönderilmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 121 ALACAK SENETLERİ  50,000  

       121.03 Teminata Verilen Senetler   

                                121 ALACAK SENETLERİ   50,000 

                                       121.01 Alacak Senetleri Portföyü    

 Senetlerin bankaya teminata gönderilmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 7b) İşletme 45.000 TL’lik kredi almıştır. Daha sonra 5.000 TL’lik faiz ile birlikte bu 

alınan kredi geri ödenmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR  45,000  

                                 300 BANKA KREDİLERİ  45,000 

 Alınan kredi   

     

/ 
      

           

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 300 BANKA KREDİLERİ  45,000  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 5,000  

                                121 ALACAK SENETLERİ   50,000 

                                       121.03 Teminata Verilen Senetler   

 Alınan kredinin ana para ve faizinin ödenmesi   

     

/ 
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 Alacak senetlerinin vadelerinden önce bir banka veya mali bir kuruluşda paraya 

çevrilmeleri işlemine senedin “iskonto ettirilmesi” veya “kırdırılması” denir.  

Örnek 8) İşletme paraya gereksinimi nedeniyle vadesine 1 ay kalan 40.000 TL nominal 

değerli senedini bankaya kırdırarak 33.000 TL tahsil etmiştir.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  33,000  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 7,000  

                                121 ALACAK SENETLERİ    40,000 

                                      121.01 Alacak Senetleri Portföyü   

 Alacak senedinin iskonto ettirilmesi   

     

/ 
      

           

 

 Alıcılardan alınan senetlerin bazen senedin üzerinde yazan vade tarihinde alıcı 

tarafından ödenemeyebilir. Bu durumda eski senet tutarı üzerine yeni senedin ödeneceği 

tarihe kadar bir faiz hesaplanarak senetler değiştirilebilir.  
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Örnek 9)  Vadesinde ödenemeyen 18.000 TL tutarındaki bir senet alıcı teklifi üzerine 20.000 

TL’lik yeni bir senetle değiştirilmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 120 ALICILAR 18,000  

                                 121 ALACAK SENETLERİ   18,000 

                                        121.01 Senet Portföyü    

 Ödenmeyen alacak senedinin geri verilmesi   

     

/ 
      

           

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 121 ALACAK SENETLERİ  20,000  

        121.01 Senet Portföyü    

                                 120 ALICILAR  18,000 

                                        121.01 AA Firması   

                                 642 FAİZ GELİRLERİ  2,000 

 Yeni senedin kaydı    

     

/ 
      

           

 

 İki senet arasında oluşan 2.000 TL’lik tutar ise senet değişimi sonucu vade farkından 

oluşan faizdir. Bu faiz, işletme için bir gelir olacağından bu tutar 642 Faiz Gelirleri hesabına 

kaydedilir.  

11.4. TİCARİ BORÇLAR 

 Kuruluşun ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz borçlarının 

kaydedildiği hesapları kapsar. 
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11.5. 320 SATICILAR 
 

 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, 

senetsiz borçların izlendiği pasif karakterli bir hesaptır. Tek düzen hesap planında satıcılara 

olan borçlar bir yıldan kısa ise 320 Satıcılar, bir yıldan uzun vadeli olanlar ise 420 Satıcılar 

hesaplarında izlenmektedir. Bu hesap ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek muhasebe olayları 

aşağıda verilmiştir. 

 

  BORÇ                                320 SATICILAR                                  

ALACAK 

Nakit Ödeme Yapıldığında    Mal Alındığı Zaman 

Çek Verildiğinde    Verilen Çekin Ödenmemesi 

Senet Verildiğinde    Verilen Senedin Ödenmemesi 

Havale Yapıldığında    420 nolu Hesaptan Devir 

Alış İade İşleminde  

Alış İskontosu İşleminde  

  

     

 

 Yukarıdaki hesabın sol tarafında yer alan muhasebe olaylarında bu hesap hep borçlu 

konumdadır. Çünkü, bu olaylar bu hesaba para girişi yaratır. Hesabın sağ tarafında yer alan 

muhasebe olayları hesaptan para çıkışı yaratacağından bu işlemlerde hesap hep alacaklı 

konumda olacaktır.   

 

Örnek 1a) İşletme alış maliyeti 100.000 TL malı ilave %18 KDV ile birlikte kredili olarak 

satın almıştır. 

 

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 153 TİCARİ MALLAR 100,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 18,000  
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                             320 SATICILAR  118,000 

 Ticari mal alımı   

     

/ 
      

           

 

Örnek 1b) İşletme satıcısına olan 118.000 TL borcu için, KDV tutarını yarısını banka havalesi 

ile, diğer yarısını da peşin olarak, mal bedelinin ¼ için kendi çekini, ¼ için çek ciro ¼ için 

senet ciro ve ¼ içinde borç senedi vererek ödemiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 118,000  

                              100 KASA  9,000 

                              101 ALINAN ÇEKLER      25,000 

                              102 BANKALAR  9,000 

 

                             103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME 

                                   EMİRLERİ 

 

25,000 

                              121 ALACAK SENETLERİ  25,000 

                             321 BORÇ SENETLERİ  25,000 

 Kredili mal alımından doğan borcun ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

321 BORÇ SENETLERİ 
 

 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, 

senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır. Tek düzen hesap planında borç senetleri 

bir yıldan kısa veya uzun vadeli olmalarına göre 321 Borç Senetleri hesabı ve 421 Borç 

Senetleri hesaplarında izlenmektedir. Pasif karakterli olan bu hesabın işleyişi aşağıda 

verilmiştir. 

 

Borç                              321    BORÇ    SENETLERİ                           Alacak 

 Borç senedinin vadesinde tutarının   Açılış kaydından gelen tutarlar 
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 ödenip alınmasıyla   Senet verildiğinde 

 Vadesinden önce ödenen senetler  421 nolu hesaptan devir 

 Vadesinden sonra ödenen senetler  

 Senetlerin yenilenmesi   

   

    

 

Örnek 1a) İşletme, senetsiz ticari borcuna karşılık 25.000 TL’lik kendi senedini vermiştir. 

 

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 25,000  

                              321 BORÇ SENETLERİ  25,000 

 Ticari borca karşın borç senedinin verilmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 1b) Satıcılara verilen borç senedi vadesinde ödenmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 321 BORÇ SENETLERİ 25,000  

                             100 KASA  25,000 

 Borç senedinin ödenmesi   

     

/ 
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Örnek 2) Vadesi gelen 20.000 TL bir senedin ödenmesinin güç olmasından ötürü işletme 

23.000 TL tutarında yeni bir borç senedi vermiştir.  

  

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 321 BORÇ SENETLERİ 20,000  

                              320 SATICILAR  20,000 

 İşletmenin kendi senedinin geri alınması   

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 320 SATICILAR 20,000  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3,000  

                             321 BORÇ SENETLERİ  23,000 

 Yeni borç senedinin verilmesi   

     

/ 
      

           

 

 Yukarıda yapılan ikinci kayıtta ise, satıcıya verilen 20.000 TL’lik senet tutarı 

tekrardan 321 Borç Senetleri hesabını artıracağından pasif karakterli hesap bu sefer alacaklı 

konumda olacaktır. İki senet arasında oluşan 3.000 TL’lik tutar ise senet değişimi sonucu 

oluşan yani, eski senet ile yeni senet arasındaki vade farkından oluşan faizdir. Bu faiz işletme 

için bir gider olacağından bu tutar 780 Finansman Giderleri hesabına kaydedilir. 
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Uygulamalar 

1)321 Borç senetleri ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

Çözüm: 

İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, senede 

bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır. 

2)Tek düzen hesap planında satıcılara olan borçlar zamana göre hangi hesaplarda 

izlenir açıklayınız. 

Çözüm: 

Tek düzen hesap planında borç senetleri bir yıldan kısa veya uzun vadeli olmalarına göre 321 

Borç Senetleri hesabı ve 421 Borç Senetleri hesaplarında izlenmektedir. 
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Uygulama Soruları 

1) Tekdüzen hesap planında alacaklar kaç gruba ayrılır açıklayınız. 

2) 320 satıcılar hesabında muhasebe olayları nasıl gerçekleşir açıklayınız. 

3) Tahsil cirosu nedir açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Geniş anlamı ile alacaklar, kredili mal satışları yanında başka nedenlerle doğan çeşitli 

alacakları kapsar. Bu çerçeve içinde alacaklar, işletmenin üçüncü kişilere (müşterilere, 

personele, ortaklara, çeşitli kuruluşlara) karşı ileri süreceği her çeşit hak olmaktadır.  

 Tekdüzen Hesap Plan’ında alacaklar: Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar şeklinde iki 

ana gruba ayrılmaktadır. Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar, konularına ve senetli olup 

olmamalarına bağlı olarak çeşitli hesaplarda izlenirler. Alacakların izlenmesi için kullanılan 

bütün alacaklarla ilgili alacak doğduğunda borçlandırılır; alacak tahsil edildiğinde veya başka 

bir nedenle ortadan kalktığında alacaklandırılır. 

 Kredili işlemler sadece güvene dayanarak sözlü bir anlaşma şeklinde olabileceği gibi, 

alacaklının hakkını göstermede ve kanıtlamada ve bunun yanında kredi olanaklarından 

yararlanmada kullanabileceği senede bağlanabilir. 

 Senetler, satışın yapıldığı veya hizmetin sunulduğu anda söz konusu mal veya hizmet 

bedeline karşılık alınabileceği gibi, daha önce senetsiz alacak niteliğindeki bir alacağa 

karşılıkta alınabilir. Bu senetler “Alacak Senetleri” büyük defter hesabına “Portföydeki 

Senetler” yardımcı hesabında kayda alınır. Senetler alındığında bu hesaplar borçlanır, 

herhangi bir şekilde senet elden çıktığında bu hesaplar alacaklanır. 

 Portföydeki senetler; tahsile verildiğinde, protesto edildiğinde, takibe verildiğinde, 

teminata verildiğinde büyük defter hesabı “Alacak Senetleri Hesabı” değişmez, ancak bu 

senetler durumunu anlatan yardımcı hesaplara aktarılır. 

 İşletme faaliyetleri sırasında doğan borçlar, senede bağlanmış olup olmamalarına göre: 

1. Senetsiz Borçlar ve 2. Senetli Borçlar olmak üzere iki ana grupta toplanır. 

Ticari bir işletmede kredili mal alım işlemlerinden doğan borçlar, “320 Satıcılar 

Hesabı”nda , Ticari faaliyetlere bağlı olarak verilen senetler de  “321 Borç Senetleri 

Hesabı”nda izlenir. 

 Senetsiz ve senetli borçların izlendiği hesaplar pasif karakterli olduklarından 

borçlanmalar, söz konusu hesapların alacak taraflarına; ödenmeleri ise borç tarafına 

kaydedilir. Bu hesapların herhangi bir andaki alacak kalanları, henüz ödenmemiş durumda 

bulunan borçları verir.
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Bölüm Soruları 

 

 1)Ticari bir işletmede kredili mal alım işlemlerinden doğan borçlar hangi hesapta 

izlenir?  

a)320 Satıcılar hesabı  

b)321 Borç senetleri hesabı  

c)121 Alacak senetleri  

d)120 Alıcılar hesabı 

2)Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet 

satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır? 

 a)321 Borç senetleri hesabı 

 b)121 Alacak senetleri 

 c)120 Alıcılar hesabı 

 d)320 Satıcılar hesabı 

3)Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet 

alımlarından kaynaklanan, senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır? 

 a)121 Alacak senetleri 

 b)120 Alıcılar hesabı 

 c)320 Satıcılar hesabı 

 d)321 Borç senetleri 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi işletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda 

doğan senetli alacakların kaydedildiği alacak senetleri hesabıdır? 

 a)121 Alacak senetleri 

 b)321 Borç senetleri 
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 c)320 Satıcılar hesabı 

 d)120 Alıcılar hesabı  

5)Aşağıdakilerden hangisi 121 Alacak senetleri hesabının alt hesaplarından biri 

değildir? 

 a)Alacak senetleri portföyü 

 b)Primli senetler 

 c)Tahsile verilen senetler 

 d)Teminata verilen senetler 

6) Alıcılardan alınıp satıcılara devredilme işlemine ne ad verilir. 

 a)Lehdar 

 b)Ciro 

 c)Keşideci 

 d)Muhatap 

7) Vadesinde ödenmeyen borç senedi yenilendiği zaman aradaki faiz 

hangi hesaba kaydedilir. 

a)642 Faiz Gelirleri 

 b)100 Kasa 

 c)780 Finansman Giderleri 

 d)770 Genel Yönetim Giderleri 

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 320 Satıcılar hesabı 

borçlanmaz. 

a) Nakit Ödeme Yapıldığında 

 b) Satıcıya Havale Yapıldığında 

 c) Çek verildiğinde 

 d)Ticari Mal alımında 
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9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 120 Alıcılar hesabı 

alacaklanmaz. 

a) Ticari Mal satıldığında 

 b) Alıcıdan Havale Geldiğinde 

 c) Nakit Tahsilat Yapıldığında 

 d)Satış İskontosu gerçekleştiğinde 

10) Bankaya 34.000 TL’lik senet vadesinden önce tahsile gönderilme 

işleminde yazılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden  hangi hesap borçlanır? 

a) 120 Alıcılar 

 b) 102 Bankalar 

 c) 101 Alınan Çekler 

 d)121 Alacak Senetleri 

 

 

Cevaplar 

1-A 2-C 3-D 4-A 5-B  6-B  7-C  8- D  9-A  10-D 
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12. DURAN VARLIKLAR VE AMORTİSMAN 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

12.1. Duran varlıklar nelerdir? 

12.2. Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka hangi 

değerler  girer? 

