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 Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar 

herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma 

anlamına gelmektedir. Her ailenin belli bir geliri ve yapılması gereken giderleri vardır. Gelirin 

en verimli şekilde harcanması ve mümkünse tasarruf yapılması her ailenin amacıdır. Bu 

denkliği sağlamak için yapılan hesaplamalar bile küçük çapta bir muhasebe işlemi gerektirir.  

 Kaldı ki büyük işletmelerin, gelir, gider, alım, satım işlemleri bir aileninki ile 

kıyaslanamayacak kadar geniş çaplıdır. Bir aile kendi muhasebesine yön verebilir. Ancak 

işletmeler profesyonel yardıma ihtiyaç duyarlar. İşte bu aşamada muhasebe elemanları 

devreye girer ve insanlara hizmet sunar.  

 Yapılan işlem ve hizmetler doğrultusunda muhasebe şu şekilde tanımlanabilir:  

İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişiklik meydana getiren işlemlere ait 

bilgileri kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayan bilimsel metoda 

Muhasebe denir.   

MUHASEBENİN TÜRLERİ 

 İşletme türlerinin, amaç ve faaliyetlerinin farklılık göstermesi değişik muhasebe 

dallarını ortaya çıkarmıştır. Örneğin; mal alım satım yapan bir işletmenin muhasebesi ile 

gömlek üreten bir işletmenin muhasebesi farlılık gösterecektir. Gömlek üretimi yapan 

işletmenin, alım satım işlemlerinin yanı sıra gömleğin maliyetinin belirlenmesi kayıtlarını da 

kapsamaktadır.  

Muhasebe; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi olmak 

üzere üç ana bölüme ayrılır. İhtisas muhasebeleri olarak isimlendirilen banka muhasebesi, 

inşaat muhasebesi, konaklama muhasebesi vb. uygulamalar da muhasebenin bu üç 

bölümünden yararlanır.  

 

Muhasebenin bölümleri 

 Genel muhasebe; finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir. Genel muhasebe; 

objektif belgelere dayanarak işletme kaynaklarının nereden sağlandığını ve bunların nerelerde 

kullanılacağını, hesaplar aracılığıyla izler. 

 Genel muhasebe fonksiyonu; işletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını 

belirleyerek, işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen değişmeleri izlemek ve bunların 

sonucunu ortaya koymaktır.  

 Maliyet Muhasebesi; yöneticilerin verecekleri kararlara ışık tutmasının yanında, 

maliyet bilgilerini sunan bir muhasebe dalıdır. Maliyet muhasebesi, üretim yapan işletmeler 

için söz konusu olup fonksiyonları aşağıda görüldüğü gibi özetlenebilir.  

MUHASEBE 

GENEL MUHASEBE 
MALİYET 

MUHASEBESİ 

YÖNETİM 

MUHASEBESİ 
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1. Üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerini belirlemek 

2. Gider kontrolüne yardımcı olmak 

3. Elde edilen bilgilerle planlamaya ve karar almaya yardımcı olmak. 

Yönetim Muhasebesi; Genel muhasebe ve maliyet muhasebesinin sağladığı 

bilgilerden faydalanarak yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri işletme yöneticilerine sunan 

muhasebe dalıdır. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.  
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Muhasebede Kul. 

Belgeler 

VUK’da 
Yer Alan Belgeler 

TTK’da 
Yer Alan Belgeler 

Şekle Tabi Olmayan 
Belgeler 

Fatura ve 
Sevk İrsaliyesi 

Fatura Yerine 
Geçen Belgeler 

Fatura 

Sevk İrsaliyesi 
 

İrsaliyeli Fatura 

Perakende 
Satış vesikaları 

Gider Pusulası 

Müstahsil 
Makbuzu 

Döviz Alım 
Ve Satım Belgeleri 

Fatura Yerine Geçen 
Diğer Belgeler 

Serbest Meslek 
Makbuzu 

Ücret  

Bordroları 

Diğer 
Evrak ve Belgeler 

Genel 
Ücret Bordrosu 

Kıdem Tazminatı 
Ücret Bordrosu 

Taşıma İrsaliyesi ve 

Ambar Tesellüm Fişi 

Yolcu  
Listeleri 

Günlük Müşteri 
Listeleri 

Adisyon 

Reçeteler 

Kambiyo 
Senetleri 

Menkul 
Kıymetler 

Bono 

Poliçe 

Çek 

Hisse Senedi 

Tahvil 

Tahsilat 
Makbuzları 

Muhasebe 
Fişleri 

Kasa Fişleri 

Mahsup 
Fişi 

Tahsil 
Fişi 

Tediye 
Fişi 
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Belgelerin Temin Edilmesi 

 TTK’nın düzenlediği, kıymetli evrak niteliğinde ki belgelerin (bono, poliçe çek) temin 

edilmesinde herhangi bir yasal zorunluluk yoktur. Ancak, VUK’un düzenlediği fatura vb 

belgelerin ilgili kanunda belirtilen usul ve esaslara göre temini ve kullanılması zorunludur.  

 TTK ve VUK’da düzenlenen belgelerin mahiyetini kısaca özetlemek gerekirse, 

TTK’da düzenlenen belgeler, tacirin kendi alacaklarını güvence altına almasına yöneliktir. 

VUK’da düzenlenen belgeler ise vergi denetimini artırmaya yönelik olduğunda temin 

edilmesi ve kullanılması zorunludur.  

 Kullanılacak fatura vb. belgelerin ya defterdarlıkla anlaşmalı matbaalara bastırılması, 

ya da özel basılı halde temin edilip notere tasdik ettirilerek kullanılması gerekir.  

 Belgelerin tasdiki için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak belgelerin 

kullanılmadan önce tasdik ettirilmiş olması gereklidir. 

Belgelerin Saklanması ve İbrazı 

TTK’ya göre tutulması zorunlu olan defter ve belgeler 10 yıl, VUK’a göre 5 yıl 

saklanmalıdır.  

Belgelerini saklamak zorunda olan mükellefler, yetkili makam veya memurların talebi 

üzerine bunları, ibraz ve incelemeye sunmakla yükümlüdürler.  

Belgelerin Zayi Olması ya da Kaybolması  

 Tacir, tutmak zorunda olduğu defter ve belgelerin saklanması ve muhafaza 

edilmesinden sorumludur. Ancak, defter ve belgeler, yangın, su baskını, hırsızlık, deprem gibi 

nedenlerle zarar görür ve kaybolursa, tacir bunu ispatlamak zorundadır. Bu durumda tacir, 

olayı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesinin bulunduğu yerin asliye 

ticaret mahkemesine dilekçeyle başvurarak ve delilleri ibraz ederek zayi belgesi istemek 

zorundadır. Ayrıca içinde bulunduğu yılın defter ve belgelerinin zayi olması ya da kaybolması 

halinde, tacir aldığı zayi belgesi ile birlikte durumu bağlı bulunduğu vergi dairesine 

bildirecektir.  

 Defter ve belgeleri zayi olan mükellefler, zayi olan malların belgelerinde gösterilen 

KDV’yi, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indiremezler.  
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 Vergi beyannameleri, mükellef veya vergi sorumlusunun belli bir döneme ait vergi 

matrahları ile tahakkuk eden vergilerin birlikte gösterilmesinde kullanılan yazılı 

bildirimlerdir.  

 Vergi beyannamelerinin şekli, düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi ile ilgili 

bilgiler, vergi kanunlarında belirtilmiştir.  

Beyanname Çeşitleri 

 Vergi mükelleflerinin vergi dairelerine vermek zorunda oldukları beyannameler 

şunlardır; 

1. Muhtasar beyanname 

2. Katma değer vergisi beyannamesi 

3. Geçici vergi beyannamesi 

4. Gelir vergisi beyannamesi 

5. Kurumlar vergisi beyannamesi 

6. Özel tüketim beyannamesi 

7. Hizmet vergisi beyannamesi 
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371 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE (17.04.2007) GÖRE 

BEYANNAME VERME SÜRELERİ 

BEYANNAME TÜRÜ SON BEYAN TARİHİ SON ÖDEME GÜNÜ 

Yıllık Gelir Vergisi 25 Mart akşamına kadar 
(I. Taksit) Mart sonu 

(II. Taksit) Temmuz sonu 

Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu (Tamamı) 

Geçici Vergi 

(3 aylık dönemi tapi eden ikinci 

ayın 14. günü akşamına kadar) 

1. dönem 14 Mayıs 

2. dönem 14 Ağustos 

3. dönem 14 Kasım 

4. dönem 14 Şubat 

Dönemi takip eden 2. ayın 

17. günü akşamına kadar 

Aylık Muhtasar 
Takip eden ayın 23. günü 

akşamına kadar  

Beyanname verilen ayın 26. 

günü akşamına kadar 

3 Aylık Muhtasar 

3 ayı takip eden ayın 23. günü 

akşamına kadar 

23 Ocak 

23 Nisan 

23 Temmuz 

23 Ekim 

Beyanname verilen ayın 26. 

günü akşamına kadar 

KDV 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın 24. günü akşamına 

kadar 

Beyanname verilen ayın 26. 

günü akşamına kadar 

Basit Usul Gelir 25 Şubat akşamına kadar 
(I. Taksit) Şubat sonu 

(II. Taksit) Haziran sonu 

 

  Verilme zorunluluğu getirilen bildirimleri, belirlenen sürelerde vermeyenler ile eksik 

veya yanıltıcı olarak düzenleyenler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun vergi suç ve cezalarına 

ilişkin hükümleri uyarınca gerekli işlem yapılır.  
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MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER 

Defter Tutma Sorumluluğu 

 Muhasebede her ticari işlem için bir belge düzenlenir. Belgeler de sistemli bir şekilde 

defterlere kayıt yapılır. Belirli bir tekniğe göre defterlere kayıt yapılan bilgiler 

gruplandırılarak raporlar oluşturulur. Ayrıca, defterler tacirlerin lehine ve aleyhine delil 

unsuru olarak kullanılabilirler.   

 Mükellefler genel olarak aşağıdaki amaçları sağlayacak şekilde defter tutarlar: 

 Mükellefin, vergi ile ilgili durumlarını açık bir şekilde ortaya koymak, 

 Ticari işletmenin ekonomik ve mali durumunu belirlemek, 

 Borç ve alacak ilişkilerini izleyebilmek, 

 Her iş yılı içinde elde edelin sonuçları kar veya zarar olarak belirlemek, 

VUK ve TTK, yukarıdaki amaçların sağlanması için tutulması gereken defterleri ayrı 

ayrı belirtmiş ve defter tutmayı belirli kurallara bağlamıştır. Defter tutma, vergi kanunlarının 

uygulanması bakımından önemlidir. Vergi kanunları mükelleflerin bazılarına defter tutma 

sorumluluğu yüklerken, bazılarını bu sorumluluktan muaf tutmuştur. Örneğin vergiden muaf 

olan tacirler, defter tutma işleminden de muaf sayılırlar.  

Defter tutmak zorunda olanlar: 

1. Ticaret ve sanat erbabı 

2. Ticaret şirketleri 

3. İktisadi kamu müesseseleri 

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

5. İş ortaklıkları 

6. Kooperatifler 

7. Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıkları 

8. Serbest meslek erbabı 

9. Çiftçiler 

Defter Tutmak zorunda olmayanlar 

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler  

2. Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’na göre kazançları basit usulde tespit edilen tacirler 

3. Kurumlar Vergisi’nden muaf olan işletmeler 

4. Kurumlar Vergisinden muaf olan dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Tutulması Zorunlu Olan Defterler 

1. Yevmiye Defteri 

2. Defter-i Kebir (Büyük Defter) 

3. Envanter Defteri 

4. İşletme hesabı defteri 

Tacir, isterse tutmak zorunda olduğu defterlerden başka, işletmenin mahiyet ve 

öneminin gerektirdiği defterleri kendi isteğiyle tutabilir.  

 Tüzel kişi tacirler ise gerçek kişi tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlere ilave 

olarak ayrıca karar defteri de tutmak zorundadırlar.  
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 VUK, tutulacak defterleri tacirlerin birinci ve ikinci sınıf olmalarına göre ayrı ayrı 

düzenlemiştir. İkinci sınıf tacirler yukarıda sıralanan tutulması zorunlu olan defterlerden, 

sadece işletme hesabı defterini tutarlar, diğerlerini ise, birinci sınıf tacirler tutar.  

Birinci sınıf kriterlerinde bir tacirin, birinci sınıfa göre defter tutması zorunludur. 

Ancak, ikinci sınıf kriterlerinde olmasına rağmen birinci sınıf gibi defter tutmak isteyen 

tacirler, birinci sınıfa göre defter tutabilir.   

 Ayrıca, serbest meslek erbapları, serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Bu kişiler 

dilerlerse serbest meslek kazanç defteri yerine Protokol defteri de tutabilirler.  

a) Birinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler 

1. Yevmiye Defteri 

2. Defteri Kebir 

3. Envanter Defteri 

b) İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler 

1. İşletme Hesabı Defteri 

Defterlerin Tasdiki 

 Defterlerin ispat aracı olabilmesi için kullanılmaya başlamadan önce tasdik ettirilmesi 

gerekir. 

 VUK’a göre tasdike tabi defterler aşağıda görüldüğü gibidir. 

1. Yevmiye defteri 

2. Envanter defteri 

3. İşletme hesabı defteri 

4. Çiftçi işletme defteri 

5. İmalat defteri 

6. Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri 

7. Serbest meslek kazanç defteri 

Ayrıca, uygun görülen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine kullanılacak olan 

defterlerin de tasdiki gerekir. Örneğin; serbest meslek kazanç defteri yerine tutulan protokol 

defterinin de tasdik ettirilmesi zorunludur.   

 TTK’na göre tasdike tabi defterler aşağıda görüldüğü gibidir. 

1. Yevmiye defteri 

2. Defterikebir 

3. Envanter defteri 

4. Karar defteri 

5. İşletme hesabı defteri 

6. Serbest meslek kazanç defteri 

Tacirler, diledikleri takdirde müteharrik (değişir) yapraklı defterler olarak bilgisayar 

aracılığıyla da defterlerini tutabilirler. Ancak, hesap dönemi içinde ciltli defterlerden 

müteharrik yapraklı defterlere veya müteharrik yapraklı defterlerden ciltli defter tutma 

sistemine geçilemez. Hangi defter yöntemi kullanılacaksa hesap döneminden önce tasdik 

ettirilmelidir.  

Defterlerin tasdiki için notere, ticaret sicilinden alınan sicil tasdiknamesi ibraz 

edilmelidir. (Sicil tasdiknamesi verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir). 
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Noter, tasdik için verilen defterlerin numarasız ilk sayfasına, bilgi formunun 

doldurulmuş bir örneğini yapıştırır. Bilgi formunun yapıştırıldığı sayfadan başlanmak üzere 

defterin her sayfası resmi mühür ile mühürlenir. Defterin ilk sayfasına yapıştırılan bilgi 

formunun doldurulmuş diğer bir örneği de defterin son sayfasına yapıştırılıp imzalandıktan 

sonra, tasdik işlemi tamamlanmış olur.  

 

Defter tasdik bilgi formu 

Defter Tutmada Uyulması Gereken Kurallar 

1. Türkçe tutulur. 

2. Mürekkepli kalem veya bilgisayar aracılığıyla yazılır. 

3. Yanlış kayıtların muhasebe kurallarına göre düzeltilir. 

4. Boş satır bırakılmaz ve sayfa yok edilemez 

5. Kayıtlar, muhasebe fişleri kullanılıyorsa 45, kullanılmıyorsa 10 içinde 

yapılmalıdır. Serbest meslek kazanç defteri günü gününe kaydedilmelidir.  

DEFTERLERE KAYIT 

 Defterlere kayıt aşağıda görülen iki yöntemle yapılır. 

1. Tek taraflı (basit) kayıt sistemi 

2. Çift taraflı (muzaaf) kayıt sistemi 

İşletme hesabı defteri ve serbest meslek kazanç defteri tek taraflı kayıt sistemine göre, 

günlük defter ise çift taraflı kayıt sistemine göre tutulur.  

Çift taraflı kayıt sisteminde en az iki hesaba kayıt yapılır, her girişin bir çıkışı vardır 

mantığı ile hareket edilir. Örneğin satış yapılarak kasaya para girişinde kasa hesabına giriş 

kaydı ticari mallar hesabına ise çıkış kaydı yapılmaktadır. Tek taraflı kayıt sisteminde ise bu 

işlem sadece mal satışı olarak tek bir hesaba kaydı yapılmaktadır.  
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Tek Taraflı Kayıt Sistemi 

 Bu sistem işletmenin gelir ve giderlerini bir deftere ve bir işlem için sadece tek bir 

tarafa kayıt yapma esasına dayanır.  

 İşletme hesabı defteri ve serbest meslek kazanç defteri, tek taraflı kayıt sistemine göre 

tutulur. Başka bir ifadeyle ikinci sınıf tacirler ve serbest meslek erbapları bu yöntemi 

kullanırlar.  

 Bakkalların, müşterilerine veresiye sattığı mallar için alacağını izleme şeklindeki kayıt 

biçimi, tek taraflı kayıt sistemine örnek verilebilir.  

 Tek taraflı kayıt sisteminde, işletmenin para, mal alacak ve borç gibi değerlerinde 

meydana gelen değişiklikler kaydedilmekle birlikte, bu kayıtlar arasında bir ilişki 

kurulamamaktadır. 

 Kolay olmasına karşılık bu sistem, muhasebeden beklenen fonksiyonları yerine 

getirmede yetersiz kalmaktadır. Bu sisteme dayalı olarak yapılan kayıtların sonucuna bakarak 

işletmenin mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının değerlerini öğrenmek mümkün değildir. 

Örneğin; borç ve alacaklarının ne kadarının senetli, ne kadarının senetsiz olduğu ile ilgili 

önemli bilgiler elde edilemez. Bu sistemin olumsuz yönlerinden etkilenen işletmeler, yardımcı 

defteler ve buna ilave kayıtlar tutarak istedikleri bilgilere ulaşma yolunu seçmektedirler.  

 Kayıtların izlenmesinin basit oluşu, işlem sayısının az olması ve kolayca 

anlaşılabilirliği, bu sistemin faydalı yönleridir. Bunun yanında, kayıtların kontrolünün zor 

olması, işletmenin kar, zarar, sermaye ve stok durumu gibi konularda yeterli bilgi 

sağlayamaması, bu sistemin sakıncalı yönünü oluşturmaktadır.  

İşletme Hesabı Defteri 

 İkinci sınıf tacirlerin kullandığı bu defterler, tek taraflı kayıt sistemine göre tutulurlar. 

İşletme hesabı defterinin sol taraftaki sayfalarına giderler, sağ tarafındaki sayfalara ise gelirler 

yazılır. Bu nedenle, işletme hesabı defteri sadece gelir ve giderlerin kaydedildiği defterdir. Bu 

defterlere kayıt yapılması için, giderlerle ilgili ödemelerin yapılması ve gelirlerin tahsil 

edilmiş olması şart değildir. Başka bir ifadeyle, yıl içerisinde yapılan işlemlerin peşin ya da 

kredili oluşu dikkate alınmadan kayıt yapılır. 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan bir işletmenin; belli bir tarihteki mevcutlarını, 

alacaklarını, borçlarını ve sermayesini belirlemek mümkün değildir. Bunlar için ayrıca 

yardımcı defterlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme hesabı esasına göre defter tutma, bu 

yönüyle bilânço esasına göre defter tutma (çift taraflı kayıt) yönteminden farklılık 

göstermektedir.  