12.3. 250 Arazi ve arsalar hesabı ne tür bir hesaptır?  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1)Maddi duran varlıklar içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 

2)Duran varlıklar nedir açıklayınız. 

3)Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Duran varlıklar ve 

amortisman ile ilgili temel 

kavramlar 

Duran varlıklar ve 

amortisman ve maddi 

olmayan duran varlıklar 

öğrenilecektir. 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Duran varlıklar 

 Amortisman 
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Giriş 

Bu hafta, önemli bir varlık olan duran varlıkların türlerini ve bunların nasıl 

izleneceğini öğretmektedir. Bu kapsam içinde, duran varlıkların tanım ve türleri, özellikle 

maddi ve maddi olmayan varlıklardan; arazi ve arsalar, yer altı ve yerüstü değerler, binalar, 

tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar, haklar, şerefiye, kuruluş ve örgütlenme 

giderleri ve özel maliyetler vb. konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca tükenmeye tabi 

varlıklarda bu haftanın konuları arasında yer alacaktır. 
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12.1. DURAN VARLIKLAR 

  

 İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullanılan; 

aşınmaya, yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi olan kıymetlere duran varlıklar denir. 

Duran varlıklar muhasebe literatüründe Sabit Aktifler, Uzun Vadeli Aktifler olarak da 

tanımlanmaktadır. 

Duran varlıklar, fiziki yapıya sahip olan Maddi Duran Varlıklar ve fiziki yapıya sahip 

olmayan ve bir harcama şeklinde ortaya çıkan Maddi Olmayan (Gayri Maddi) Duran Varlıklar 

olarak iki gruba ayrılır.  

12.2. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

  

 İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir 

yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların 

izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır: 

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 

 

 

 

Bir varlığın bu bölümdeki hesaplarda yer alması için (Kızıl, 2004, s.332-341); 
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    Fiziki bir yapıya sahip olması,  

    Muhasebe kişiliğine ait olması,  

    İşletmenin mal ve hizmet üretimi ya da tedariki işlerinde veya   

         idari amaçlarla sürekli kullanılmak üzere edinilmiş olması,  

    İşletme normal faaliyetlerini sürdürdüğü sürece satılmasının  

        düşünülmemesi,  

    Özel durumlar dışında, 1 yıl olarak belirlenen etkinlik   

         döneminden daha uzun bir ömre sahip olması,  gerekir.  

  12.3. DURAN VARLIKLARIN ELDE EDİLME MALİYETLERİ 

 İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir 

(VUK, m.269). Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 

    1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı, 

    2. Tesisat ve makineler, 

    3. Gemiler ve diğer taşıtlar, 

    4. Gayri maddi haklar. 

    

 Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı 

giderler girer (VUK, m.270): 

  

    1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, 

    2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit 

giderler, 

    3. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile        Emlak Alım ve 

Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında 

göstermekte mükellefler serbesttirler (Değişik fıkra: 30/12/1980 - 2365 m.49), 

    4. Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet 

bedeline giren giderler, satın alma bedelinden gayrı         Komisyon ve nakliye giderleri 

gibi özel giderlerdir. İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri 

satın alma bedeli yerine geçer (VUK, m.273). 

 

    12.4. 250 ARAZİ VE ARSALAR 

  

 İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Satın 

alınan arazi ve arsalar maliyet bedeli ile bu hesabın borcuna kaydedilir. İşletme mülkiyetinden 

çıkması veya üzerinde yapılan bina ya da tesisin maliyetine eklenmesi durumunda bu hesaba 

alacak yazılır. Satın alınan arazi ve arsa üzerinde bulunan eski yapıların yıkılması veya 
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sökülmesi için yapılan giderler arsa ve arazi maliyetine eklenir. Enkazın satılmasından elde 

edilen hasılâtların ise arsa ve arazi maliyetinden düşülmesi gerekir (VUK, m.270).  

 Arazi, tarım faaliyetlerine ayrılan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uygun 

geniş toprak parçasına denir. Arsa ise, belediye sınırları içinde olup, inşaata elverişli 

parsellenmiş arazi parçalarına verilen isimdir. 

     12.5. 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 

  

 Bir işin yapılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak için yeraltı ve yerüstünde inşa edilmiş 

her türlü pist, apron, otopark, su kuyusu, sondaj kuyusu, tel örgü, sarnıç, yol,  köprü, tünel, 

iskele vb. maddi nitelikli varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Yapımı tamamlanan 

veya işletmece edilen veya ettirilen yeraltı ve yerüstü düzenlerin "258 Yapılmakta Olan 

Yatırımlar" hesabında oluşan maliyeti bu hesaba aktarılarak aktifleştirildiğinde bu hesaba 

borç kaydedilir. Mevcut varlığın ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapılması veya 

tamamlanmış yeni bir yeraltı ve yerüstü düzeni satın alınması halinde de bu hesaba borç 

kaydedilir. Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin satılması veya hizmet dışı kalması durumunda bu 

hesap alacaklanır. 

      

 

 12.6. 252 BİNALAR 

  

 Bu hesap, işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği aktif 

karakterli bir hesaptır. Hazır bir bina satın alındığında veya işletmece edilen veya ettirilen 

binaların "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında oluşan maliyeti bu hesaba aktarılarak 

aktifleştirildiğinde, daha önce aktife alınmış bulunan bir binanın ekonomik değerini artırıcı bir 

harcama yapıldığında, binalar yeniden değerlendirildiğinde bu hesap borçlanır. Herhangi bir 

nedenle binanın elden çıkarılması durumunda hesap alacaklandırılır. 

 

12.7. 253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 

  

 Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu 

amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Bu hesap kullanım 

amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir. Hesap, satın alınan veya işletmece imal 

edilen veya ettirilen; tesis, makine ve cihaz bedellerinin maliyetleri üzerinden borçlanır. Daha 

önce aktife alınmış bulunan bir tesis, makine ve cihazın ekonomik değerini artırıcı bir 
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harcama yapıldığında da bu hesap borçlandırılır. Tesis, makine ve cihazların yeniden 

değerlenmesinde de artan değer kadar bu hesaba borç yazılır. Hesap, söz konusu varlıkların 

herhangi bir nedenle aktiften çıkmasında alacaklanır.  

12.8. 254 TAŞITLAR 

  

 İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. 

Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu 

hesapta izlenir. Ancak ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının toplam 

tutarı bilanço dip notlarında gösterilir.  

 Satın alınan taşıtlar edinme maliyetleri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. Daha 

önce aktife alınmış bulunan bir taşıtın ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapıldığında da 

bu hesap borçlandırılır. Hesap taşıtların herhangi bir nedenle aktiften çıkmasında alacaklanır. 

 

12.9. 55 DEMİRBAŞLAR 

  

 İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile 

döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli 

bir hesaptır. 

 Yukarıdaki tanıma girmekle birlikte Vergi Usul Kanunu'nun tanıdığı yetki (m.313) 

kullanılarak maliyeti Kanundaki sınırlar altında kalan demirbaşlar bu hesaba alınmadan 

doğrudan gider olarak kaydedilebilecekleri için amortismana tabi olmayacaklardır. Bu sınır 

2010 yılı için 680 TL’dir. 

 Satın alınan veya işletmece imal edilen demirbaşlar maliyetleri üzerinden bu hesaba 

borç yazılır. Maliyeti önce "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında oluşturulan 

demirbaşlar da söz konusu hesabın alacağı karşılığında bu hesabın borcuna yazılarak 

aktifleştirilir. Daha önce aktife alınmış bulunan demirbaşların ekonomik değerini artırıcı bir 

harcama yapıldığında da bu hesap borçlandırılır. Hesap, demirbaşların herhangi bir nedenle 

aktiften çıkmasında alacaklanır. 

12.10. 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR  

  

 Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen, özellikle kendi 

bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir 

hesaptır. 
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 Satın alınan veya işletmece imal edilen diğer maddi duran varlıklar, maliyetleri 

üzerinden bu hesaba borç yazılır. Maliyeti önce "258 Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında 

oluşturulan maddi duran varlıklar da söz konusu hesabın alacağı karşılığında bu hesabın 

borcuna yazılarak aktifleştirilir. Daha önce aktife alınmış bulunan bu hesaptaki maddi duran 

varlıkların ekonomik değerini artırıcı bir harcama yapıldığında da bu hesap borçlandırılır. 

Hesap, bu kıymetlerin herhangi bir nedenle aktiften çıkmasında alacaklanır. 

 

  

12.11. 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 

  

 Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok 

edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan aktif düzenleyici bir hesaptır. Ayrılan 

amortismanlar fonksiyon esasına göre ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; 

satılan veya  kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak 

kaydedilir. 

12.12. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 

 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 aktif karakterli bir hesaptır. 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. 

12.13. 259 VERİLEN AVANSLAR 

  

 Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran 

varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansı ile ilgili 

giderleri de kapsar. Ödeme yapıldığında hesaba borç; sipariş edilen malzeme teslim 

alındığında, ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. 

12.14. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  

 Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı 

veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile, belli koşullar altında hukuken himaye 

gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır. 

260 HAKLAR 
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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 

12.15. 260 HAKLAR 

  

 İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı 

hukuki  tasarruflar ile kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, 

yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. 

 Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri 

içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa 

olunarak yok edilir. Haklar  hesabında yer alan bazı kalemler aşağıda verilmiştir: 

 Patentler; yeni buluşlar veya üretim teknikleri ile ilgili sınai haklar, 

 İmtiyazlar; devlet tarafından işletilen tabii kaynakların işletilmesi için 

satın  

      alınan haklar, 

 Ticari ünvan; işletmenin ticaret siciline kayıtlı olan ismi,    

 Ticari marka; satılan mamulleri ayırt etmede kullanılan bir işaret, kelime,  

       resim ve semboller,   

 Telif hakları; eser, film, kaset gibi yayınların yayınlanma ve satılma  

      haklarının satın alınmasında eser sahibine ödenen tutarları  ifade eder. 

      12.16. 261 ŞEREFİYE 

  

 Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu 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. 

 Devralınan işletmenin varlık ve borçlarının farkından oluşan net varlıklarının emsal 

değeri ile satın alan işletmenin ödediği satış bedeli arasındaki farktan oluşan şerefiye için 
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Vergi Usul Kanunu, "şerefiye" yerine, eski bir deyim olan "peştemallık" kelimesini 

kullanmaktadır. 

 Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri 

amortisman yoluyla, 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır. 

12.17. 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 

  

 İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi 

için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmesi 

durumunda izlendiği hesaptır. İlgili giderler maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 

Yok edilmeleri amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok 

edilir. 

12.18. 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

  

 İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve benzeri 

amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır. Maliyet 

değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir. 

12.19. 264 ÖZEL MALİYETLER 

  

 Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak 

artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) 

bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak 

olan varlıkların bedellerini kapsar. 

 Kiralanan bir gayrimenkulün yararlı olma boyutlarını genişleten (kapasitesini ve/veya 

verimini artıran) ya da yararlı olma süresini (ekonomik ömrünü) uzatan nitelikteki 

işlemlerin gerektirdiği harcamalar, 

 

 Kiralanan bir gayrimenkulde işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan, kira 

sözleşmesine göre gayrimenkul sahibine kalacak olan düzenlemelerin (sabit raflar, ses 

düzeni vb.) gerektirdiği harcamalar, 

 

 Kiralanan bir gayrimenkulde işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan ancak 

kira süresinin sonunda sökülmesi halinde bir değer taşımayacak düzenlemelerin 

(aydınlatma tesisatı gibi) gerektirdiği harcamalar, özel maliyet gideri olarak 

muhasebeleştirilir. 
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 Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira 

süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla amorti edilir. 

12.20. 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  

 Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar kalemlerinin 

izlendiği hesaptır. Yukarıda sayılanların dışında bir maddi olmayan duran varlık ortaya 

çıktığında o duran varlık için yapılan harcamalar üzerinden bu hesaba borç yazılır. Varlık 

tamamen amorti edildiğinde, birikmiş amortisman hesabının borcuna karşılık, bu hesaba 

alacak yazılır. 

12.21. 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 

  

 Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok 

edilebilmesini 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. 

 

 

 

12.22. 269 VERİLEN AVANSLAR 

 

 Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt 

dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Ödeme 

yapıldığında hesaba borç; varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba 

alacak kaydedilir. 

12.23. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

  

 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 içerir.Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır. 

271 ARAMA GİDERLERİ 



 

309 

 

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 

279 VERİLEN AVANSLAR 

12.24. 271  ARAMA GİDERLERİ 

  

 Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden 

yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması 

için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak 

arazinin yerden ve havadan (topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeosismik vb.) incelenmesine ve 

gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan 

harcamalar bu hesapta izlenir. 

 Harcamalar yapıldıkça aktifleştirilir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir 

cevher rezervi saptanamamışsa, yapılan giderlerin toplamı bu hesabın alacağı karşılığında 

zarara kaydedilir. 

12.25. 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

  

 Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden 

yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir 

bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların 

gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak 

amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği 

giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu 

işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. 

giderlerin izlendiği hesaptır. 

 İşletme tarafından yapılan veya işletme dışına ihale edilen hazırlık işleri ile ilgili 

giderler bu hesaba borç yazılır. Yapılan gider karşılığında çıkarılmaya hazır hale getirilen 

cevher veya petrol miktarı göz önünde tutularak itfa edilir. 

 Hazırlık giderleri yapılan sahadan cevherin veya petrolün tamamen çıkarılmasından 

sonra bu hesapta biriken gider, birikmiş tükenme payı ile mahsup edilerek, kayıtlardan 

çıkartılır. 