 İşletme hesabı defterinin gider ve gelir kısmına, aşağıdaki işlemler kaydedilir. 

 Gider Kısmına (Sayfasına) 

 Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetlerin tutarı, işletme faaliyeti ile ilgili giderler 

ve bunlara ait indirilecek KDV kaydedilir. Ayrıca, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait 

indirilecek KDV ve bunlar için dönem sonunda ayrılan amortisman payı da gider sayfasına 

yazılır.   

 Gelir Kısmına (Sayfasına) 

 Satılan mallar veya sunulan hizmetlerin tutarları ile işletme faaliyetinden elde edilen 

diğer bütün gelirler ve bunlarla ilgili hesaplanan KDV kaydedilir.  
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 İşlemler, tarih sırasına göre sıra numarası verilerek kaydedilir. Gider veya gelir 

sayfaları kendi içinde ayrı sıra numaralarına tabi tutularak kayıt yapılır.  

 
İşletme hesabı defteri (örnek çizelge) 

 İşletme hesabı defterinde yapılan yanlışlar, üstü tek çizgi ile çizilerek doğrusunun 

yanına yazılmasıyla düzeltilmelidir.  

 

  Not: Bütün defterlerde sayfaların toplamları takibindeki sayfaların baş tarafına nakli 

yekün olarak geçer.  

Çift Taraflı Kayıt Sistemi 

 Çift taraflı kayıt sisteminde, gerçekleşen ticari bir işlem en az iki hesaba kaydedilir. 

Birinci sınıf tacirler, tutmak zorunda oldukları defterlerde bu kayıt sistemini kullanmak 

zorundadırlar.  

 Tek taraflı kayıt sisteminde herhangi bir tarihte işletmenin bilânçosunu elde etmek 

mümkün değildir. Ancak, çift taraflı kayıt sisteminde bu mümkündür, bu nedenle bilânço 

esasına göre defter tutanlar yani birinci sınıf tacirler, çift taraflı kayıt sistemini kullanırlar.  

 Çift taraflı kayıt sisteminde, her işlem iki yönlü ve kendi kendini dengeye getiren bir 

şekilde belgelere dayanılarak önce yevmiye defterine kaydedilir. Bu sistemde hesaplar, 

karşılıklı olarak çalışır. Bu sistemin işleyişinde, her işlem en az iki hesaba yazılır. Bu 

hesaplardan biri veya birkaçı borçlanırken diğeri veya diğerleri alacaklanır. Borçlanan hesap 

veya hesapların tutarı ile alacaklanan hesap veya hesapların tutarı birbirine eşittir. Yevmiye 

defterine tarih sırasına göre kaydedilen bu işlemler, niteliklerine göre sınıflandırılarak büyük 

deftere geçirilir.  

Yevmiye Defteri (Günlük Defter) 

 Kayıtlara geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli 

olarak yazıldığı defterdir.  

 İşletmede gerçekleşen bütün işlemlerin gerçekleşme sırasına göre kaydı öncelikle bu 

deftere yapılır. Daha sonra ait olduğu bölüm ve gruplara aktarılır.  

 Günlük deftere kaydedilen her madde, tarih çizgisi ile açılır ve bunu izleyen maddenin 

tarih çizgisi ile kapatılır. Madde, bu iki tarih çizgisi arasındaki şeklin adıdır.  

 Günlük deftere kaydedilen her maddede, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması 

gerekir. 
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1. Sayfa numarası 

2. Büyük defter sayfa bağlantı numarası 

3. Madde numarası 

4. Tarih 

5. Borçlu ve alacaklı hesapların kodu ve adları; borçlu hesap adı sol tarafta, alacaklı 

hesap adı sonraki satırda - sağ tarafta  

6. Açıklama 

7. Borçlu ve alacaklı hesap tutarı 

 

 Yukarıda örnek yevmiye defteri kaydında;  

 1. madde kaydında peşin mal satışı yapılmıştır 

 2. madde kaydında bankaya para yatırılmıştır 

 3. madde kaydında peşin mal alınmıştır 

 4. madde kaydında bankadan para çekilmiştir.  

 İleride ayrıntılı olarak göreceğimiz bu işlemlerde kullanılan hesap kodları kanunla 

kabul edilmiş bulunan Tekdüzen hesap planından gelmektedir. (Tekdüzen hesap planı 

ilerleyen konularda işlenecektir)  

Büyük Defter (Defterikebir) 

Günlük deftere gerçekleşme sırasına göre kaydedilen ticari işlemlerin, aynı nitelikte 

olanları gruplandırılarak başka defterlerde izlenmesidir. Örneğin, Bankayla olan tüm ticari 

işlemlerin ayrı bir banka defterinde toplanması gibi. 

 Büyük defterlerin sayfaları birbirini izleyen çift sıra numaralıdır. Karşılıklı sayfaları 

aynı numaraları alır (1-1, 2-2 …. gibi). Sol sayfa hesabın borç tarafı, sağ sayfa alacak 

tarafıdır. Günlük deftere kaydedilen işlemler, hesapların büyük defterdeki ilgili sayfalarına da 

kaydedilir.  
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 Her hesap için ayrı bir defter kullanılabileceği gibi, bir defterin sayfaları hesaplar 

arasında paylaştırılarak da kullanılabilir.  

 İşletmenin dönem sonu çıkaracağı bütün raporlar ve bilgiler, büyük defter 

kayıtlarından yararlanılarak elde edilir.  

 Yukarıda günlük deftere yaptığımız işlemleri ilgili defteri kebirlere aşağıda görüldüğü 

gibi kaydederiz.  
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 Yukarıda anlattığımız defteri kebirlere bakarak her hesapta ne kadar tutar olduğunu 

rahatlıkla görebiliriz. Örneğin kasada 1.620 YTL paramız olduğunu ve bankaya 100 YTL 

borcumuz olduğunu hemen görebiliriz. Defteri kebir hesapları bakiyelerinin (kalanlarının) bir 

liste halinde görülmesini sağlayan tabloya mizan denilmektedir. Yukarıda ki işlemlerin 

mizanını oluşturmak istersek aşağıdaki gibi bir liste ortaya çıkacaktır.  
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 Envanter Defteri 

 İşe başlama tarihinde ve izleyen her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanter ve 

bilânçoların kaydedildiği deftere envanter (sayım) defteri denir. Envanter, işletmenin 

varlıklarını ve kaynaklarını nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak görmektir. 

 Birinci sayfadan başlamak üzere envanter defterine bilanço kaydedilir. Bilânço, 

envanterde gösterilen kıymetlerin, ayrıntılı ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle 

düzenlenmiş özetidir.  Bilânço, aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu içerir.  

 Envanter defterine önce bilânçonun aktif dökümünün yazılması ile başlanır. Sonra 

bittiği yerden pasif dökümü yapılır. İşlerine öteden beri devam eden işletmelerde, önceki 

dönemin kapanışı, izleyen dönemin açılışı olduğundan, açılışta envanteri yeniden yazmanın 

gereği yoktur. Ancak bilânçoyu yazmak gerekir.  

 Kısaca özetlemek gerekirse, envanter defteri, sayım sonuçlarının ve işletmenin 

bilânçolarının kaydedildiği defterdir. Bilânço ise, işletmenin herhangi bir tarihteki 

varlıklarının ve borçlarının gösterildiği tablodur.  
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HESAP KAVRAMI 

 Hesap, işletme bilânço ve gelir tablosundaki değerlerden dönem içinde meydana gelen 

değişikliklerin kaydedildiği çizelgedir.  

Hesabın Şekli 

 Bir hesabın sol kısmına borç, sağ kısmına alacak tarafı denilmektedir. Hesabın her iki 

yanına kaydın yapıldığı tarih, işlemle ilgili açıklama ve parasal tutar için ayrılmış sütunlar 

bulunur. Her hesabın bir adı vardır.  

 
Örnek Hesap Çizelgesi 

Hesaplara İlişkin Terimler:  

 Hesap Açmak: Bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk defa kayıt yapmaktır. 

 BORÇ   KASA HESABI      ALACAK 

 
Açık Hesap 

 Örneğimize göre; başlığa bakıldığında öncelikle bir “Kasa Hesabı” oluşturulmuş ve bu 

hesabın borç tarafına yapılan ilk kayıt ile hesap açılmıştır. İlk kayıt alacak tarafında da yer 

alabilirdi. Önemli olan hesabın bir tarafına kayıt olmasıdır.  

 Hesabın Borçlandırılması: Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasıdır.  

 BORÇ    BANKA HESABI           ALACAK 

 
Hesaba borç kaydı 

 Örneğimizde bir banka hesabı açılmış ve hesabın borç tarafına kayıt yapılarak hesap 

borçlandırılmıştır.  

 Hesabın Alacaklandırılması: Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasıdır.  

BORÇ           TİCARİ MALLAR           ALACAK 

 
Hesaba alacak kaydı 
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 Hesabın Bakiye (kalan)Vermesi: Bir hesabın borç ya da alacağının birbirinden farklı 

tutarda olmasıdır.  

BORÇ           ALICILAR HESABI  ALACAK       BORÇ    SATICILAR HESABI    ALACAK 

 

   Borç bakiyesi veren hesap    Alacak bakiyesi veren hesap 

 

 

 Şekilde de görüldüğü gibi kasa hesabının borç tarafında 800 YTL alacak tarafından 

300 YTL vardır. Borç tarafı daha fazla olduğu için 500 YTL borç kalanı vermektedir. Bu 

işletmenin kasasında 500 YTL olduğu anlamına gelmektedir.  

 Kasa hesabı alacak bakiyesi vermez, kasaya para girmeden çıkmayacağına göre ancak 

borç bakiyesi verebilir. 

 Hesabın kırmızı (eksi) bakiye vermesi: Borç kalanı vermesi gereken bir hesabın 

alacak, alacak kalanı vermesi gereken bir hesabın borç bakiyesi vermesi durumudur. Bu 

geçici bir durumdan veya bir yanlışlıktan kaynaklanabilir.  

 Aktif Karakterli Hesap: Açılışı borç tarafından yapılan her zaman borç kalanı veren 

hesaptır. Bu tür hesaplar bilânçonun aktifinde yer alır. Kasa hesabı, banka hesabı gibi… 

 Pasif Karakterli Hesap: Açılışı alacak tarafından yapılan ve her zaman alacak kanlı 

veren hesaptır. Bu tür hesaplar bilançonun pasifinde yer alır. Sermaye hesabı, satıcılar hesabı 

gibi… 

 Hesabın Kapanması: Bir hesabın borç ve alacak tarafı toplamlarının birbirine 

eşitlenmesine ve toplamlarının altının çift çizgiyle çizilmesine hesabın kapanması denir. Veya 

hesabın kalan vermemesi denir.  

 

 
Kapanmış hesap örneği 
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 Hesapların İşleyiş Kuralları 

 İşletmenin ticari işlemleri sonucu meydana gelen artış ve azalışların hesabın hangi 

tarafına kaydedileceği çok önemlidir. Hesapların işleyişine ilişkin bu kuralları belirlemek için 

hesapları önce bilânço ve gelir tablosu şeklinde incelemek gerekir.  

Hesap Planı 

 İşletme faaliyet konusu ve alanına göre kullanacağı hesapları önceden belirler ve 

bunların bir listesini yapar. Hesaplar belirli bir düzene göre sıralanır ve gruplanır.  

 Bir işletmede kullanılacak hesapların gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye Hesap 

Planı denir. Hesap planı sonradan değişiklik yapmaya müsait şekilde ve işletmenin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıda açılmalıdır.  

 Hesap planında hesaplar belli bir kurala göre kodlanır. Örneğin 100 Kasa Hesabı’nı 

ele alalım. 

 

 Hesap planını alıp incelediğimizde 100 Kasa Hesabının Hazır Değerler grubu altında 

yer aldığını, hazır değerlerin de Dönen Varlıklar kalemlerinden birisi olduğunu göreceksiniz. 

Aynı şekilde Borç Senetleri hesabını inceleyelim.  

 

 Hesap Çerçevesi: 

 Hesap çerçevesi muhasebe defter kayıtlarında kullanılacak hesapların toplandığı 

grupları ifade etmektedir. Bilançoda yer alan ana gruplar hesap sınıfı, alt gruplarda hesap 

grupları olarak ifade edilmektedir. Bir başka ifade ile hesap çerçevesi hesap sınıfları ve hesap 

gruplarından oluşmaktadır.  

HESAP SINIFLARI HESAP GRUPLARI 

1. DÖNEN VARLIKLAR 

10 Hazır Değerler 

11 Menkul Kıymetler 

12 Ticari Alacaklar 

13 Diğer Alacaklar 

15 Stoklar 

17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 

18 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkuku 

19 Diğer Dönen Varlıklar 

2. DURAN VARLIKLAR 22 Ticari Alacaklar 
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23 Diğer Alacaklar 

24 Mali Duran Varlıklar 

25 Maddi Duran Varlıklar 

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuku 

29 Diğer Duran Varlıklar 

3. KISA VADELİ YABANCI 

    KAYNAKLAR 

30 Mali Borçlar 

32 Ticari Borçlar 

33 Diğer Borçlar 

34 Alınan Avanslar 

35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri 

36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 

37 Borç ve Gider Karşılıkları 

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

4. UZUN VADELİ YABANCI  

    KAYNAKLAR 

40 Mali Borçlar 

42 Ticari Borçlar 

43 Diğer Borçlar 

44 Alınan Avanslar 

47 Borç ve Gider Karşılıkları 

48 Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

5. ÖZKAYNAKLAR 

50 Ödenmiş Sermaye 

52 Sermaye Yedekleri 

53 Kar Yedekleri 

57 Geçmiş Yıl Karları 

58 Geçmiş Yıl Zararları 

59 Dönem Net Karı (Zararı) 

6. GELİR TABLOSU 

    HESAPLARI 

60 Brüt Satışlar 

61 Satış İndirimleri (-) 

62 Satışların Maliyeti (-) 

63 Faaliyet Giderleri (-) 

64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 

66 Finansman Giderleri 

67 Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

68 Olağan Dışı Gider ve Zararlar 

69 Dönem Net Karı (Zararı)  

7. MALİYET HESAPLARI 
7/A Seçeneği 

7/B Seçeneği 

8. SERBEST  

9. NAZIM HESAPLAR  

 

TEK DÜZEN HESAP PLANI 

1. DÖNEN VARLIKLAR 

 10 HAZIR DEĞERLER 

  100 Kasa 
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  101 Alınan Çekler 

  102 Bankalar 

  103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 

  108 Diğer Hazır Değerler 

 11 MENKUL KIYMETLER 

  110 Hisse Senetleri 

  111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 

  112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 

  118 Diğer Menkul Kıymetler 

  119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

 12 TİCARİ ALACAKLAR 

  120 Alıcılar  

  121 Alacak Senetleri 

  122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)  

  124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 

  126 Verilen Depozito ve Teminatlar 

  127 Diğer Ticari Alacaklar 

  128 Şüpheli Ticari Alacaklar 

  129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

 13  DİĞER ALACAKLAR 

  131 Ortaklardan Alacaklar 

  132 İştiraklerden Alacaklar 

  133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

  135 Personelden Alacaklar 

  136 Diğer Çeşitli Alacaklar 

  137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  138 Şüpheli Diğer Alacaklar 

  139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

 15 STOKLAR 

  150 İlk Madde ve Malzeme  

  151 Yarı Mamüller-Üretim 

  152 Mamüller 

  153 Ticari Mallar 

  157 Diğer Stoklar 

  158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  159 Verilen Sipariş Avansları 

 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 

  170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 

  178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Kaydı 

  179 Taşeronlara Verilen Avanslar 

 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

  180 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  

  181 Gelir Tahakkukları  

 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

  190 Devreden KDV 

  191 İndirilecek KDV 

  192 Diğer KDV 
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  193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

  195 İş Avansları 

  196 Personel Avansları 

  197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 

  199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 

2. DURAN VARLIKLAR 

 22 TİCARİ ALACAKLAR 

  220 Alıcılar 

  221 Alacak Senetleri 

  222 Alacak Senetleri Reeskontu 

  224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 

  226 Verilen Depozito ve Teminatlar 

  229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

 23 DİĞER ALACAKLAR 

  231 Ortaklardan Alacaklar 

  232 İştiraklerden Alacaklar 

  233 Bağlı Ortaklardan Alacaklar 

  235 Personelden Alacaklar 

  236 Diğer Çeşitli Alacaklar 

  237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

  239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 

  240 Bağlı Menkul Kıymetler 

  241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  242 İştirakler 

  243 İştiraklerden Sermaye Taahhütleri (-)  

  244 İştirakler Sermaye Payları Sermaye Karşılığı (-) 

  245 Bağlı Ortaklıklar 

  246 Bağlı Ortaklıkları Sermaye Taahhütleri (-) 

  247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  248 Diğer Mali Duran Varlıklar 

  249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)  

 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

  250 Arazi ve Arsalar 

  251 Yer altı ve yerüstü düzenler 

  252 Binalar 

  253 Tesis Makine ve Cihazlar 

  254 Taşıtlar 

  255 Demirbaşlar 

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar 

  257 Birikmiş Amortismanlar (-) 

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 

  259 Verilen Avanslar 

 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  260 Haklar 

  261 Şerefiye  

  262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 
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  263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

  264 Özel Maliyetler 

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

  268 Birikmiş Amortismanlar (-) 

  269 Verilen Avanslar 

 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

  271 Arama Giderleri 

  272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

  277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

  278 Birikmiş Tükenme Payları (-) 

  279 Verilen Avanslar 

 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler 

  281 Gelir Tahakkukları 

 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 

  291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 

  292 Diğer KDV 

  293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

  294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 

  295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 

  297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 

  298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

  299 Birikmiş Amortismanlar (-) 

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

 30 MALİ BORÇLAR 

  300 Banka Kredileri 

  301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

  302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

  303 Uzun Vadeli Kredilerin, Ana Para Taksitleri ve Faizleri 

  304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 

  305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler  

  306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

  308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 

  309 Diğer Mali Borçlar 

 32 TİCARİ BORÇLAR 

  320 Satıcılar  

  321 Borç Senetleri 

  322 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

  326 Alınan Depozito ve Teminatlar 

  329 Diğer Ticari Borçlar 

 33 DİĞER BORÇLAR 

  331 Ortaklara Borçlar 

  332 İştiraklere Borçlar 

  333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

  335 Personele Borçlar 

  336 Diğer Çeşitli Borçlar 

  337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
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 34 ALINAN AVANSLAR 

  340 Alınan Sipariş Avansları 

  349 Alınan Diğer Avanslar 

 35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAK EDİŞLERİ 

  350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri 

  358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 

 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 

  361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

  368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

  369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 

 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

  370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları  

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

  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı (-) 

  373 Maliyet Giderleri Karşılığı  

  379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 

  380 Gelecek Aylara Ait Gelirler 

  381 Gider Tahakkukları 

 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

  391 Hesaplanan KDV 

  392 Diğer KDV 

  393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 

  397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

  399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

 40 MALİ BORÇLAR 

  400 Banka Kredileri 

  401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

  402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

  405 Çıkarılmış Tahviller 

  407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

  408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 

  409 Diğer Mali Borçlar 

 42 TİCARİ BORÇLAR 

  420 Satıcılar 

  421 Borç Senetleri 

  422 Borç Senetleri Reeskontları (-) 

  426 Alınan Depozito ve Teminatlar 

  429 Diğer Ticari Borçlar 

 43 DİĞER BORÇLAR 

  431 Ortaklara Borçlar 

  432 İştiraklere Borçlar 

  433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

  436 Diğer Çeşitli Borçlar 
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  437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