12.26 . 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

 Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan özel tükenmeye tabi diğer varlık 

değerlerinin izlendiği hesaptır. Belirli maddi varlıkla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar bu 
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hesaplara borç, özelliğini yitirmiş olan varlıklar ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara 

alacak kaydedilir. 

12.27. 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 

  

 Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler, özelliklerine göre "tükenme 

payı" ayrılmak suretiyle itfa edilir. 

 Özel tükenmeye tabi varlıklar tükenme payı, maliyet ve gider hesapları karşılığında bu 

hesaba alacak, kayıtlardan çıkarıldığı takdirde borç kaydedilir. 

 

12.28. 279 VERİLEN AVANSLAR 

  

 Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. 

Avans ödemesi yapıldığında hesaba borç, kesinleşen ödemelerde, önceki avans ödemesi 

mahsup edilmek üzere hesaba alacak kaydedilir. 

12.29. DURAN VARLIKLARIN SATIN ALINMASI 

  

 Duran varlıkların satın alınması konusu hem maddi duran varlıklar hem de maddi 

olmayan duran varlıkların satın alınması şeklinde iki başlık altında ele alınacaktır. Burada 

önemli olan, alınan bir duran varlığın kaydedildiği hesaba alış maliyeti ile kaydedilmiş 

olmasıdır. Ayrıca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi bunların aktife 

girdiği tarihten itibaren 191 İndirilecek KDV hesabına borç kaydedilir.  
 

12.30. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATIN ALINMASI 

  

 Hesap planında 25’li grupta yer alan bütün maddi duran varlıkların satın alınma işlemi 

genelde aynıdır. Sadece alınan varlığın ne olduğuna göre onun takip edileceği ilgili hesabın 

ismi değişmektedir. Konu ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir: 

 

Örnek 1) İşletmenin arsasının üzerindeki depo 40.000 TL + %18 KDV  tutarı peşin ödenerek 

yıktırılmıştır.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
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 250 ARAZİ VE ARSALAR 40,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 7,200  

                               100 KASA  47,200 

 Yıkım ücretinin ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) Daha önce yıkıma gerçekleştirilen  enkaz 15.000 TL + %18 KDV bedelle nakden 

satılmıştır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

  100 KASA 17,700  

                              250 ARAZİ VE ARSALAR  15,000 

                              391 HESAPLANAN KDV  2,700 

 Yıkımdaki enkazın satılması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3) İşletme fabrikanın bahçesindeki yolları asfaltlamak için yaptığı 350.000 TL’lik 

harcamayı yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip etmiştir. Yol çalışmaları sona ermiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 350,000  

 

                              258 YAPILMAKTA OLAN 

                                     YATIRIMLAR 

 

350,000 

 Yatırımı biten varlığın ilgili hesaba devri   

     

/ 
      

           

 

Örnek 4) İşletme genel müdürüne bir binek otomobil almıştır. Bu alım için 50.000 TL + %18 

KDV bedeline karşın işletme kendi çekini vermiştir (Binek otomobil alışlarında 191 

indirilecek KDV kullanılmaz. KDV tutarı alış maliyetine atılır).  

 
   

İşlemin Tarihi 
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 254 TAŞTLAR 59,000  

         254.10 Binek Otomobiller   

 

                             103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME 

                                     EMİRLERİ 

 

59,000 

 Binek oto satın alınması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 5) İşletme malların taşınması için bir kamyonet satın almıştır. Bu alım için 20.000 TL 

+ %18 KDV bedelini EFT ile ödemiştir. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 254 TAŞITLAR 20,000  

         254.20 Kamyonetler   

 191 İNDİRİLECEK KDV 3,600  

                              102 BANKALAR  23,600 

 Binek oto satın alınması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 6) İşletme bir LCD TV’yi 10.000 TL +%18 KDV ile peşin satın  almıştır. 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 255 DEMİRBAŞLAR 10,000  

        255.10 Televizyonlar   

 191 İNDİRİLECEK KDV 1,800  

                              100 KASA  11,800 

 Demirbaş alımı   

     

/ 
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Örnek 7) İşletme 85.000 TL değerindeki dikiş makinesini almak için 35.000 TL’lik avansı 

peşin vermiştir. Bir ay sonra gelen makinenin geri kalan tutarı ve KDV’si peşin ödenmiştir ( 

KDV oranı %18). 

1 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 259 VERİLEN AVANSLAR 35,000  

                               100 KASA  35,000 

 Makine almak için avans verilmesi   

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 85,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 15,300  

                              259 VERİLEN AVANSLAR  35,000 

                              100 KASA  65,300 

 Makinenin alınması ve avansın kapanması   

     

/ 
      

           

 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATIN ALINMASI 

  

 Hesap planında 26’lı grupta yer alan bütün maddi olmayan duran varlıkların satın 

alınma işlemi genelde aynıdır. Sadece alınan varlığın ne olduğuna göre onun takip edileceği 

ilgili hesabın ismi değişmektedir. Konu ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

Örnek 1) Bir şahsın yazdığı eserin telif hakkını, işletme 20.000 TL ödeyerek satın almıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 260 HAKLAR 20,000  

        260.01 Telif Hakları   

                              100 KASA  16,000 

 

                             360 ÖDENECEK VERGİ VE 

                                    FONLAR 

 

4,000 
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 Şahsa telif ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

 Yazarın bir şahıs olmasından ötürü bir gelir vergisi söz konusudur. Yazarın bir şirket 

olması durumunda ise, bu şirket işletmeye bir fatura kesecektir. Bu durumda yapılması 

gereken kayıt aşağıda verilmiştir: 

Örnek 2) Bir şirketin eserinin telif hakkını, işletme 20.000 TL ödeyerek satın almıştır. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 260 HAKLAR 20,000  

        260.01 Telif Hakları   

 191 İNDİRİLECEK KDV 3,600  

                              100 KASA  23,600 

 Şirkete telif ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3) İşletme başkasına ait bir mağazayı devralırken 100.000 TL +%18 KDV şerefiye 

ödemiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 261 ŞEREFİYE 100,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 18,000  

                               100 KASA  118,000 

 Şerefiye ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

 

Örnek 4) İşletme 70.000 TL’yi, yeni kiraladığı mağazayı showroom haline getirmek için 

harcamıştır (KDV oranı  %18). 
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İşlemin Tarihi 
     

        

 264 ÖZEL MALİYETLER 70,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 12,600  

                               100 KASA  82,600 

 Özel maliyetlerin ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ 

Örnek 1) İşletme aktifinde kayıtlı olan bir arazi üzerinde, arazinin maden yatağı olarak 

işlemeye elverişli olup olmadığını belirlemek amacıyla etüd çalışmalarına 45.000 TL harcama 

yapmıştır (KDV oranı  %18). 

 

   

İşlemin Tarihi 

     

        

 271 ARAMA GİDERLERİ 45,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 8,100  

                               100 KASA  53,100 

 Etüt çalışmasına ödenen    

     

/ 

      

           

 

 

Örnek 2) Maden yatağı çalışmasından, rezervin istenilen nitelikte olmayıp yapılacak üretimin 

rasyonel olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

   

İşlemin Tarihi 
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689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 

ZARARLAR 
45,000  

                               271 ARAMA GİDERLERİ  45,000 

 
Maden yatağının elverişsiz olduğunun  

tespit edilmesi nedeniyle 
  

     

/ 

      

           

 

 

AMORTİSMAN 

 Yıpranma ve aşınma nedeniyle iktisadi kıymetin kullanım ömrünün azalması; çürüme, 

paslanma, bozulma ve eskime nedeniyle değer kaybı, beklenmeyen olaylar nedeniyle oluşan 

değer kayıpları, bakım-onarım hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan değer kayıpları, 

gelişen teknoloji karşısında  iktisadi kıymetin rasyonelliğini kaybetmesi, işletme faaliyetinin 

süre ile sınırlanmış olması, bir duran varlığın değerinde azalmaya yol açan etkenlerdir.  

 Amortisman, duran varlıklarda kullanımdan dolayı ortaya çıkan yukarıda belirtilen 

etkenlerden ötürü değer kayıplarını dikkate alarak; duran varlıkların faydalı ömürlerini tahmin 

etmek ve bu süreç içerisinde söz konusu varlıkların elde etme maliyetlerini gider olarak 

muhasebeleştirmektir. Duran varlık maliyetinin, ekonomik ömrü boyunca her muhasebe 

dönemi giderlerine sistematik olarak dağıtılmasına amortisman denir. “Tükenme payı” ve 

“itfa olması” gibi terimler, amortisman ayırma yerine kullanılan diğer isimlerdir. 

 Amortisman ayırmanın amacı, sabit varlıkların maliyetlerini, sistemli olarak 

kullanıldıkları süreye dağıtmak ve her yıl payını gider kaydetmek suretiyle, kullanım süresi 

sonunda kullanılmaz hale geldiği varsayılan sabit kıymetin yenilenmesi için fon yaratmaktır. 

AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

 Başlıca amortisman hesaplama yöntemlerini 213 sayılı VUK’na göre şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 Arazide Amortisman : Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak; 

tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle, 

incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri ile, işletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar 

amortismana tabi tutulur(VUK, m.314). 

 Madenlerde Amortisman : İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı 

maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri; 

ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her 
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maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıkları’nca belli 

edilecek nispetler üzerinden yok edilir (VUK, m.316). 

 Fevkalade Amortisman : Bu yöntemin uygulanabilmesi için bazı özel şartlara gerek 

vardır. Amortismana tabi olan varlıkların; yangın, deprem, su basması gibi afetler ile, yeni 

icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek  tamamen veya kısmen kullanılmaz bir 

hale gelmeleri ve normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalmaları ile bu şartlar 

oluşur. Bu şartların oluşumu sonucunda işletmenin müracaatı üzerine ve ilgili bakanlıkların 

mütalaası alınarak, Maliye Bakanlığı’nca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli 

edilen "fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır. 

 Normal Amortisman : Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye 

Bakanlığı’nın tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların 

tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır (VUK, m.315). 

  

 Azalan Bakiyeler: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, 

amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok 

edebilirler. Bu usulün tatbikinde: 

 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan 

amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur, 

 2. Bu usulde amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının 

iki katıdır, 

 3. Amortisman süresinin son yılına devreden tutar tamamen yok edilir (VUK 

Mükerrer, m.315). 

 

AMORTİSMAN USULÜNÜ SEÇME  

 İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. Amortismana tabi bir 

varlık için seçilen normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılmasına başladıktan 

sonra bu yöntemden vazgeçilemez.  Amortismana tabi bir varlık için seçilen azalan bakiyeler 

yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman yöntemine 

geçilebilir (VUK,  m.320). 

 257 Birikmiş Amortismanlar hesabına, maddi duran varlıkların VUK’na göre 

kullanıldıkları süre içerisinde tüketilen değerleri kaydedilir. Aktif düzenleyici bir hesap 

olmasından ötürü bilançonun aktifinde eksi olarak yer alır ve pasif karakterli çalışır. 

 268 Birikmiş Amortismanlar, maddi olmayan duran varlıkların VUK’na göre ve 

kullanılabilecekleri süre içerisinde tüketilen değerlerinin kaydedildiği hesaptır. Aktif 

düzenleyici bir hesap olmasından ötürü bilançonun aktifinde 26 nolu grubun altında eksi 

olarak yer alır ve pasif karakterli bir hesaptır. 
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AMORTİSMAN HESAPLAMA  

  

 Maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında ele alınan değeri (maliyet 

değeri); sabit kıymeti satın alırken katlanılan tüm maliyetleri içerir. Ekonomik ömrü, işletme 

için yararlı olabilecek süreyi kapsamaktadır. Duran varlığın ekonomik ömrü sonucunda 

tahmini hurda değeri, sabit kıymetin satışı ile elde edilecek nakit girişleri veya kullanılabilir 

parçalarının değerlerinden oluşur. Duran varlığın bir hurda değeri yoksa maliyet bedeli yani 

aktife kayıtlı değer üzerinden amortisman ayrılmaya başlanır. Eğer varsa, amortisman 

hesaplamada, maliyet bedeli  -  hurda değeri sonucu ortaya çıkan tutar ele alınır. 

 Duran varlığın bir hurda değeri varsa,  M  -  H formülü kullanılır. Buradaki M maliyet 

değerini, H ise, duran varlığın hurda değerini temsil eder. İki tutar arasındaki fark ise ilk yıl 

amortismana konu olacak tutarı anlatır. Amortisman süresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan 

başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanabilmesi için bir (1) sayısının uygulanan orana 

bölünmesi gerekir (VUK, m.319). 

 Amortismana tabi olan varlıklar için genelde uygulanan yöntemler iki tanedir. 

Bunlardan birincisi normal amortisman yöntemi, ikincisi de azalan bakiyeler amortisman 

yöntemidir.  

 Konunun en başından anlaşılabilmesi ve bütünlüğün sağlanabilmesi için bir makine 

alımı gerçekleştirilecek ve bu makineye hem normal hem de azalan paylı amortisman 

yöntemine göre amortisman ayırma işlemi yapılacaktır. 

Örnek 3)  İşletme 2006 yılında bir adet 200.000 TL’na peşin bir makine satın almıştır. 

İşlemdeki KDV oranı %18’dir. 