  438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 

 44 ALINAN AVANSLAR 

  440 Alınan Sipariş Avansları 

  449 Alınan Diğer Avanslar 

 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

  472 Kıdem Tazminatı Karşılığı  

  479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 

  480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

  481 Gider Tahakkukları 

 49 DİGER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

  492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 

  493 Tesise Katılma Payları 

  499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

5. ÖZKAYNAKLAR 

 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 

  500 Sermaye 

  501 Ödenmiş Sermaye 

  502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar 

  503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklar (-) 

 52 SERMAYE YEDEKLERİ 

  520 Hisse Senetleri İhraç Primleri  

  521 Hisse Senedi İptal Karları 

  522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 

  523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

  524 Maliyet Artışları Fonu 

  529 Diğer Sermaye Yedekleri 

 54 KAR YEDEKLERİ 

  540 Yasal Yedekler 

  541 Statü Yedekleri 

  542 Olağanüstü Yedekler 

  548 Diğer Kar Yedekleri 

  549 Özel Fonlar 

 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

  570 Geçmiş Yıllar Karları 

 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 

  580 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

  590 Dönem Net Karı 

  591 Dönem Net Zararı 

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI 

 60 BRÜT SATIŞLAR 

  600 Yurtiçi Satışlar 

  601 Yurtdışı Satışlar 
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  602 Diğer Gelirler 

 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

  610 Satıştan İadeler (-) 

  611 Satış İskontoları (-) 

  612 Diğer İndirimler (-) 

 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

  620 Satılan Mamüller Maliyeti (-) 

  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 

  622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)  

  623 Diğer Satışların Maliyeti (-) 

 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 

  630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 

  631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 

  632 Genel Yönetim Giderleri (-) 

 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

  640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 

  641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

  642 Faiz Gelirleri 

  643 Komisyon Gelirleri 

  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 

  645 Menkul Kıymet Satışları 

  646 Kambiyo Karları 

  647 Reeskont Faiz Gelirleri 

  648 Enflasyon Düzeltmesi Karları 

  649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 

  653 Komisyon Giderleri (-) 

  654 Karşılık Giderleri (-) 

  655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 

  656 Kambiyo Zararları (-) 

  657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 

  658 Enflasyon Düzeltme Zararları (-) 

  659 Diğer Gider ve Zararlar (-) 

 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

  660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

  661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 

 67 OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR 

  671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar 

  679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

 68 OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR 

  680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 

  681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 

  689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) 

 69 DÖNEM NET KAR veya ZARARLARI 

  690 Dönem Karı veya Zararı 

  691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 
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  692 Dönem Net Karı veya Zararı 

  697 Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme Hesabı 

  698 Enflasyon Düzeltme Hesabı 

7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) 

 70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 

  700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 

  701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 

 71 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ 

  710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

  711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 

  712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı 

  713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı 

 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

  720 Direkt İşçilik Giderleri 

  721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 

  722 Direkt İşçilik Ücret Farkları 

  723 Direkt İşçilik Süre Farkları 

 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

  730 Genel Üretim Giderleri 

  731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 

  732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 

  733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 

  734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 

 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ  

  740 Hizmet Üretim Maliyeti 

  741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 

 75 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

  750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

  751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 

  752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları Hesabı 

 76 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ 

  760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

  761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 

  762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 

 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

  770 Genel Yönetim Giderleri 

  771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 

  772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 

 78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

  780 Finansman Giderleri 

  781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 

  782 Finansman Giderleri Fark Hesabı 

7. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ) 

  790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
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  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 Amortismanlar ve Tükenme Payları  

  797 Finansman Giderleri  

  798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 

  799 Üretim Maliyet Hesabı 

8. SERBEST 

9. NAZIM HESAPLAR 
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TEMEL MALİ TABLOLAR 

Ticari işlemlerin mali yapısını daha net görebilmek için düzenlenen tablolara mali 

tablo denir. Muhasebenin temel standartlarına göre belirlenen temel mali tablolar 3 gruba 

ayrılır.  

 Bilanço 

 Mizan 

 Gelir Tablosu 

Bilânço 

 Bilânço, bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı 

kaynakları gösteren mali tablodur.  

 Bilânçonun yapısı dört bölümde incelenir. 

 Bilânço başlığı 

 Aktif taraf 

 Pasif taraf 

 Bilânço dipnotları 

 
Bilânçonun Yapısı 

Bilânço başlığında; bilânçonun ait olduğu işletmenin adı, bilânçonun düzenlendiği 

tarih ve bilânço ibaresi yer alır. 

 Aktif taraf; bilânçonun sol tarafı olup işletmenin bilânço tarihindeki sahip olduğu 

varlıkları gösterir.  

 Pasif taraf; bilânçonun sağ tarafı olup işletmenin bilânço tarihindeki kaynaklarını 

gösterir.  

 Bilânço Dipnotları; bilânçonun daha iyi anlaşılması ve analiz edilebilmesi için 

gerekli ek açıklama ve notlarını gösterir.  
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 Bilânço hesap tipi ve rapor tipi olarak iki şekilde düzenlenebilir. En sık kullanılanı 

yukarıda bahsettiğimiz hesap tipi olanıdır. Rapor tipi bilânço şekli ise aşağıda görüldüğü gibi 

düzenlenir.  
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Görüldüğü gibi rapor tipi bilânçoda birden fazla yılın rakamları yer almakta ve 

karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır. Bilânçoyu şekil olarak gördükten sonra şimdi içerik 

yönünden inceleyelim. Varlık ve kaynak kavramları ile bunları oluşturan değerlere kısaca bir 

göz atalım.  

Varlık kavramı ve unsurları 

 Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri ifade eder. Bir işletmenin 

varlıkları; sahip olduğu mevcutlar ile alacaklarından oluşur. Mevcutlar; para, mal, makine, 

taşıt, bina gibi ekonomik değerlerdir. Alacaklar ise işletmenin çeşitli kişi ve kuruluşlardan 

olan alacak haklarını ifade eder.  

 İşletmenin varlıkları Dönen ve Duran varlıklar olmak üzere iki başlık altında toplanır. 

Dönen varlıklar; bir yıl veya daha kısa sürede işlem görmesi muhtemel varlıkları ifade eder. 

(Kasa, banka, bir yıldan kısa vadeli alacak senetleri vs.) Duran varlıklar ise bir yıldan daha 

uzun sürede işlem görmesi muhtemel varlıkları kapsar. (Arazi, arsa, bina gibi)  

Kaynak kavramı ve unsurları 

 Varlıklar iki kaynakta sağlanır, birincisi borçlar ikincisi sermayedir. Sermaye, işletme 

sahibi veya sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını gösterir. Borçlar ise işletme 

dışındaki kişi ve kuruluşların işletme varlıkları üzerindeki haklarını göstermektedir. Buna 

göre, kaynakları şu şekilde formüle edebiliriz. Kaynaklar = Sermaye + Borçlar 

 Kaynaklar Uzun ve Kısa vadeli olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Vadesi 1 

yıldan kısa olan borçlar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Vadesi 1 yıldan uzun olan borçlar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar başlığı altında toplanmıştır.  

 Özkaynaklar 

 İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynaklar bu 

grupta yer alır. Bu duruma göre bilânçonun ana yapısı aşağıdaki gibi karşımıza çıkar.  

 
Bilânçoda varlık ve kaynakların dağılımı 

 Bilânçonun temel eşitliği 

 Bilânço, bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösterdiğine 

göre; bilânçoda yer alan varlık ve kaynakların doğal olarak birbirine eşit olması gerekir. Bu 

da bilânçonun sağ ve sol tarafının, yani aktif ve pasif tarafının birbirine eşit olduğu anlamına 

gelir. Bu eşitlik “bilânço temel eşitliği” veya “bilânçonun temel denkliği” olarak ifade edilir. 

Buna göre bilânço temel eşitliğini, aşağıdaki biçimde yazabiliriz.  

Varlıklar =  Kaynaklar     veya    Mevcutlar + Alacaklar = Sermaye + Borçlar 
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 İşletmenin sahibi veya sahipleri tarafından işletmeye konulan ekonomik değerleri 

temsil eden sermayeyi, yukarıdaki eşitlikten yararlanarak aşağıdaki biçimde formüle 

edebiliriz.  

 Sermaye  = Varlıklar – Borçlar 

 Örnek 

 X Ticaret işletmesinin 01.07.2006 tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki 

gibidir:  

 Dönen varlıklar toplamı :  3.000 YTL 

 Duran Varlıklar :  2.000 YTL 

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 1.000 YTL 

 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar+ :  2.500 YTL 

 İstenenler 

 İşletmenin sermayesinin hesaplayınız 

 Bilanço temel eşitliğini bilanço üzerinde gösteriniz.  

SERMAYE= VARLIKLAR–KAYNAKLAR 5.000 YTL – 3.500 YTL =1.500 YTL 

 

 İşletme faaliyetlerini sürdürürken yapılan işlemler nedeniyle varlık ve kaynaklarında 

sürekli değişimler olur. Değişimlere neden olan bu işlemlere muhasebe işlemleri denir. Ancak 

yapılan tüm işlemler, varlık ve kaynak değişimleri bilânço temel denkliğini bozmaz. Eğer 

eşitlik sağlanamıyorsa bir hata yapılmıştır.  

 Açılış Bilânçosunun Düzenlenmesi 

 İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları, bunların sağlandığı kaynakları ve 

işletme sermayesini gösteren bilânçoya açılış bilânçosu denir.  