 

   
  İşlemin 

tarihi 

     

        

 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 200,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 36,000  

                              100 KASA  236,000 

 Makine alımı   

     

/ 

      

           

 

NORMAL ( DÜZ VE EŞİT PAYLI) AMORTİSMAN YÖNTEMİ 

 Bu yöntemde ayrılacak amortisman tutarı, duran varlığın maliyetinin, söz konusu 

duran varlığın tahmini ekonomik ömrüne bölünmek sureti ile bulunur. Örneğimizde alınan 
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demirbaşın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu kabul edecek olursak, her yıl bu demirbaş için 

%20 oranında yıpranma aşınma ve eskime payı anlamına gelen amortisman ayrılacaktır. Bu 

yönteme göre oluşturulan tablo aşağıda verilmiştir: 

 

                                      YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU 

Yıllar Maliyet Bedeli Yıllık 

Oran 

Yıl Sonu 

Amortisman Payı 

Dönem Sonu 

Net Defter 

Değeri 

2006 200,000 %20 40,000 160,000 

2007 200,000 %20 40,000 120,000 

2008 200,000 %20 40,000   80,000 

2009 200,000 %20 40,000   40,000 

2010 200,000 %20 40,000            0 

 

 Görüldüğü gibi yıllık amortisman oranı ve payları yıllar itibari ile aynıdır.1.yılın 

200.000 TL olan maliyet bedelinin %20’si oranında 40.000 TL amortisman payı 

hesaplanmıştır. Bu amortisman payının maliyet bedelinden çıkartılması sonucu bulunan 

160.000 TL, 1’inci yılın dönem sonunda ilgili maddi duran varlığın net defter değerini 

verecektir. Birinci yıldan sonra her yıl maliyet bedeli bu demirbaşın alış maliyeti olan 

200.000 TL tutarı yazılarak yine aynı oranda her yıl amortisman ayrılacaktır. 

AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN YÖNTEMİ 

 Bu yöntem, maddi duran varlıkların ilk yıllarda daha çok aşındığı ve yıprandığı fikrine 

dayanır. Bu yöntemde amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır. Bu sürenin 

son yılına devreden amortisman tutarı o yılın amortismanı sayılır.  

 Sabit kıymetlerin ekonomik ömürlerinin sonlarına doğru verimlerinin düştüğü 

görüşünden kaynaklanan bu yöntemde oran, her yılın başındaki net defter değerine tatbik 

edilir. Böylece, yıllık amortisman oranı sabit tutularak duran varlığın bir önceki yılın net 

defter değerine uygulanan amortisman oranı ile hem yıllık amortisman payı, hem de dönem 

sonu net defter değerleri azalarak birbirini takip eder. Ekonomik ömrünün son yılında kalan 

net defter değeri oran kullanılmaksızın amortisman payı olarak kabul edilir. Örneğimize konu 

olan 200.000 TL maliyetli demirbaşın bu yönteme göre çözümü aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

    YILLIK AMORTİSMAN TABLOSU 
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Yıllar Duran Varlığın 

Dönem Başı Net 

Defter Değeri 

Yıllık  

Oran 

Yıl Sonu  

Amortisman Payı 

Dönem Sonu Net 

Defter Değeri 

2006 200,000 %40 80,000 120,000 

2007 120,000 %40 48,000   72,000 

2008 72,000 %40 28,800   43,200 

2009 43,200 %40 17,280   25,920 

2010 25,920    - 25,920            0 

 

AMORTİSMANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

 Birikmiş amortismanlar; fonksiyon esasına göre şekillenen 7/A sistemine göre 

yönetimle ilgili olan amortisman tutarı 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında takip edilir. 

Üretim işletmelerinde ise yönetimle ilgili olan birikmiş amortismanlar yine 770 nolu hesapta 

takip edilirken, üretime konu olan maddi duran varlıkların amortismanları 730 Genel Üretim 

Giderleri hesabında takip edilir. 7/B seçeneğine göre amortisman tutarı 796 Amortisman ve 

Tükenme Payları hesabına yazılacaktır. 

 

   

    31/12/200X 

     

        

 770 GENEL YÖNETIM GİDERLERİ XXX  

        770.06 Amortisman Giderleri   

 
                             257 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 
 XXX 

 

                                    257.05 Demirbaş 

Birikmiş 

                                                Amortismanı 

  

 Amortisman payının kaydı   

     

  / 
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 Maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarı, ilgili yevmiye kaydında 

sadece 257 nolu hesap yerine 268 Birikmiş Amortismanlar hesabında izlenir. Hesaplarının 

yardımcı (alt) hesapları ise, maddi olmayan duran varlığın cinsine göre ayrılır. 

 Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 27’li grupta yer alan Özel Tükenmeye Tabi 

Varlıklarda yer alan hesapların amortisman tutarları ise 278 Birikmiş Tükenme Payları 

hesabında izlenir. 

MUHASEBELEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

 Dönem sonunda hesaplanan amortisman tutarlarının muhasebeleştirilme-sinde iki 

yöntem söz konusudur. 

 1) Direkt Yöntem: Bu yöntemde hesaplanan amortisman tutarları direkt olarak duran 

varlığın maliyetinden, yani ilgili hesabından düşülür. Bu nedenle duran varlıklar bilançoda net 

değerleri üzerinden gözükecektir. Bu durumda, duran varlıkların elde edilme maliyetlerini 

bilançoda görmek mümkün olmadığı gibi duran varlıkların ne kadarlık kısmının amorti 

edildiği de bilinemez. Bu nedenlerden ötürü bu yöntem tek düzen hesap planına uygun 

değildir. 

 2) Endirekt Yöntem: Tek Düzen Muhasebe Sisteminde de uygulanan bu yöntemde, 

hesaplanan amortisman tutarları pasif karakterli fakat ilgili aktif hesapların altında (-) olarak 

yer alan Birikmiş Amortismanlar olarak ayrı bir hesapta yer alır. İlgili duran varlığın 

muhasebe hesabında da varlığın işletmede kaldığı süre boyunca maliyet bedeli üzerinden yer 

alması sağlanır. İki hesap arasındaki farkta, duran varlığın net defter değerini verir. 
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Uygulamalar 

1)Maddi duran varlıklar içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 

Çözüm: 

Maddi duran varlıklar içerisinde yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir: 

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 

2)Duran varlıklar nedir açıklayınız. 

Çözüm: 

İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre kullanılan; aşınmaya, 

yıpranmaya, tükenmeye ve değer kaybına tabi olan kıymetlere duran varlıklar denir. 

3)Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 

Çözüm: 

Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır. 

 

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 
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Uygulama Soruları 

1) Maddi olmayan duran varlıklar nedir ve hangi hesap türleri bu grup içerisinde yer alır 

açıklayınız. 

2) Maddi duran varlıkların satın alınması nasıl gerçekleştirilir açıklayınız. 

 

3) Maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasında nelere dikkat edilir açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Amortismana tabi duran varlıklar 1) Maddi Duran Varlıklar, 2) Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar, 3) Tükenmeye Tabi Varlıklar şeklinde sınıflandırılır. Maddi duran varlıklar içinde 

yer alan arazi ve arsalar, yer altı ve yerüstü düzenleri, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar, 

makineler vb. maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilir. Maddi duran varlıkları kullanma 

sırasında yapılan harcamalar, duran varlığın ekonomik artırdığı taktirde aktifleştirilir; sadece 

iyi çalışır durumda tutmak amacıyla (yıllık bakım ve onarım) yapıldığında ise, dönem gideri 

olarak kayıtlara alınır. 

 Şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyet gibi maddi olmayan duran 

varlıklar da maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilirler ve uygun bir sürede itfa edilir, 

yani gidere dönüştürülür. 

  Arazi ve arsaların hizmet süreleri sınırsız olduğundan bunlara amortisman 

uygulanmaz. Diğer duran varlıkların faydalı ömürleri sınırlı olduğundan, bu hizmet süreleri 

içinde onların maliyet bedelleri üzerinden normal ya da azalan bakiyeler yöntemine göre 

amortisman ayrılır. Normal amortisman yönteminde amortisman gideri her yıl eşit tutarlarda 

ortaya çıkarken, azalan bakiyeler yönteminde ilk yıllarda daha çok sonradan azalan tutarda 

amortisman gideri ayrılır.   

 Ayrılan bu amortisman tutarları 257 Birikmiş Amortismanlar, 268 Birikmiş 

Amortismanlar hesaplarında takip edilir. Birikmiş Amortisman hesaplarının hepsi aktif 

düzenleyici hesaplarıdır. Bu yüzden döneme ait amortisman giderleri bu hesapların alacağına 

kaydedilir. Bu hesaplar bilançolarda ilgili hesap gruplarının içinde eksi (-) değerle yer 

alacağından hesap gruplarının parasal tutarları eldeki duran varlıkların bilanço günündeki 

“Net Defter Değerleri”ni belirler. 

 Tükenmeye tabi varlıklara uygulanacak olan amortisman ise, Maliye ve Sanayi 

Bakanlıklarınca tespit edilir. 
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Bölüm Soruları 

1)Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü 

değildir?  

a)251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri 

b)253 Tesis, makine ve cihazlar 

c)264 Özel maliyetler 

d)259 Verilen avanslar 

 2)Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü 

büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran 

varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır? 

  a)255 Demirbaşlar 

  b)254 Taşıtlar 

  c)253 Tesis, makine ve cihazlar 

  d)252 Binalar 

 3)Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap 

türü değildir? 

  a)260 Haklar 

  b)258 Yapılmakta olan yatırımlar 

  c)264 Özel maliyetler 

  d)268 Birikmiş amortismanlar (-) 

  

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu 

işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu 

farkların izlenmesinde kullanılır?  

  a)263 Araştırma ve geliştirme giderleri 

  b)264 Özel maliyetler 
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  c)262 Kuruluş ve örgütlenme giderleri 

  d)261 Şerefiye 

  

5)Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar içerisinde yer alan 

hesaplardan biri değildir? 

   a)257 Birikmiş amortismanlar (-) 

  b)271 Arama giderleri 

  c)279 Verilen avanslar 

  d)278 Birikmiş tükenme payları (-) 

6)Aşağıdaki maddi duran varlıklardan hangisinde amortisman uygulanmaz  

   a)Binalar 

  b) Taşıtlarda 

  c)Boş Arazi ve Arsalarda 

  d)Hepsinde uygulanır. 

 

 

 

7)Bir yıldan sonra aşağıdaki yöntemlerden hangisine geçiş yapılabilir. 

  a)Normal 

  b)Azalan Bakiyeler 

  c)Fevkalade Amortisman 

  d)Seçilen yöntem asla değiştirilemez 

 

8) Kiralanan bir işyerine yapılan masraflar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip 

edilir? 

  a)770 Genel Yönetim Giderleri 
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  b)264 Özel maliyetler 

  c)261 Şerefiye 

  d)255 Demirbaşlar 

9) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik 

ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl 

için ayrılacak olan amortisman gideri kaç TL’dir? 

a)20.000 

  b)40.000 

  c)60.000 

  d)80.000 

 

 

10) Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik 

ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl 

için ayrılacak olan amortisman giderinden sonra bu demirbaşın net defter değeri kaç TL’dir.? 

a)20.000 

  b)40.000 

  c)60.000 

  d)80.000 

 

 

Cevaplar 

1-C 2-A  3-B  4-D 5-A  6-C  7-A  8-B  9-A  10-C 
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13. ÖZKAYNAKLAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

13.1.  54 Kar yedekleri hesabı ne tür bir hesaptır? 

13.2.  501 Ödenmemiş sermaye hesabı ne tür bir hesaptır? 

13.3.  Sermaye yedekleri hangi hesap grubunda yer alır? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) 52 Sermaye yedekleri hesabı içerisinde hangi hesap türleri yer alır açıklayınız. 

2) 580 Geçmiş yıllar zararları (-) ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

3) 570 Geçmiş yıllar karları ne tür bir hesaptır açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Özkaynaklar ile ilgili temel 

kavramlar 

Özkaynaklar, ödenmiş 

sermaye, sermaye yedekleri, 

kar yedekleri, geçmiş yıllar 

karları, geçmiş yıllar 

zararları ve dönem net karı 

(zararı) öğrenilecektir. 

 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 
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Anahtar Kavramlar 

 Ödenmiş Sermaye 

 Sermaye Yedekleri 

 Özkaynaklar 
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Giriş 

Bu hafta, bir işletmenin varlıklarının finansmanında kullanılan özkaynak veya diğer 

bir deyişle özsermaye unsurları ele alınacaktır. Bir işletmenin özsermayesini oluşturan 

sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve dönem kârı konuları ve hesaplarının tanıtımı 

yapılacaktır.  
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13.1. ÖZKAYNAKLAR 

  

 Bilançonun pasif tarafında yer alan hesaplar işletmenin varlıklarını elde etmede 

kullandığı kaynakları anlatır. Temelde bu kaynaklar iç ve dış kaynaklar olmak üzere ikiye 

ayrılır. Dış kaynaklar işletmenin sağladığı kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar yani, 

borçlardır. İç kaynak ise, işletmenin ortakları tarafından sağlanan sermayedir.  

 İşletmenin özsermayesi diğer bir deyişle özkaynakları, işletme sahip veya ortaklarının 

bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş 

sermaye ile, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları ve dönemin net kârını 

kapsar. Eğer varsa geçmiş yıllar zararları ve dönemin net zararı özsermayeden düşülür. Tek 

düzen hesap planında özkaynaklarla ilgili hesaplardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

50 Ödenmiş Sermaye  

     500 Sermaye  

     501 Ödenmemiş Sermaye (-)  

52 Sermaye Yedekleri  

     520 Hisse Senetleri İhraç Primleri  

     521 Hisse Senedi İptal Kârları  

     522 MDV Yeniden Değerleme Artışları  

     523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları  

54 Kâr Yedekleri  

    540 Yasal Yedekler  

    541 Statü Yedekleri  

    542 Olağanüstü Yedekler  

57 Geçmiş Yıllar Kârları  

    570 Geçmiş Yıllar Kârları  

58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)  

   580 Geçmiş Yıllar Zararları  

59 Dönem Net Kârı (Zararı)  

   590 Dönem Net Kârı  

   591 Dönem Net Zararı (-)  
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13.2. ÖDENMİŞ SERMAYE  

  

 Ödenmiş sermaye, ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden 

ödemiş oldukları tutarı ifade eder. Buna göre ödenmiş sermaye, sermaye ile ödenmemiş 

sermaye arasındaki farktır. Bu kavram hesap planında bir hesap olarak değil bir hesap grubu 

olarak mevcuttur.  

13.3. 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. Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç 

kaydedilir. Bu sermayeye kayıtlı sermaye veya esas sermaye de denmektedir.  

13.4. 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 

  

 İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş 

kısmıdır. Taahhüt edilen sermaye tutarı "500 Sermaye Hesabı" alacağı ile bu hesaba borç, 

ödenen tutarlar alacak kaydedilir. 

 Ödenmemiş sermaye hesabı, şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında, 

sermayenin oluşturulmasında kullanılır. Hesap pasif düzenleyici olduğundan borç karakterli 

hesabının kalanı ortakların şirkete karşı olan ve henüz yerine getirilmemiş sermaye koyma 

taahhüdünü gösterir. 

Örnek 1) İşletmenin sahibi 70.000 TL’lik mal ve 20.000 TL’lik nakit para koyarak ticarete 

başlamıştır. 

  

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 20,000  

 153 TİCARİ MALLAR 70,000  

                                500 SERMAYE  90,000 

 Sermaye koyma   

     

/ 
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Örnek 2) İşletmenin iki ortağı da aynı tutarda sermaye artırımına karar vermişler ve gerekli 

yasal işlemleri yerine getirerek işletmenin bankadaki hesabına ellişerbin Türk Lirasını 

yatırmışlardır.  

 

1 
   

/ 
     

        

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 100,000  

                                500 SERMAYE  100,000 

 

Sözleşmeye göre, ortakların sermaye 

artırma taahhütleri 

  

     

/ 
      

           

 

2 
   

/ 
     

        

 102 BANKALAR 100,000  

                                501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  100,000 

 

Ortakların sermaye arttırma taahhütlerini  

yerine getirmelerinin kaydı 

  

     

/ 
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Örnek 3) 800.000 TL sermayeli şirket kurmaya karar veren iki ortağın, sermaye taahhütlerinin 

şu şekildedir: Ortaklardan A şahsı; 200.000 TL nakit, 175.000 TL karşılığı mal, 50.000 TL 

demirbaş ve 150.000 TL’de hisse senedi teslim etmiştir. 

 

 

1 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 800,000  

                                500 SERMAYE  800,000 

 Ortakların sermaye taahhütlerinin kaydı   

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA 200,000  

 110 HİSSE SENETLERİ 150,000  

 153 TİCARİ MALLAR 175,000  

 255 DEMİRBAŞLAR 50,000  

                                501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  575,000 

                                       501.01 A Şahsı   

 

Ortakların sermaye taahhütlerini 

yerine getirmelerinin kaydı 

  

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

  

 1 nolu kayıtta Ortaklarca taahhüt edilen sermaye tutarları 501 nolu hesaba borç kaydı 

yapılırken 500 Sermaye Hesabına da alacak kaydı yapılır. 501 nolu hesap pasif düzenleyici 

olduğu için hesabın ilk açılışı borç tarafından olur. 

 2 nolu yevmiye kaydın da ortakların taahhüt ettiklerini gerçekleştirdikçe 501 nolu 

hesaba yazılan tutar kadar taahhütleri azalmaktadır. Taahhütleri arasında nakit para verdiği 

için alınan bu nakit para, mal hisse senedi ve demirbaşla ilgili hesaplarda meydana gelen bu 

para girişleri aktif karakterli bu hesapları borçlandıracaktır. Yukarıdaki kayıtlardan sonra ilgili 

hesapların defteri kebirleri aşağıda verilmiştir. 
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B                       100 KASA                        A  B          110 HİSSE SENETLERİ         A 

(2) 200.000   (2) 150.000  

     

 

B                153 TİCARİ MALLAR          A  B             255 DEMİRBAŞLAR           A 

(2) 175.000   (2)    50.000  

     

 

B     501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE        A  B                500 SERMAYE                 A 

(1)  800.000 575.000  (2)   800.000  (1) 

     

 

 Yukarıdaki defter kayıtlarından sonra şirketin kuruluş bilançosu aşağıdadır. 

 

                                                  ………… ŞİRKETİNİN 

 Aktif                     …….TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU                                 Pasif 

  KASA                                       200.000   SERMAYE                       800.000 

 HİSSE SENETLERİ                 150.000 

 TİCARİ MALLAR                   175.000 

    ÖDENMEMİŞ 

    SERMAYE (-)                 (225.000) 

   DEMİRBAŞLAR                        50.000  

  

   Aktif Toplam      575.000 Pasif Toplam    575.000 
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13.5. SERMAYE YEDEKLERİ  

  

 Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer 

artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların 

izlendiği hesap grubudur. Bu sermaye yedeklerinden bir kısmı ortakların işletmeye getirdiği 

değerin karşılığıdır (hisse senetleri ihraç primleri,  hisse senedi iptal kârları). Diğer kısmı ise, 

varlıkların yeniden değerlemesi karşılığında (MDV yeniden değerleme artışları, iştirakler 

yeniden değerleme artışlar), öz kaynakların da düzeltilmesi niteliğindedir. Tek düzen hesap 

planında da hesaplar bu farklılığa göre oluşturulur.  

13.6. 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ  

  Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu 

hesapta izlenir. Sermaye artırımına giden sermaye şirketinin; nominal bedelinden daha yüksek 

bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, nominal değer ile ihraç fiyatı 

arasındaki fark (emisyon primi) Türk Ticaret Kanunu gereğince (m.466/1) yedek akçe olarak 

kabul edilir.  

 Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına, 

satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi 

veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.  

 

13.7. 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI  

  

 İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların 

yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan 

kısmın izlendiği hesaptır.  

 Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisse senedinin Türk Ticaret Kanunu 

gereğince iptal edilerek yeni ortak alınmasında; yeni ortaktan söz konusu hisseler karşılığında 

tahsil edilen tutar ile hisselerin nominal bedeli arasında fark varsa bu fark eski ortağın ödediği 

tutardan mahsup edilir. Artan kısım (yeni hisse senetleri nominal değerin altında satılmamışsa 

eski ortağın ödediği tutarın tamamı) bu hesapta bir yedek olarak muhafaza edilir. 

Elde edilen hisse senedi iptal karları bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların 

sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç 

kaydedilir.  

13.8. 522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI  

  İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden 

değerlenmesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır. Yeniden değerleme net değer 

artışı, ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi 

veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesaba borç kaydedilir.  
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13.9. 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI  

  

 İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme 

dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, bu sermayeden işletmeye 

isabet eden kısmı gösterir.  

 

 İşletmenin iştirakleri 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. 

Bağlık Ortaklıklar Hesapları"nın borcuna kaydedilir.  

 

13.10. 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ  

  

 Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin 

izlendiği hesaptır.  

 

Örnek 1) Anonim Şirket, sermayesini 3.000.000 TL arttırmaya karar vermiş ve borsada 

oluşan fiyatlar üzerinden hisse senedini satmıştır. Satışa aracı olan banka satış sonucunda 

4.200.000 TL tahsil edildiğini bildirmiştir.  

 

1 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 3,000,000  

                                500 SERMAYE  3,000,000 

 Sermaye artırma    

2 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 102 BANKALAR 4,200,000  

                                 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  3,000,000 

 

                                520 HİSSE SENETLERİ 

                                        İHRAÇ PRİMLERİ 

 

1,200,000 

 Hisse senedi satışı   

     

/ 
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Örnek 2) Anonim Şirket, 100.000 TL’lik sermaye taahhüdünün 40.000 TL’lik kısmını yerine 

getirmeyen bir ortağının hisse senetlerini iptal ederek yenilerini 55.000 TL’ye açık arttırma 

yolu ile satmıştır.  

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 100 KASA  55,000  

                                 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  40,000 

 

                                521 HİSSE SENEDİ  

                                        İPTAL KARARLARI 

 

15,000 

 Hisse senedi satışı   

     

/ 
      

           

 

13.11.  KÂR YEDEKLERİ  

  

 Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan 

kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu hesap grubunda 

gösterilir.  

13.12. 540 YASAL YEDEKLER  

  

 Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir. 

Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.  

13.13. 541 STATÜ YEDEKLERİ  

 Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer 

alır. Bu hesap "540 Yasal Yedekler Hesabı" gibi işlem görür.  

13.14. 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  

 Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü 

yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır. Bu hesap "540 Yasal Yedekler 

Hesabı" gibi işlem görür.  
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13.15. 548 DİĞER KÂR YEDEKLERİ  

 Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu 

hesapta izlenir. Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.  

13.16. 549 ÖZEL FONLAR  

 İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan 

fonlar bu hesapta izlenir. Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç 

kaydedilir.  

13.17. 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂR LARI  

 Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına 

dağıtılmamış bulunan kârlardan, ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği 

hesaptır.  

13.18. 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 

 Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği pasif 

düzenleyici bir hesaptır.  

13.19. 590 DÖNEM NET KÂRI  

  

 İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır. 

Sonuç hesaplarında yer alan "692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan tutarlar 

bu hesaba alacak, aynı hesaba borç kaydedilir. Ortaya çıkan dönem net karının ilgili hesaba 

devri aşağıda verilmiştir. 

13.20. 591 DÖNEM NET ZARARI (-)  

 İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır. Sonuç 

hesaplarında yer alan "692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan tutarlar bu 

hesaba borç, aynı hesaba alacak kaydedilir. Ortaya çıkan dönem net zararının ilgili hesaba 

devri aşağıda verilmiştir. 

 

Örnek 1) İşletmenin 366.000 TL’lik elde ettiği vergi sonrası net kârı, ilgili hesaba 

devredilmiştir. 

 

 
   

31/12.200X 
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 590 DÖNEM NET KÂRI 366,000  

                                570 GEÇMİŞ YIL KÂRLARI  366,000 

 Dönem net karının kaydı   

     

/ 
      

           

Örnek 2) Anonim şirketin genel kurulu önceki yılın 366.000 TL’lik net karını aşağıdaki gibi 

dağıtılmasına karar vermiştir.  

 

I. Tertip yedek akçe 15.000 

II Tertip yedek akçe 19.000 

Statü gereği yedek akçe 41.000 

Ortaklara dağıtılacak temettü 185.000 

Tesis yenileme yedeği 40.000 

Olağanüstü yedek akçe 66.000 

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 570 GEÇMİŞ YIL KÂRLARI 366,000  

                                 331 ORTAKLARA BORÇLAR  185,000 

                                        331.10 Ödenecek Temettüler   

                                 540 YASAL YEDEKLER  34,00 

                                         540.01 I.Tertip   

                                         540.02 II. Tertip   

                                 541 STATÜ YEDEKLERİ  41,000 

                                 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  66,000 

                                 549 ÖZEL FONLAR  40,000 

 Net kârın dağıtılması   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3) İşletmenin geçen yılki krizden ötürü ortaya çıkan 1.962.000 TL’lik net zarar, ilgili 

hesaba devredilmiştir. 

 

 
   

31/12.200X 
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 580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 1,962,000  

                                   591 DÖNEM NET ZARARI  1,962,000 

 

Dönem net zararının ilgili bilanço  

hesabına aktarılması   

     

/ 
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Uygulamalar 

1) 52 Sermaye yedekleri hesabı içerisinde hangi hesap türleri yer alır açıklayınız. 

Çözüm: 

     520 Hisse Senetleri İhraç Primleri  

     521 Hisse Senedi İptal Kârları  

     522 MDV Yeniden Değerleme Artışları  

     523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

2) 580 Geçmiş yıllar zararları (-) ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

Çözüm: 

580 Geçmiş yıllar zararları (-), geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net 

zararlarının izlendiği pasif düzenleyici bir hesaptır.  

3) 570 Geçmiş yıllar karları ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

Çözüm: 

570 Geçmiş yıllar karları, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine 

veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan, ilgili yedek hesaplarına alınmayan 

tutarların izlendiği hesaptır. 
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Uygulama Soruları 

1) 590 Dönem net karı ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

2) 541 Statü yedekleri ne tür bir hesaptır açıklayınız. 

3) 521 Hisse senedi iptal karları ne tür bir hesaptır açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Özkaynaklar; işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış 

oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye, yedekler, geçmiş yıllar 

kârları ve dönem net kârından oluşur. Eğer varsa, geçmiş yıllar zararları ve dönemin zararı 

özsermayeden düşülür.  

 Ödenmiş sermaye, esas sermaye ile ödenmemiş sermaye arasındaki farktır. Bu nedenle 

hesap planında Sermaye Hesabı ile Ödenmemiş Sermaye Hesabının varlığı, ödenmiş 

sermayenin izlenilmesi için yeterli görülmektedir. 

 Yedekler doğuş nedenlerine bağlı olarak; Sermaye Yedekleri ve Kâr Yedekleri 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kâr yedekleri, ilgili faaliyet döneminin kârından bir kısmının 

ortaklara dağıtılmayarak şirkette alıkonulması sonucunda oluşmaktadır. Alıkonulma 

nedenlerine bağlı olarak da yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler gibi adlar 

almaktadır. Sermaye yedekleri de, bir kısmı ortakların işletmeye getirdiği değerlerin 

karşılığında (hisse senetleri ihraç primleri,  hisse senedi iptal kârları) oluşur. Diğer kısmı ise, 

varlıkların yeniden değerlemesi karşılığında (MDV yeniden değerleme artışları, iştirakler 

yeniden değerleme artışlar) ortaya çıkmaktadır.  