 Örnek:  

 BULUT Ticaret işletmesi 22.07.2006 tarihinde aşağıdaki değerler ile işe başlamıştır.  

 Kasa Mevcudu :  1.500 YTL 

 Banka :  2.200 YTL 

 Ticari Mal :  1.000 YTL 

 Alıcılar :  500 YTL 

 Satıcılar :  1.500 YTL 

 Banka Kredileri :  500 YTL 

 Taşıtlar :  2.000 YTL 

 Demirbaşlar :  1.400 YTL 

 Sermaye :    ? 

 Bulut Ticaret işletmesinin sermayesini hesaplayarak açılış bilânçosunu düzenleyiniz.  
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 Varlıklar Toplamı = Kasa + Banka + Ticari Mal + Alıcılar + Demirbaşlar 

 Varlıklar Toplamı = 1.500+ 2.200  + 1000 + 500 + 2.000 + 1.400 = 8.600  

 Kaynaklar Toplamı = Satıcılar + Banka Kredileri  1.500 + 500 = 2.000 

 Sermaye = Varlıklar – Kaynaklar  8.600 – 2.000 = 6.600 

 

 

 Not: Bilânço düzenlenirken en büyük yardımcı, hesap planıdır.  

 Kapanış Bilânçosu:  
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Gelir Tablosu 

 

 

Gelir Tablosunun Düzenlenebilmesi İçin;  

1. Dönem sonu envanter işlemlerini tamamlarız. Sattığımız malların maliyet kaydını 

yaparız. 

2. Gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki 

ilgili gider hesaplarına aktarılarak kapatılır.  

Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında 

Gelir tablomuzu düzenleyebiliriz. 

Daha sonra da 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kar ve 

Zararına devredilerek kapatılır.  
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Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 
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 Gelir Tablosunun Türleri 

 Gelir Tablosu Türleri Hesap Tipi ve Rapor tipi olmak üzere iki ayrılır. Şekilleri ise 

aşağıda görüldükleri gibidir.  

 

 
Rapor Tipi Gelir Tablosu 
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Hesap Tipi Gelir Tablosu 
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VARLIK HESAPLARININ İNCELENMESİ 

 Daha öncede kısaca belirttiğimiz gibi Tek Düzen Hesap Planında Varlık Hesapları 

Dönen ve Duran varlıklar olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır.  

Dönen Varlıklar 

 Dönen varlıklar ana hesap grubu; bilanço tarihinde, işletmenin kasasında ve banka 

hesaplarında tutulan nakitler ile normal şartlar altında en fazla 1 yıl veya bir faaliyet dönemi 

içerisinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıkları içerir.  

 Tekdüzen hesap planında dönen varlıklar, aşağıdaki biçimde bölümlenmiştir.  

 10 HAZIR DEĞERLER 

 11 MENKUL KIYMETLER 

 12 TİCARİ ALACAKLAR 

 13 DİĞER ALACAKLAR 

 15 STOKLAR 

 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 

 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  

 Hazır Değerler 

 Bilânço tarihi itibariyle, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında tutulan nakit ve 

nakit benzeri varlıklar hazır değerler grubunu oluşturur. Nakit varlıklar Türk parası 

olabileceği gibi yabancı para da olabilir. Nakit benzeri varlıklar ise bilânço düzenlenme 

tarihinde, işletmenin elinde bulunan ve her an para çevrilebilecek çek, havale dekontu gibi 

varlıkları ifade eder. Hazır değerler grubunda aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.  

 100 KASA HESABI 

 101 ALINAN ÇEKLER 

 102 BANKALAR 

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 

 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 

 100 KASA HESABI 

 Kasa hesabı, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının izlendiği hesaptır.  

 Kasa hesabı bir varlık hesabı olduğundan, ilk kayıt (açılış) hesabın borç tarafına 

yapılır. İşletmenin kasasına giren nakitler, işletmedeki para miktarını artırdığından kasa 

hesabının borcuna yazılır. İşletmenin kasasından çıkan nakitler ise işletmedeki para miktarını 

azalttığından kasa hesabının alacağına yazılır. Kasa hesabı ya borç kalanı verir ya da kalan 

vermez.  

 Örnek:  

1) 01.10.2008 tarihinde yeni kurulan işletmenin kasasına 250.000 TL sermaye olarak 

konuyor. 

2) 02.10.2008 tarihinde işletmenin kasasındaki paranın 30.000 TL’lik kısmını 

bankada açtırılan bir hesaba yatırılıyor. 

3) 08.10.2008 tarihinde 125.000 TL değerindeki mal, peşin olarak satın alınıyor 

4) 15.10.2008 tarihinde 100.000 TL değerindeki mal, peşin olarak satılıyor.  
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Not: işlemlerle ilgili katma değer vergisi bu vergiye ilişkin hesaplar görülürken 

dikkate alınacaktır.  

 

 Kasa hesabı varlık ve kaynak hesapları içerisinde en hareketli olan hesaptır. Bu 

nedenle her gün sayım (envanter) yapılması gerekir. Her akşam kasa kapandığında kasadaki 

para sayılır ve kasa hesabının kalanı ile karşılaştırılır. Buna fiili sayım ya da muhasebe dışı 

envanter de denir. Kasada bulunan para ile 100 KASA hesabının borç kalanına eşit olması 

halinde yapılacak herhangi bir işlem yoktur. Eşit olmaması halinde kasa farkı söz konusudur.  

 Kasa farkı ya kasa noksanı ya da kasa fazlası şeklinde ortaya çıkar. Kasadaki mevcut 

para, Kasa hesabının kalanına göre olması gereken paradan az ise Kasa Noksanı, Fazla ise 

Kasa fazlası söz konusudur.  

Örnek (Kasa Noksanı): 

20.11.2008 günü akşamı yapılan kasa 

sayımı sonucu kasada 9.500 TL olduğu tespit 

edilmiştir. 100 KASA HESABI kalanı ise yanda 

görüldüğü gibidir.  

İstenen:  

1. Kasa noksanını hesaplayınız 

2. Kasa noksanının nedeni o gün belirlenememiş, araştırılmak üzere ilgili hesaba 

alınmasına karar verilmiştir.  

3. 15.12.2008 günü, kasa noksanının 500 TL’lik kısmının 30.11.2008 tarihinde satıcı 

A. Koç’a yapılan ödemenin kayıtlara eksik geçirilmesinden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır.  

4. Geriye kalan kasa noksanının (2.000 TL) sebebi 31.12.2008 tarihinde yapılan 

sayım çalışmaları sırasında da bulunamamış ve kasiyer Ö. Yalçın’dan tahsil 

edilmesine karar verilmiştir. 

Kasa noksanının hesaplanması: 42.000 – 30.000 = 12.000 Borç kalanı 
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Kasa hesabının borç kalanına göre kasada 12.000 TL para olması gerekmektedir. Ancak 

kasa sayımında 9.500 TL’nin mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu durumda; (12.000 – 9.500) = 

2.500 TL kasa noksanı çıkmıştır.  

 Kasa noksanının kaydı. 

 

 

 42.000 – 32.500 = 9.500  böylece kasa hesabının kalanı, kasada mevcut para 

miktarını gösterir duruma gelmiştir.  

 500 TL’lik kasa noksanın kapatılması 

 

 Bu kayıtla, daha önce araştırılmak üzere 197 SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLARI hesabına kaydedilen 2.500 TL’lik kasa noksanının 500 TL’lik kısmı 

kapatılmıştır.  

 2.000 TL’nin kasiyer Ö. Yalçın’dan tahsiline karar verilmesi 

 

 Bu kayıtla, kasa noksanının geçici bir süre izlendiği 197 SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLARI hesabı kapatılmıştır.  
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 Kasa noksanının nedeni, yapılan araştırma sonucu bulunamamış ve bu noksanlıktan da 

hiç kimse sorumlu tutulamamış olsaydı, zarar yazılırdı. Söz konusu 2.000 TL’lik kasa 

noksanının tamamının dönem sonunda zarar yazılmasına karar verilse idi, aşağıdaki biçimde 

bir kayıt yapılırdı.  

 

 Sayım ve tesellüm noksanlığından kaynaklanan zararlar vergi mevzuatı açısından 

gider kabul edilmez. Bu tür gider ve zararlar “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider ve Zararlar” 

olarak ifade edilir.  

 Yukarıdaki kayıtla, zarar kasa noksanının ortaya çıktığı dönemde yazılmıştır. Eğer 

zarar yazma işlemi 2009 yılında yapılmış olsa idi 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE 

ZARARLAR yerine 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI hesabına kaydedilirdi.  

 Kasa Fazlası: Kasadaki mevcut para, kasa hesabının kalanına göre olması gereken 

paradan fazla ise “kasa fazlası” söz konusudur.  

 Kasa fazlası tespit edildiğinde; fazlalığın nedeni o gün belirlenirse gerekli düzeltme 

kaydı hemen yapılır. Fazlalığın nedeni o gün belirlenemezse fazla tutar araştırılmak üzere 100 

KASA hesabına alacak yazılır. Bu kayıtla kasa hesabının kalanı ile kasadaki para mevcudu 

denkleştirilmiş olur. Yani kasa hesabı, kasada mevcut olan para miktarını gösterir duruma 

getirilmiş olur. Fazla para miktarı ise sebebi bulununcaya kadar 397 SAYIM VE TESELLÜM 

FAZLALARI hesabının alacağında izlenir.  

Örnek (Kasa Fazlası): 

15.12.2008 günü akşamı yapılan kasa sayımı 

sonucu kasada 15.000 TL’nin olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının 

durumu ise yanda görüldüğü gibidir.  

  

İstenen: 

1. Kasa fazlasının hesaplayınız 

2. Kasa fazlasının nedeni o gün belirlenememiş, araştırılmak üzere ilgili hesaba 

aktarılmasına karar verilmiştir.  

3. 25.12.2008 günü, kasa fazlasının nedeni 15.12.2008 tarihinde alıcı Çağlar 

AKARÇEŞME’den yapılan alacak tahsilatına ilişkin kaydın unutulmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır.  

Kasa fazlasının hesaplanması  160.000 – 146.000 = 14.000 Borç Kalanı 

Kasa hesabının borç kalanına göre kasada 14.000 TL para olması gerekmektedir. 

Ancak kasa sayımında 15.000 TL’nin mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu durumda; 
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 Kasa fazlasının kaydı 

 

 

Bu kayıtla kasa hesabının durumu yanda 

görüldüğü gibi olacaktır.  

       161.000 – 146.000 = 15.000 Borç kalanı  

       Böylece kasa hesabının kalanı, kasada mevcut 

olan para miktarını gösterir duruma gelmiştir.  

 Kasa fazlasının nedeninin bulunması 

 
 

Bu kayıtla, araştırılmak üzere 397 

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 

hesabına kaydedilen 1.000 TL’lik kasa 

fazlası kapatılmıştır.  

 Kasa fazlasının nedeni yapılan araştırma sonucu bulunamamış olsaydı, kar yazılırdı. 

Söz konusu kasa fazlasının tamamının dönem sonunda kar yazılmasına kara verilse idi, 

aşağıdaki biçimde kayıt yapılırdı. 

 

 Yukarıdaki kayıtla kar, kasa fazlasının ortaya çıktığı dönemde yazılmıştır. Eğer kar 

yazma işlemi 2009 yılında yapılmış olsaydı 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE 

KARLAR hesabı yerine 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI hesabına 

kaydedilirdi.  

 Uygulamada, özellikle gerçek kişi işletmelerinde kasa fazlalarının muhasebe 

kayıtlarına hiç yansıtılmadığı görülmektedir.  

 101 ALINAN ÇEKLER 

 Gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli sebeplerle alınmış ve henüz tahsil veya ciro 

edilmemiş çeklerin izlendiği hesaptır.  
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 Çek alındığında hesabın borcuna yazılır. Çek, bankadan tahsil edildiğinde veya bir 

başkasına ciro edildiğinde ya da iade edildiğinde hesabın alacağına yazılır. Hesap ya borç 

kalanı verir ya da hiç kalan vermez. Alınan Çekler hesabının alacak kalanı vermesi söz 

konusu değildir. Hesabın borç kalanı, işletmede olması gereken tahsil edilecek çek tutarını 

gösterir. Hesabın kalan vermemesi, işletmede tahsil edilecek çek olmadığı anlamına gelir.  

Örnek:  

1. 02.10.2008 tarihinde, 40.000 TL tutarında mal, karşılığında çek alınarak satılıyor. 

2. 05.10.2008 tarihinde, müşteri A. Tunç, işletmeye olan 20.000 TL tutarındaki 

senetsiz borcuna karşılık çek veriyor. 

3. 08.10.2008 tarihinde, mevcut 40.000 TL tutarındaki müşteri çeki, bankadan tahsil 

ediliyor. 

4. 10.10.2008 tarihinde, 50.000 TL tutarında mal satılıyor. Karşılığında birisi 30.000 

TL, diğeri 20.000 TL olarak düzenlenmiş iki adet çek alınıyor. 

5. 12.10.2008 tarihinde, müşteri A Tunç’tan alınan 20.000 TL tutarındaki çek 

bankaya ciro ediliyor ve çek bedeli aynı gün işletmenin bankadaki hesabına 

geçiriliyor. 

6. 15.12.2008 tarihinde, 30.000 TL’lik mal, aynı tutardaki çek ciro edilerek satın 

alınıyor.  

 

 Alınan Çekler hesabının envanteri kasa hesabında olduğu gibidir. Fazlalık ya da 

noksanlık çıkması halinde yine kasa hesabında olduğu gibi muhasebeleştirilir.  

 Alınan Çekler hesabının envanterinde özellik arz eden diğer bir husus, bilanço tarihi 

itibari ile vadeli çeklerin mevcut olmasında ortaya çıkar. Bilindiği gibi çek, bir ödeme 

aracıdır. Bu nedenle çekte yasal açıdan vade yoktur. Ancak, ticari hayatta çekin vadeli olarak 
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yaygın bir biçimde kullanıldığı da bir gerçektir. Vadeli çekler ödeme aracı olmaktan daha çok, 

bir bono gibi kredi aracı olarak işlem görür. Yani, vadeli çekler şekil açısından her ne kadar 

“çek” olarak ifade edilseler de özünde senet gibi kullanılmaktadırlar. Bu nedenle, 

muhasebenin “özün önceliği kavramı” gereğince, bilançonun düzenlendiği tarihte 101 

ALINAN ÇEKLER hesabında vadeli çekler varsa, bunlar bu hesaptan çıkarılarak 121 

ALACAK SENETLERİ hesabına kaydedilir. Böylece, vadeli çekler “ Hazır Değerler” 

grubundan çıkarılmış ve “Ticari Alacaklar” grubuna alınmış olur. Şayet vadeli çekin konusu 

mal veya hizmet satışı ile ilgili değilse çek tutarı “Diğer Alacaklar” grubunda yer alan 136 

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabına aktarılmalıdır. 

  

Örnek: 

 Bir işletmenin 31.12.2008 tarihi 

itibari ile “Alınan Çekler” durumu yanda 

görüldüğü gibidir.  

 Yapılan envanter sonucu işletmede 50.000 TL tutarında çek olduğu belirlenmiştir. 

Bunun 30.000 TL’lik kısmının mal satışından elde edilen vadeli çek olduğu anlaşılmıştır.  

İstenen: 31.12.2008 tarihinde alınan çekler hesabı ile ilgili envanter kaydını yapınız. 

 Alınan çekler hesabının kalanı 50.000 (120.000 – 70.000) TL’dir. Bu tutar, işletmede 

mevcut olan çeklerin tutarı ile aynıdır. Böylece, alınan çeklerle ilgili herhangi bir noksanlık 

ya da fazlalığın olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, 30.000 TL tutarındaki vadeli çek ile ilgili 

olarak aşağıdaki envanter kaydının yapılması gerekmektedir.  

 

 Yukarıdaki kayıtla, dönem sonu bilançosunda vadeli çeklerin “Alacak Senetleri” 

içerisinde yer alması sağlanarak hazır değer olan “Alınan Çekler”den çıkarılmış olacaktır. 

Yeni dönemde bu çekler tekrar 121 ALACAK SENETLERİ hesabından çıkarılarak 101 

ALINAN ÇEKLER hesabına aktarılır.  

 102 BANKALAR HESABI 

 Bankalar hesabı, banka ve benzeri finans kurumlarındaki işletmeye ait mevduatın 

izlendiği hesaptır 

 İşletmenin bankadaki mevduat hesabına herhangi bir şekilde yatırılan paralar hesabın 

borcuna, mevduat hesabından bir şekilde çekilen paralar hesabın alacağına yazılır.  

Örnek: 

1. 15.12.2008 tarihinde, T.C. Ziraat Bankası Okmeydanı Şubesine 90.000 TL yatırılarak 

işletme adına bir hesap açtırılıyor. 

2. 18.12.2008 tarihinde, bankadan 15.000 TL para çekiliyor. 
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3. 22.12.2008 tarihinde daha önce alınmış olan 20.000 TL tutarındaki çek, hesaba 

geçilmek üzere bankaya ciro ediliyor. 

4. 28.12.2008 tarihinde, müşteri T. Yalçın, işletmenin bankadaki hesabına 5.000 TL 

yatırıyor. 

5. 30.12.2008 tarihinde, satıcı N. Şimşek’in aynı şubedeki hesabına 8.000 TL verilen 

talimatla aktarılıyor.  

 

 Bankalar hesabının kalanı, işletmenin bankada olması gereken parasını gösterir. 

Ancak, bu tutarın banka kayıtları ile de doğrulanması gerekmektedir. Bilindiği gibi banka da 

bir işletmedir. Bu nedenle işletmenin bankadaki mevduat hesabına yatırdığı ve mevduat 

hesabından çektiği paralar, banka tarafından da muhasebeleştirilir. Banka tarafından tutulan 

kayıtlar ile işletme tarafından tutulan kayıtların normal şartlar altında birbirini doğrulaması 

gerekir.  

 Bankalar hesabının envanter işlemi, banka tarafından tutulan kayıtlar ile işletme 

tarafından tutulan kayıtların karşılaştırılması ile yapılır. Bunun için belirli aralıklarla 

(genellikle her ayın sonunda) bankadan hesap özeti (banka ekstresi) alınır. Banka hesap özeti, 

işletmenin mevduat hesabına ilişkin banka tarafından tutulan kayıtları gösterir. Söz konusu 

hesap özeti ile işletme tarafından tutulan bankalar hesabı karşılaştırılır. Bu karşılaştırma 

işlemine “muhasebe dışı envanter işlemi” denilmektedir. Muhasebe dışı envanter işlemi 

sonucunda herhangi bir farklılık belirlenmiş ise gerekli düzeltme kayıt ya da kayıtları yapılır. 

Buna da “muhasebe içi envanter işlemi” denilmektedir.  

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 

 İşletmenin bankada mevcut olan mevduat hesabından çek veya ödeme emri ile 

yapılacak ödemelerin izlendiği hesaptır. Ödeme emri, işletmenin bankadaki hesabından 

ödenmek üzere verdiği ödeme, virman veya havale talimatıdır. Bu talimat genellikle (ödeme 

emri) yazılı olarak verilir. Ancak, çek ya da ödeme emrinin işletme tarafından verilmesi ile 

bunlara ilişkin tutarların banka tarafından ilgililere ödenmesi arasında bir süre geçmektedir. 
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İşte 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabı bu süre içerisinde kullanılan 

aracı bir hesaptır.  