 Dönem net kârı, o faaliyet döneminde oluşan gelirlerin giderlerden fazla olması 

durumunda ortaya çıkar. Dönem net zararı ise, giderlerin gelirlerden fazla olması durumunda 

ortaya çıkar. 
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Bölüm Soruları 

 1)Aşağıdakilerden hangisi  ödenmiş sermaye grubu hesapları içerisinde yer alır? 

  a)520 Hisse Senetleri İhraç Primleri 

  b)540 Yasal Yedekler 

  c)500 Sermaye 

  d)570 Geçmiş Yıllar Karları 

 2)Aşağıdakilerden hangisi ‘’İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen 

sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.’’ tanımını kapsar? 

  a)501 Ödenmemiş Sermaye (-) 

  b)570 Geçmiş Yıllar Karları 

  c)580 Geçmiş Yıllar Zararları(-) 

  d)590 Dönem Net Karı 

 3)Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler hangi hesap içerisinde yer 

alır? 

  a)542 Olağanüstü Yedekler 

  b)541 Statü Yedekleri 

  c)540 Yasal Yedekleri 

  d)548 Diğer Kar Yedekleri 

  

4)Aşağıdakilerden hangisi ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas 

sermayeden ödemiş oldukları tutarı ifade eder? 

  a)Geçmiş Yıllar Karları 

  b)Kar Yedekleri 

  c)Sermaye Yedekleri 

  d)Ödenmiş Sermaye 
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5)Aşağıdakilerden hangisi iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan 

ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı 

kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır? 

  a)521 Hisse Senedi İptal Karları 

  b)520 Hisse Senetleri İhraç Primleri 

  c)522 MDV Yeniden Değerleme Artışları 

  d)523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

6) Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan 

hangisinde takip edilir? 

  a) 524 Maliyet Bedeli Artış Fonu 

  b)520 Hisse Senetleri İhraç Primleri 

  c)522 MDV Yeniden Değerleme Artışları 

  d)523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

 

7) Bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, nominal 

değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark (emisyon primi) Türk Ticaret Kanunu gereğince ne olarak 

kabul edilir.  

 a) Yedek Akçe 

  b)Emisyon Primi 

  c)Temettü geliri 

  d)Faiz geliri 

8) Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler hangi hesap kaleminde gösterilir.  

  a)542 Olağanüstü Yedekler 

  b)541 Statü Yedekleri 

  c)540 Yasal Yedekleri 

  d)548 Diğer Kar Yedekleri 

9) Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen yedek 

akçeler hangi hesap kalemi içinde yer alır. 

  a) 548 Diğer Kar Yedekleri 
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  b)541 Statü Yedekleri 

  c)540 Yasal Yedekleri 

  d) 542 Olağanüstü Yedekler 

 

10) İşletmenin bilançosunda varlıkların toplamı 10.000 TL’dir. Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynakların toplamı ise, 4.000 TL’dir. Sermaye Hesabının toplamı ise, 6.400 TL’dir. Bilanço 

eşitliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangi hesap kaç TL kalan vermelidir. 

  a) Dönem Net Kârı hesabı 400 TL Borç kalanı  

  b)Ödenmemiş Sermaye hesabı 400 TL Alacak kalanı 

  c)Geçmiş Yıllar Zararı hesabı 400 TL Alacak kalanı 

 

  d) Dönem Net Zararı hesabı 400 TL borç kalanı 

 

 

Cevaplar 

1-C 2-A 3-B 4-D 5-A  6-B  7-A  8-C  9-D  10-D 
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14. MALİYET VE GELİR TABLOSU HESAPLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

14.1. Maliyet hesapları nelerdir? 

14.2. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı ne tür bir hesaptır? 

14.3. 770 Genel Yönetim Giderleri ne tür bir hesaptır? 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir açıklayınız. 

2) Maliyet hesapları içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 

3) Brüt satışlar nelerdir açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

geliştirileceği 

Maliyet ve gelir tablosu 

hesapları. 

Maliyet hesaplarının tanımı, 

gelir tablosu hesapları, brüt 

satışlar ve satış indirimleri 

öğrenilecektir. 

 

Metinler, çözümlü sorular ve 

alıştırmalar ile konuların 

daha kolay anlaşılması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anahtar Kavramlar 

 Maliyet 

 Brüt 

 Gelir Tablosu 

 Faaliyet Giderleri 
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Giriş 

Bu hafta, özsermayede artış ve azalış yaratan gelir ve giderlerin izlendiği Tekdüzen 

Hesap Planındaki gelir tablosu hesapları ile ticari işletmelerin kullandığı maliyet hesapları 

tanıtılacak ve işleyişleri açıklanacaktır.  
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14.1. MALİYET HESAPLARININ TANIMI 

  

 Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için 

yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu 

hesaplar, uygulamada esneklik sağlayabilmek için 7/A ve 7/B olarak ikili seçenek halinde 

tebliğde sunulmuştur. İki seçenek arasındaki fark İşletmelerin aktif toplamı ile net 

satışlarındaki tutarlarla ilgilidir. Bu aktif toplam 2017 yılı için 2.788.000 TL, Net satışların 

toplamı ise 5.576.200 TL’dir. Bu tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri 7/A seçeneğini 

seçmek zorundadır. 7 nolu  hesap sınıfı adı maliyet hesaplarıdır. Bu hesap sınıfında yer alan 

hesap grupları aşağıda verilmiştir: 

 70  Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 

71  Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

72  Direkt İşçilik Giderleri 

73  Genel Üretim Giderleri 

74  Hizmet Üretim Maliyeti . 

75  Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 

76  Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 

77  Genel Yönetim Giderleri 

78  Finansman Giderleri 

79  Gider Çeşitleri (7/B seçeneği) 

14.2. 7/B SEÇENEĞİ 

  

 Tebliğ, “7/B seçeneğini gider çeşitleri esasına göre şekillenmiştir” şeklinde 

tanımlamıştır. Bu tanımdan anlaşılması gereken 7/B seçeneğine ait  defteri kebir hesapları 

(ana hesaplar), gider çeşitlerinden oluşmaktadır.  

 7/B seçeneğinde işletmeler 79 nolu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır. Ticaret 

İşletmeleri ile küçük hizmet ve üretim işletmelerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken yaptıkları 

harcamalarla ilgili olarak kullanacakları hesaplara geçmeden önce sistemde kullanılan defteri 

kebir hesaplarının nasıl ortaya çıktıklarını ele alalım. Tebliğde verilen gider çeşitleri aşağıdaki 

gibidir: 

 

0.  İlk Madde ve Malzeme Giderleri 



 

358 

 

1.  İşçi Ücret ve Giderleri 

2.  Memur Ücret ve Giderleri 

3.  Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

4.  Çeşitli Giderler 

5.  Vergi, Resim ve Harçlar 

6.  Amortisman ve Tükenme Payları 

7.  Finansman Giderleri 
 

 7/B sisteminin hesap grubu olan 79 sayısı bu gider çeşitlerinin başına eklendiği zaman; 

7/B sisteminde kullanılacak defteri kebir hesapları oluşmaktadır. Zaten sistemin gider çeşidi 

esasına göre isim alması da bu yüzdendir. 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer alan hesaplar 

aşağıdadır: 

    790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

    791 İşçi Ücret Ve Giderleri 

    792 Memur Ücret Ve Giderleri 

    793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

    794 Çeşitli Giderler 

    795 Vergi, Resim Ve Harçlar 

    796 Amortisman Ve Tükenme Payları 

    797 Finansman Giderleri 

    798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 

    799 Üretim Maliyet Hesabı 

14.3. 7/A SEÇENEĞİ 

  

 Fonksiyon esasına göre şekillenen 7/A seçeneğinin uygulanması durumunda giderler 

yapıldıkları anda ilgili defteri kebir hesaplarına "fonksiyon esasına" göre kaydedilir. Yani, 

7/A seçeneğinde bir gider hangi fonksiyona (departmana)  ait ise o gider ilgili fonksiyon 

hesabında kayıt altına alınır. Bu yapılan kayıt sırasında söz konusu giderler aynı zamanda 

yardımcı defterlerde hem çeşit esasına, hem de ilgili gider yerlerine göre de izlenebilir. Diğer 

bir deyişle, yapılan bir gider kaydı aynı anda ilgili gider hesabına, gider çeşidine (varsa gider 

yerine) ve defteri kebir (ana hesap) hesabına kaydedilebilir. Bu kayıt yönteminin de adı “Eş 

Zamanlı” kayıt yöntemidir. 7/A seçeneğinde yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir. 

710  Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 
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720  Direkt İşçilik Giderleri 

730  Genel Üretim Giderleri 

740  Hizmet Üretim Maliyeti 

750  Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 

760  Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 

770  Genel Yönetim Giderleri 

780  Finansman Giderleri 

 Bu hesap gruplarının ve bunların altında bulunan defteri kebir hesaplarının hangi 

işletmeler tarafından kullanılacağı konusu önemlidir. İşletmeler faaliyet alanlarına göre Ticari, 

Üretim ve Hizmet işletmeleri olarak üçe ayrılırlar. Yukarıda verilen maliyet hesaplarından 

7/A seçeneğine göre hangi hesaplarının hangi işletmeler tarafından kullanılacağı aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Ticari İşletmeler; 750, 760, 770 ve 780 nolu hesap grubu altında yer alan defteri kebir 

hesaplarını kullanabilir. 

 

 Hizmet İşletmeleri; 740, 750, 760, 770 ve 780 nolu hesap grubu altında yer alan 

defteri kebir hesaplarını kullanabilir. 

 Üretim İşletmeleri; 7/A seçeneğinin bütün gruplarında yer alan defteri kebir 

hesaplarını kullanabilirler. 

 Ayrıca, 70 nolu hesap grubu altında yer alan defteri kebir hesapları, sadece maliyet 

muhasebesi ile genel muhasebenin ayrı ayrı tutulduğu üretim işletmelerinde kullanılacaktır. 

71, 72 ve 73 nolu hesap grupları altında yer alan defteri kebir hesaplarını, hizmet üretimi ve 

ticari faaliyetlerde bulunan işletmeler kullanamazlar. 

 Ticari İşletmelerin 7/A uygulamasında kullanılan defteri kebir hesapları; 750 

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel 

Yönetim Giderleri ve 780 Finansman Giderleri hesaplarıdır.  

14.4. 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  

   

 Üretime devam olunan mamüllerin 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 
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faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari alana uygulanması için yapılan giderlerin 

kaydedildiği hesaptır.   

 Ticari işletmelerle ilgili olan kısım sadece satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek 

için yapılan pazar araştırmalarını (anket) kapsayabilir. Bu gider ortaya çıkanca aşağıdaki kayıt 

yapılır. 

Örnek ) İşletme bir Pazar Araştırma şirketine, firmanın yapmış olduğu sosyal yardımlarla 

ilgili olarak toplumun bu konudaki  bilgisini araştırmak için yaptırdığı anket çalışmasına 

50.000 TL  ödemiştir (KDV oranı  %18). 

 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 50,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 9,000  

                                100 KASA  59,000 

 Anket çalışması   

     

/ 
      

           

 

14.5. 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ  

  

 Mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve 

hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler bu hesaba borç kaydedilir.  Depolara, 

bayilere ve müşterilere taşıma giderleri, reklam giderleri, sergilerle fuarlara katılma giderleri  

ile bunlar için yapılan seyahat ve konaklama giderleri, numune giderleri, pazarlama 

departmanında çalışanların maaşları vb. giderler ortaya çıkanca hesap çalışır. 

Örnek) İşletme sattığı malların alıcı firmaya ulaştırmak için nakliye şirketine 1.000 TL 

ödemiştir (KDV oranı  %18). 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE  

       DAĞITIM GİDERLERİ 1,000 

 

 191 İNDİRİLECEK KDV 180  

                                100 KASA  1,180 

 Satılan malın taşınması   

     

/ 
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14.6. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  

  

 Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve 

kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi 

ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç 

kaydedilir. Elektrik, gaz, su, haberleşme, bakım onarım, danışmanlık, kira, eğitim, kültür ve 

yayın, kırtasiye yakıt, benzin, şehir içi seyahat giderleri, sigorta mahkeme, noter, tescil havale 

giderleri ile senet tahsili komisyon ve giderleri, amortisman ve tükenme payları ve çalışanlara 

ödenen ücret ve giderleri vb… bu hesapta takip edilir. 

 

Örnek 1) Brüt ücret 80.000 TL’dir. SSK işveren primi 14.250 TL, ücret gelir vergisi 16,000 

TL, damga vergisi 300 TL, SSK işçi primi 9.450 TL olan ve yönetimde Muhasebede 

çalışanların ücret tahakkuku ile ilgili yevmiye kaydını yapınız. 

 
   

/ 
     

        

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 94,250  

        770.02.01 Brüt Ücretler   

        770.02.02 SSK İşveren Primi   

 

                              360 ÖDENECEK VERGİ VE 

                                      FONLAR  16,300 

                                      360.01 Ödenecek Gelir Vergisi   

                                      360.02 Damga Vergisi   

 

                              361 ÖDENECEK SOSYAL  

                                     GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

 

23,700 

                                      361.01 Ödenecek SSK İşçi Primi   

                                      361.02 Ödenecek SSK İşveren Pr.   

                               335 PERSONELE BORÇLAR  54,250 
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 Ücret Tahakkuku   

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) İşletme kendi binasını yıllık 30.000 TL’ye peşin olarak sigortalamıştır (Sigorta 

işleminde KDV olmaz). 

 

 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 30,000  

     100 KASA  30,000 

 Sigortanın ödenmesi   

     

/ 
      

           

 

Örnek 3) İşletme dönem içinde KDV dahil 7.200 TL’lik kırtasiye malzemesi almış, bedelini 

nakden ödemiştir.  

 

 

   

İşlemin Tarihi 
     

        

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 6,000  

 191 İNDİRİLECEK KDV 1,200  

                                100 KASA  7,200 

 Kırtasiye alımı   

     

/ 
      

           

 

14.7.780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI  
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 İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili 

faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir. Kısa ve uzun vadeli 

banka kredisinin ana para hariç faizleri, kur farkları, gecikme faizleri masrafları, borç 

senedinin değiştirilmesinden kaynaklanan satıcılara verilen faizler vb. uygulamalarda 

kullanılır. 

Örnek 1) Bankadan gelen dekontta, alınan kredi için döneme ait 20.000 TL’lik faiz oluştuğu 

bildirilmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 20,000  

    300 BANKA KREDİLERİ  20,000 

 Kredi hesabına faiz işlenmesi    

     

/ 
      

           

 

Örnek 2) İşletmenin nakit sıkışıklığından ötürü ödeyemeyeceğini bildirdiği 90.000 TL’lik 

senedin yerine 94.000 TL’lik yeni bir senet satıcı firmaya verilmiştir. 

 

 
   

İşlemin Tarihi 
     

        

 321 BORÇ SENETLERİ 90,000  

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 4,000  

                                321 BORÇ SENETLERİ  94,000 

 Eski senedin yeni senetle değiştirilmesi   

     

/ 
      

           

 

14.8. İSİM BENZERLİĞİ OLAN HESAPLAR 

  

 Hesap planında hem maliyet hem de gelir tablosunda benzer isimde olan 

hesaplarlardır. Maliyet hesapları arasında yer alan bu hesapların isimleri şunlardır. 750 

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel 

Yönetim Giderleri ve 780  Finansman Giderleri Hesaplarıdır. Bu hesaplar hem dönem içi hem 
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de, dönem sonları muhasebe işlemlerinde kullanılır. Ancak Gelir Tablosu alınacağı zaman bu 

hesapların bakiyeleri bu hesaplarla ilgili yansıtma hesapları vasıtasıyla gelir tablosunun ilgili 

hesaplarına aktarılır. Gelir tablosunda bu yedili dört hesabın bakiyelerinin kullanılacağı 

hesaplar ise şunlardır.  

 

 630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri,   

 631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri,  

 632 Genel Yönetim Giderleri,  

 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri,   

 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 

 Bu hesaplar hem dönem içinde hem de dönem sonu işlemleri sırasında asla 

kullanılmazlar. Sadece gelir tablosu alınması aşamasında yansıtma hesapları ile açılırlar. 

Konu ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. 

14.9. AYNI İSİMDE FARKLI AMAÇ İÇİN KULLANILAN HESAPLAR 

 

DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONUNDA 

KULLANILANLAR  

 

 SADECE GELİR TABLOSU 

ALMAK İÇİN YANSITMA 

HESAPLARI İLE AÇILANLAR 

 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

       GİDERLERİ   

 

► 

 630 ARAŞTIRMA VE  

        GELİŞTİRME GİDERLERİ 

   

760 PAZARLAMA SATIŞ VE  

     DAĞITIM GİDERLERİ  

 

► 

 631 PAZARLAMA SATIŞ VE 

        DAĞITIM GİDERLERİ 

   

770GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

              

 

► 

 632 GENEL YÖNETİM   

        GİDERLERİ  

   

780 FİNASMAN GİDERLERİ    

   

780.01 KISA VADELİ FİNANSMAN  

          GİDERLERİ  

 

► 

 660 KISA VADELİ  

        BORÇLANMA GİDERLERİ 

780.02 UZUN VADELİ FİNANSMAN  
 

  661 UZUN VADELİ  



 

365 

 

           GİDERLERİ  ►          BORÇLANMA GİDERLERİ 

 

14.10. GELİR TABLOSU HESAPLARI 

  

 Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 6 nolu hesap sınıfı gelir tablosu hesaplarına 

ayrılmıştır. Ayrılan bu 6 nolu sınıfın hesap grupları ise gelir tablosunun temelini oluşturur. 6 

nolu gelir tablosu hesapları sınıfının grupları ise şu şekildedir (isimlerinin sonunda (-) işareti 

olanlar gider gruplarıdır): 

 60 - BRÜT SATIŞLAR 

 61 - SATIŞ İNDİRİMLERİ  (-) 

 62 - SATIŞLARIN MALİYETİ  (-) 

 63 - FAALİYET GİDERLERİ  (-) 

 64 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR   

 65 - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  (-) 

 66 - FİNANSMAN GİDERLERİ  (-) 

 67 - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR  

 68 - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR  (-) 

 69 - DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

14.11. BRÜT SATIŞLAR 

  

 İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında 

alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili 

sübvansiyonlar, 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. 

 600 Yurtiçi Satışlar : İşletmelerin yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve 

hizmetler karşılığında, alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri bu hesapta izlenir. 

Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu çerçevesinde satış gelirleri tahakkuk 

ettiğinde, bu gelir hesabının alacağına kaydedilir.  

 601 Yurtdışı Satışlar : Yurtdışına Türk Lirası veya dövizle yapılan mal ve hizmet 

satışları karşılığında alınan veya alınacak olan değerler bu hesabın alacağında izlenir. Dövizle 
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yapılan satışlar işlem tarihindeki günlük kurlara göre TL olarak kayda alınır. Satışların ihraç 

kaydıyla bir ihracatçı firma aracığıyla yapılması durumunda da söz konusu satışlar bu hesaba 

kaydedilir.  

 602 Diğer Gelirler : İşletmenin korunması, ihracatın teşviki veya hükümet 

politikalarına uyma zorunluluğu karşısında işletmenin ana faaliyet konusundan kaynaklanan 

gelirindeki düşüklüğün veya zararın giderilmesi için sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali 

yardımlar (sübvansiyonlar) ile devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri 

yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki 

vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar desteklemem primi vb. gelir kalemleri dönem içinde 

bu hesabın alacağına kaydedilir. 

14.12. SATIŞ İNDİRİMLERİ  (-)  

  

 Net satış hasılâtına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan 

iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri kapsar. Satış indirimleri grubunda izlenen bu 

hesaplar sayesinde, brüt satışlardan yapılan iadeler ve iskontolar düşülmektedir. Böylece brüt 

satışlardan net satışlara gidilmektedir. Bu hesap grubu, satışları düzenleyici eksi (-) değerli bir 

gruptur. 

610 Satıştan İadeler : İşletmelerin sattıkları mallar, çeşitli nedenlerle bir süre sonra 

iade edilebilmektedir. İade edilen mallar tutarı işletme için artık bir satış niteliği 

taşımadığından, yapılan satışlar tutarından düşülmesi gerekir. Malı satın alan alıcılar tarafında 

işletmeye iade edilen tutarların izlendiği bu gelir tablosu hesabının düzenleyici olmasından 

ötürü işlem sırasında hesap borçlandırılır. 

 611 Satış İskontoları : Satışla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden 

sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Tebliğ metninde de 

belirtildiği üzere iki türde olmaktadır. Bunlardan kasa iskontosu, vadeli bir satıştan doğan 

alacağın vadesinden önce ödenmesi halinde gündeme gelmektedir. Miktar iskontosu ise 

alıcının belirli bir dönemde fazla mal satın almasından dolayı alıcıya bir indirim hakkı 

tanınmasıdır.  

612 Diğer İndirimler : Bir satış işleminden sonra satılan mal alıcıya ulaşıncaya kadar 

satıcı tarafından belirli yerlere, belirli meblağlar ödenmektedir. Ayrıca, satılan malların hatalı 

ve noksan olması veya taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu 

indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu hesap kapsamında kayda 

alınır. Bu giderlerin bir kısmı da malın alıcıya ulaştırılması ile ilgili olabilir. Bazen de bir 

satıştan dolayı yasal bazı ödentilerin, satıcı tarafından üstlenilmesi gerekir.  
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14.13. SATIŞLARIN MALİYETİ  (-)  

  

 İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde 

ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar. Bu hesap 

grubu eksi (-) işaretine sahip olup, düzenleyici bir gruptur. 

 620 Satılan Mamuller Maliyeti : Bu hesap üretim işletmelerinde üretilen, 

mamullerden satılanlarının maliyetlerinin aktarıldığı bir hesaptır. Dönem içinde satılan 

mamuller işletmede uygulanan yönteme göre ya satış anında bu hesaba alınmakta ya da daha 

sonra belirli dönemler sonunda (maliyet dönemi) bu işlemler yerine getirilmektedir.  

 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti : Bu hesap herhangi bir değişikliğe tabi olmadan 

satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar 

hesabından yapılan aktarım ile oluşur. 

 622 Satılan Hizmet Maliyeti : Üretilen  hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderler 

niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet 

işlemlerinde “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı”nın alacağı ile, 7/B seçeneğini 

uygulayan işletmelerde “799 Üretim Maliyeti Hesabı”nın alacağı ile bu hesaba borç 

kaydedilir. 

623 Diğer Satışların Maliyeti : İşletmeler esas faaliyet konusunu  oluşturan mamul, 

ticari mal satışlarının dışında kalan diğer stoklarından satışlar da yapabilir. Örneğin, üretimde 

kullanılmayarak satılan ilk madde ve malzeme, üretim artıkları, ambalaj malzemeleri ile “157 

Diğer Stoklar Hesabı”na alınmış stoklardan satışlar gibi. Bu satışların maliyet tutarları, ilgili 

hesaplara alacak kaydı yapılırken bu hesaba borç kaydedilir. 

14.14. FAALİYET GİDERLERİ  (-) 

  

 İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen 

araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim gi-

derlerinden oluşan hesap grubudur. 7'nci grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yan-

sıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devredilir. 

 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların 

arttırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmeye uygulanması amacıyla yapılan 

giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan 

bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır. 

 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri : Üretilen mal ve hizmetlerin üretim 

fonksiyonunun bittiği noktada ve/veya satın alınan girdilerin depoya alınmasından fiziksel 

olarak, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcılara ve/veya tüketicilere ulaştırılmak üzere 

dağıtım kanallarındaki hareketleri ile ilgili (depolama, taşıma, yükleme, boşaltma vb.) fiziksel 
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faaliyetlerle, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, satışla ilgili yönetim, fiyatlandırma, 

finansman ve denetim gibi diğer pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşur. 

 632 Genel Yönetim Giderleri : İşletmenin amaçlarının genel olarak 

gerçekleştirilmesi ile ilgili giderler olup, bu tür giderler işletmenin ürettiği bir mal veya 

hizmet türü ile veya işletmenin bir bölümü ile direkt olarak ilgilendirilemez.  

14.15. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR  

  

 İşletme, esas faaliyetlerini sürdürürken, bu faaliyetlerin dışında da olağan (belirli 

ölçüde süreklilik de içeren) gelirler ve karlar elde edebilir. Zira işletme esas faaliyeti dışında 

iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü 

gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi 

diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur. 

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri : İşletmelerin, sermayelerine katıldıkları 

iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin bir ortaklıktaki 

sermaye payı en fazla %50 oranında ise iştirak, %50’den fazla ise bağlı ortaklık 

sayılmaktadır. Bu hesaba, sadece temettü gelirleri kaydedilecektir. İştiraklere ait hisse senedi 

veya tahvil gibi menkul kıymetlerin satışından doğan karlar bu hesaba alınmayacaktır. 

 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri : İşletmenin bir ortaklıkta bulunan 

%50’den fazla sermaye payları karşılığında elde ettiği temettü gelirleri dönem içinde bu 

hesabın alacağına kaydedilir. 

 642 Faiz Gelirleri : İşletmelerin Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı 

Senetleri (dövize, altına ve başka bir değere endeksli olanlar dahil) Mevduat faizi gibi kısa ve 

uzun vadeli çeşitli mali yatırımlardan elde ettiği faiz gelirlerini izlediği hesaptır.  

 643 Komisyon Gelirleri : İşletmenin ana faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet 

satışlarının dışında, aracılık işlemleri nedeniyle dönem içinde elde edilen ve dönem sonu 

itibariyle tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.  

 İşletmenin ana konusu acentelik veya temsilcilik gibi faaliyetlerden oluşuyorsa, bu 

durumda alınan komisyonlar 600 veya 601 nolu satış hesaplarında takip edilmelidir. Örneğin, 

bir işin alınması veya bir malın satılmasına aracılık edilmesi durumlarında,ilgili tutar bu 

hesaba alacak kaydedilmelidir.  

 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar : Bilançonun aktifiyle ilgili olarak olası bir riski 

karşılamak amacıyla geçmiş dönemde gider kaydedilerek ayrılmış bulunan karşılıklardan, 

içinde bulunan dönemde ayrılan bu karşılık tutarlarından tahsil edilen kısımlarının iptali bu 

hesabın alacaklandırılası ile gerçekleştirilir. Bu durum ise, gerek dönem içinde gerekse de 

dönem sonu işlemleri sırasında ortaya çıkabilir.  
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 645 Menkul Kıymet Satış Kârları : İşletme bilançolarında kayıtlı menkul 

kıymetlerin satışında, satış fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki olumlu farklar bu hesabın 

alacağına kaydedilir. 

646 Kambiyo Kârları : İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle 

ortaya çıkan olumlu kur farkları ile, işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı 

borç ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları bu 

hesabın alacağına kaydedilir.  

 647 Reeskont Faiz Gelirleri : Bu hesap dönem başında, bir önceki dönem sonunda 

açılan “Alacak Senetleri Reeskontu” hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda da 

senetli borçlar için (ileri tarihli verilmiş çekler dahil) hesaplanan reeskont faiz gelirlerinden 

ötürü alacaklanır.   

649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar : İşletmenin olağan faaliyetlerinden ortaya çıkan 

ve bu grupta buraya kadar açıklanan hesapların kapsamlarına girmeyen diğer olağan gelir ve 

kârlar bu hesabın alacağına kaydedilir. 

 

14.16. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  

(-) 

 İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde süreklilik 

gösteren işletme ile ilgili bazı gider ödemeleri ve zararlara katlanabilir.  

 653 Komisyon Giderleri : İşletmenin esas faaliyeti dışında acente, temsilci ve benzeri 

işletmelere bir iş veya hizmetin yapılmasına aracılık edilmesi karşılığında tahakkuk eden 

komisyon tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir.  

 654 Karşılık Giderleri : Bilançonun aktif kalemleri ile ilgili olarak olası bir riski 

karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu hesaba kaydedilen bazı 

karşılıkların vergi uygulamaları açısından gider olarak kabul edilmemesinden ötürü, bu 

tutarların vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir. 

 655 Menkul Kıymet Satış Zararları : İşletme Bilançolarında kayıtlı menkul 

kıymetlerin satışında, satış fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki olumsuz farklar bu hesabın 

borcuna kaydedilir. 

656 Kambiyo Zararları : İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle 

ortaya çıkan olumsuz kur farkları ile işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı 

borç ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan olumsuz kur 

farkları bu hesabın borcuna kaydedilir.  

 657 Reeskont Faiz Giderleri : İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle 

yapılan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun izleyen dönem başında 

iptalinden ortaya çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır. 
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659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar : İşletmenin diğer olağan faaliyetlerinden 

ortaya çıkan ve bu grupta buraya kadar açıklanan hesapların kapsamlarına girmeyen diğer 

olağan gider ve zararlar bu hesabın borcuna kaydedilir. 

14.17. FİNANSMAN GİDERLERİ  (-)  

  

 İşletmenin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli kaynaklardan kısa ve uzun 

vadeli fonlarla borçlandığı ve bu tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine 

eklenmemiş (aktifleştirilmemiş) bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve bunlarla 

ilgili olarak ödenen vergi, fon vb. giderlerdir.  

 Finansman giderleri, ilişkili bulunduğu işleme göre; kredi faizi, kur farkı, vade farkı, 

ciro iskontosu, erken ödeme iskontosu, senet iskontosu ve iştira giderleri, tahvil faizi, 

finansman bonosu faizi, akreditif giderleri, banka giderleri, teminat mektubu komisyonu, 

finansal kiralama taksiti, factoring, forfaiting giderleri gibi çeşitli ad ve şekillerde oluşabilir.  

 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri : İşletmenin bir yıla kadar vadeli 

borçlanmasından doğan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş faiz, komisyon, kur farkı vb. 

giderler bu hesap kapsamında takip edilir. 

 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri : İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli 

borçlanmasından doğan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş faiz, komisyon, kur farkı vb. 

giderler bu hesap kapsamında takip edilir. 

14.18. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 

  

 İşletmeler zaman zaman, olağan faaliyetlerinin dışında ve süreklilik taşımayan gelir ve 

kârlar elde ederler. Bunlar, süreklilik taşımadığı için olağan faaliyetlerden elde edilen ve 

belirli ölçüde süreklilik taşıyan gelir ve kârlardan ayrı takip edilmeleri gerekir. Bu ayrı takip 

sonucu işletmenin dönem faaliyeti daha gerçekçi değerlendirilebilir. Olağan olmayan ve arızi 

olarak ortaya çıkan bir karın muhasebe kayıtlarında ayrıca gösterilmesi, işletmenin dönem 

faaliyetinin kârlılık sonucunun daha gerçekçi olarak değerlendirilmesini sağlar. Böylece, 

olağanüstü kârlarla, faaliyet karı şişirilmemiş olur.  

 671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları : Bu hesap gerek dönem içinde, gerekse hesap 

kontrolleri sırasında ortaya çıkan önceki döneme ilişkin gelir ve kâr tutarlarından oluşur.  

 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar : Bu hesap genellikle duran varlık satış 

kârları, iştirak ve bağlı ortaklık devir karları, sayım fazlası gelirleri, gelir kaydedilen depozito 

ve teminatları, bağış yoluyla elde edilen değerleri, alınan ceza ve tazminatlar gibi gelir ve kar 

tahakkuklarından alacaklı olur.  
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14.19. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR  (-)  

 

 İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli 

olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer 

aldığı hesap grubudur.  

 

 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zaraları : İşletmeler çeşitli nedenlerle (doğal 

afetler, grevler vb.) üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurmak veya yavaşlatmak zorunda 

kalabilirler. Ancak, böyle durumlarda bile fabrika bünyesinde oluşan sabit giderler (işçi 

ücretleri gibi) söz konusu olabilir. Üretim üniteleri ile ilgili olduğu halde üretim ünitesinin 

çalışmadığı veya çalışılmayan kısımlara (âtıl kapasite) ilişkin bu tip giderlerin tutarları üretim 

maliyetlerinden ayrı olarak dikkate alınmalı ve dönem gideri olarak bu hesabın borcunda 

izlenmelidir. 

 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları : Cari dönemden önceki döneme ait olan ve 

bu dönemlerin mâli tablolarına yanlışlıkla veya unutulma nedeni ile yansıtılmayan ya da o 

dönemde ortaya çıkmayıp, sonradan ortaya çıkan bazı gider ve zararların tutarlarının izlendiği 

hesaptır.  

 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar : Maddi duran varlık satış zararları, elden 

çıkarılan duran varlık satış zararları, iştirak ve bağlı ortaklık devir zararları, sayım noksanı 

giderleri, tazminatlar karşılanmayan hasarlar, ihbar tazminatları, ödenen diğer ceza ve 

tazminatlar gibi gider ve zarar tahakkuklarının tutarları bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesap 

kapsamında, vergi yasalarında kanunen kabul edilmeyen giderler de olabilir. 

14.20. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  

 Bu grupta dönem sonunda kullanılan ve dönem sonucunun hesaplanmasına olanak 

veren aşağıdaki hesaplar yer alır: 

 690 Dönem Kârı veya Zararı : Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir 

ve gider hesaplarının bakiyelerinin aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, 

gider hesapları da borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya 

zararını gösterir. Hesap alacak bakiyesi verirse, bu tutar kadar işletme vergi öncesi kâr etmiş 

demektir. Hesap borç bakiyesi verirse, bu tutar kadar işletme vergi öncesi zarar etmiş 

demektir.  

 Dönem sonunda gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabında 

toplanır. Gelir ve gider hesaplarının çalışma karakterlerinin nedeni de aslında bu hesaptır. 

Yani, 690 nolu hesabın sol tarafında bulunan gider hesaplarına ilk defa para girişi olacağı 

zaman bu gider hesapları sol taraftan yani borç tarafından açılırlar. 690 nolu hesabın sağ 

tarafında bulunan gelir hesaplarına ilk defa para girişi olacağı zaman bu gelir hesapları da sağ 

taraftan yani alacak taraftan açılırlar.  
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 690 nolu hesapta toplanan paralara göre hesap alacak bakiyesi verirse işletme Ticari 

Kâr elde etmiştir. Şayet hesap borç bakiyesi verirse işletme Ticari Zarar etmiştir denilir.   

 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-): Dönem karı 

üzerinden ilgili mevzuat hükümlerince hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları dönem sonunda bu hesabın borcuna, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülük Karşılıkları hesabının alacağına kaydedilir. Bu hesabın bakiyesi gelir tablosunda 

net kâra ulaşılmasını sağlamak üzere vergiden önceki kârın altında bir indirim kalemi olarak 

alınır ve 692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı ile birlikte 690 Dönem Kârı veya Zararı 

hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 

 692 Dönem Net Kârı veya Zararı : Bu hesap işletmenin dönem sonunda hesaplanan 

vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinden sonra kalan tutarı gösterir. Bu hesap işletmenin 

faaliyet sonuçları ve vergi karşılıkları sonucuna göre borç veya alacak bakiyesi verebilir. 

Hesap alacak bakiyesi verdiğinde, 590 Dönem Net Kârı Hesabına devredilerek bilançoya 

alınır. Borç bakiyesi verdiğinde ise 591 Dönem Net Zararı hesabına devredilerek zarar 

tutarının bilançoda yer alması sağlanır. 
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Uygulamalar 

1) 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir açıklayınız. 

Çözüm: 

79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer alan hesaplar aşağıdadır: 

    790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

    791 İşçi Ücret Ve Giderleri 

    792 Memur Ücret Ve Giderleri 

    793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

    794 Çeşitli Giderler 

    795 Vergi, Resim Ve Harçlar 

    796 Amortisman Ve Tükenme Payları 

    797 Finansman Giderleri 

    798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 

    799 Üretim Maliyet Hesabı 

 

2) Maliyet hesapları içerisinde hangi hesaplar yer alır açıklayınız. 

Çözüm: 

 

Bu hesap sınıfında yer alan hesap grupları aşağıda verilmiştir: 

 

 70  Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 

71  Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

72  Direkt İşçilik Giderleri 

73  Genel Üretim Giderleri 

74  Hizmet Üretim Maliyeti . 

75  Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 

76  Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 

77  Genel Yönetim Giderleri 

78  Finansman Giderleri 

79  Gider Çeşitleri (7/B seçeneği) 

 

3) Brüt satışlar nelerdir açıklayınız. 

Çözüm: 

 

İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında alınan 

veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili 

sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur 

farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt satışlara katma değer vergisi dahil 
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edilmez. 
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Uygulama Soruları 

1) Brüt satışlar nelerdir açıklayınız. 

2) Satışların maliyeti nedir ve içerisinde hangi hesapla yer alır açıklayınız. 

 

3) Finansman giderleri nelerdir açıklayınız. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde yer alan hesap planında maliyet hesapları 7/A ve 

7/B olarak iki seçenek halinde kullanılmıştır. Uygulamada daha çok 7/A seçeneğini kullanan 

ticari işletmelerin dönem içinde yapacağı harcamalarını takip edileceği maliyet hesapları 750 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel 

Yönetim Giderleri ve 780 Finansman Giderleri’dir. Bu seçenekte yer alan maliyet hesapları 

dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığı ile Gelir Tablosunun ilgili gider hesaplarına 

devredilir. 

 Dönemin bütün gelir ve giderlerinin parasal tutarları dönem sonunda gelir tablosu 

hesaplarında toplanır.  Dönemin kâr veya zararını tespit etmek için alacak kalanı veren gelir 

hesapları borçlandırılarak, borç kalanı veren gider hesapları da alacaklandırılarak parasal 

tutarlar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabı’na devredilir. Bu hesabın borç bakiye vermesi 

durumunda işletme zarar, alacak bakiye vermesi durumunda da işletme kar etmiş (vergi 

öncesi) olur. 
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Bölüm Soruları 

1)Aşağıdakilerden hangisi 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer almaz? 

 a)Üretim maliyet hesabı 

 b)Finansman giderleri 

 c)Çeşitli giderler 

 d)Genel üretim giderleri 

2)Aşağıdakilerden hangisi mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı 

andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin 

kaydedildiği hesaptır?  

 a)760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 

 b)750 Araştırma ve geliştirme giderleri 

 c)770 Genel yönetim giderleri 

 d)780 Finansman giderleri hesabı 

3)Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları içerisinde yer almaz? 

 a)Brüt satışlar 

 b)Direkt işçilik giderleri 

 c)Satış indirimleri 

 d)Satışların maliyeti 

 

 

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri (-) hesap türü içerisinde yer almaz? 

 a)630 Araştırma ve geliştirme giderleri 

 b)632 Genel Yönetim Giderleri 
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 c)622 Satılan hizmet maliyeti 

 d)631 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 

 5)Aşağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) içerisinde 

yer almaz? 

 a)646 Kambiyo kârları 

 b)653 Komisyon giderleri 

 c)657 Reeskont faiz giderleri 

 d)654 Karşılık giderleri 

6) Cari dönemden önceki döneme ait olan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde 

takip edilir? 

 a)Geçmiş Yıllar Zararları 

 b)Önceki Dönem Gider ve Zararları 

 c)Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları 

 d)Hiçbiri 

7) Aşağıdaki yansıtma hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde kullanılmaz? 

 a)Finansman Giderleri  

 b)Hizmet Üretim Maliyeti 

 c)Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 d)Gider Çeşitleri 

8) İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde 

süreklilik gösteren işletme ile ilgili giderler hangi grupta takip edilir. 

 a)Dönem Kârı veya Zararı  

 b)Genel Yönetim Giderleri 

 c)Diğer faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 

 d) Diğer faaliyetlerden Olağan Dışı  Gider ve Zararlar 
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9) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel gider hesaplarından birisidir? 

 a)Finansman Giderleri  

  b) Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

 c) Çeşitli Giderler 

 d) Önceki Dönem Gider ve zararları 

10) Tekdüzen Hesap planı hangi sisteme göre şekillenmiştir. 

a)Fonksiyon esasına göre  

  b) Ondalık sayı sistemine göre 

 c) Eş zamanlı kayıt sistemine göre 

 d) Bilanço eşitliğine göre 

 

Cevaplar 

1-D 2-A 3-B 4-C 5-A  6-B 7-D  8-C  9-A  10-B 
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