 İşletme tarafından verilen çek veya ödeme talimatlarının tutarı 103 VERİLEN 

ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabının alacağına kaydedilir. Bankanın çek veya ödeme 

emri karşılığında işletmenin mevduat hesabından ödeme yapması halinde ilgili tutarlar bu 

hesabın borcuna yazılırken 102 BANKALAR hesabının alacağına yazılır.  

 Örnek: 

1. 10 Aralık 2008 tarihinde işletme 100.000 TL tutarında mal satın alıyor. Bunun 

karşılığında çek düzenleyerek veriyor.   

2. 15 Aralık 2008 tarihinde satıcı E.Coşkun’a olan borca karşılık 5.000 TL’nin ödenmesi 

için bankaya hitaben yazılmış bir ödeme talimatı ilgili kişiye veriliyor.  

3. 25 Aralık 2008 tarihinde bankadan alınan dekonttan 100.000 TL’lik çekin banka 

tarafından ödenmiş olduğu anlaşılıyor.  

 

 103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ hesabı alacak kalın verir ya da 

kalan vermez. Hesabın kalan vermemesi ödenecek herhangi bir çek ya da ödeme talimatının 

olmadığı anlamına gelir.  

 Pasif  karakterli hesaplarda bakiyeyi bulabilmek için borç tarafı alacak tarafından 

çıkarılarak bulunur. Yukarıda ki örneğe göre; 

105.000 - 100.000 = 5.000 alacak kalanı  bu durum henüz bankamızdaki 

hesabımızdan ödenmemiş 5.000 TL tutarında çekimiz olduğunu göstermektedir.  

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının envanterinde, alınan çekler hesabında 

olduğu gibi, vadeli çeklerin bu hesaptan çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle dönem sonu 

envanter işlemleri yapılırken, varsa vadeli çekler belirlenir. Bunlardan ticari borç kapsamına 

girenler 321 BORÇ SENETLERİ hesabının borcuna karşılık 103 no.lu hesabın alacağına 

yazılır. Ticari borç kapsamına girmeyenler ise, örneğin demirbaş alımı karşılığında verilmiş 

olan vadeli çekler, 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabının borcuna karşılık 103 no.lu 

hesabın alacağına kaydedilir.  

Vadeli olmamakla birlikte dönem sonu itibarıyla henüz banka tarafından ödenmemiş 

olan çek ve ödeme emri tutarları bilançoda yer alır. Bu hesap gerçekte pasif karakterlidir. 

Ancak raporlamada aktifte 102 BANKALAR hesabının altında eksi (-) olarak yer alır. 

Böylece, daha açık bir bilgi verilmiş olur.   
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108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 

 Önceki konularda hazır değer olarak; kasa, alınan çekler ve banka hesapları veriliştir. 

Ancak, bunların dışında işletme için hazır değer niteliği taşıyan bazı unsurlar da olabilir. 

Tahsil edilecek banka ve posta havaleleri veya kredi kartı slipleri, posta ve damga pulları 

bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kasa, alınan çekler ve banka hesaplarına girmeyen, ancak 

hazır değer niteliği taşıyan söz konusu varlıklar bu hesapta izlenir.  

 Diğer hazır değer niteliğindeki varlıklara ilişkin belgeler alındığında bu hesaba borç, 

tahsilat yapıldığında ya da herhangi bir biçimde elden çıkarıldığında hesaba alacak yazılır.   

 Örnek: 

1. 10.12.2008 tarihinde kredi kartı ile toplam 45.000 TL tutarında satış yapılıyor 

2. 25.12.2008 tarihinde kredi kartı slipleri bankaya verilmiş, tutarı nakden tahsil 

edilmiştir.  

Gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız.  

 

 

Menkul Kıymetler 

 İşletmenin nakit fazlalığını değerlendirmek ya da benzer bir nedenle elde ettiği ve 

geçici bir süre ile edindiği; hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, kar-zarar 

ortaklığı belgesi gibi varlıklardır.  

 Bu varlıkların alınmasındaki temel amaç, işletmenin kasasındaki nakit fazlalığını 

kazanç sağlayacak bir alana yatırmak ve ihtiyaç duyulduğunda da tekrar nakde 

dönüştürmektir.  

 Menkul kıymetler grubunda incelenecek hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 110 HİSSE SENETLERİ HS. 

 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS. 

 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HS.  

 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HS. 

 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS (-) 

110 HİSSE SENETLERİ HESABI 

 İşletmenin satın aldığı ve geçici bir süre için elde tuttuğu hisse senetlerinin izlendiği 

hesaptır.  

 Alınan hisse senetleri alış değerleri ile hesaba borç, satılan hisse senetleri aynı değer 

üzerinden hesaba alacak yazılır. Alış değerleri ile satış değerleri arasındaki fark, kar olması 
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durumunda 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI hesabına alacak, zarar olması 

durumunda; 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI hesabına borç yazılır.  

 Örnek: 

1. 10.09.2008 tarihinde işletme, kasasındaki nakit fazlasını değerlendirmek üzere, bir 

anonim şirketin, nominal değeri 20 000 TL olan 1.000 adet hisse senedini satın alıyor.  

 

2. 15.10.2008 tarihinde işletmenin paraya ihtiyacı oluyor ve satın aldığı hisse 

senetlerinden 300 adedi tanesi 18.000 TL’den peşin olarak satıyor. 

 

 İşletme, hisse senedinin tanesini 20.000 TL’den satın almış, dolaysıyla 300 adet hisse 

senedi için 6.000 TL ödenmiştir. Oysa 300 adet hisse senedini tanesi 18.000 TL’den satarak 

5.400 TL tahsil edilmiş ve bu satıştan 6000 - 5.400 = 600 TL zarar ortaya çıkmıştır.  

3. 20.10.2008 tarihinde 200 adet hisse senedi, tanesi 22.500 TL’den peşin olarak 

satılıyor. 

 

 

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 

 Özel kesime ait satın alınan tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Tahvil, senet 

ve bonolar satın alındığında hesaba borç, satıldığında ya da işletmeden çıktığında hesaba 

alacak yazılır.  
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112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 

 Kamu kesimine ait satın alınan tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Tahvil, 

senet ve bonolar satın alındığında hesaba borç, satıldığında ya da işletmeden çıktığında 

hesaba alacak yazılır.  

 Örnek:  

1. İşletme, 3 mayıs 2008 tarihinde Noya A.Ş. nin çıkarmış olduğu 200 adet tahvili, tanesi 

500 TL’den peşin olarak satın alıyor.  

 

2. İşletme, 5 Mayıs 2008 tarihinde 50.000 TL’lik devlet tahvilini peşin olarak satın 

alıyor. 

 

 Tahvil alan kişi ya da kurumlar, tahvili çıkaran şirkete borç para vermiş olduklarından 

faiz geliri elde ederler. Tahvil faizleri, tahvilde ekli olan döneme ilişkin kuponun kesilerek 

ibraz edilmesi suretiyle tahsil edilir. Tahsil edilen tutar “faiz gelirleri” olarak kaydedilir.  

 Örnek: 

1. İşletme, 3 Ekim 2008 günü vadesi gelen özel kesim tahvillerinin 10.000 TL 

değerindeki faiz kuponlarını ilgili şirkete ibraz etmiştir. Şirket söz konusu tahvil faizi 

üzerinden %12 gelir vergisi ile gelir vergisi üzerinden %10 fon payı keserek kalanı 

nakden ödemiştir.  

2. İşletme, 6 Kasım 2008 tarihinde vadesi gelen 40.000 TL’lik özel kesim tahvilinin 

anaparasını tahsil etmiştir.  

 

 Devlet tahviline ilişkin tahsil edilen faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesi de özel 

kesim tahvillerinde olduğu gibidir. Ancak 01.10.1998 tarihinden sonra ihraç edilmiş olan 

devlet tahvillerine ilişkin faiz gelirleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintisi 0 (sıfır) 

olarak belirlenmiştir. 01.10.1998 tarihinden önce ihraç edilmiş olan devlet tahvili faiz gelirleri 

üzerinden %6 gelir vergisi ve gelir vergisi üzerinden de %10  fon payı kesintisi yapılmaktadır.  
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 Son yıllarda yaygın bir uygulama alanı bulan repo işlemleri de kamu kesimi tahvil, 

senet ve bonolarının alım satımı ile ilgilidir. Repo yapılan kamu kağıtları karşılığında ödenen 

değerler 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI hesabına kaydedilir. Repo 

işleminden elde edilen gelirler ise 646 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI hesabında 

izlenir.  

 Örnek: 

 İşletme 01.02.2008 tarihinde X bankasında olan mevduat hesabındaki 100.000 TL’yi 

10 gün süre ile repo yapmıştır. Banka 12.02.2008 tarihinde repo yapmıştır. Banka 12.02.2008 

tarihinde repo geliri ile birlikte 105.000 TL’yi işletmenin mevduat hesabına alacak 

kaydettiğini bildirmiştir. 

 

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 

 İşletmenin satın aldığı ve yukarıdaki gruplara girmeyen varlığa dayalı menkul kıymet 

gibi, diğer menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır. 

 Diğer menkul kıymetler alındığında hesabın borcuna, işletmeden çıkması halinde ise 

hesabın alacağına yazılır.  

 Örnek 

 İşletme, 13 Kasım 2008 tarihinde bir bankanın çıkarmış olduğu 40.000 TL’lik varlığa 

dayalı menkul kıymet (VDMK) satın alıyor. 

 

Ticari Alacaklar 

 Ticari alacaklar grubunu incelemeden önce, alacaklarla ilgili aşağıdaki genel açıklama 

faydalı olacaktır.  
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 Ticari alacaklar Dönen Varlıklar grubunda yer alan hesaplar aşağıda listelenmiştir.  

 120 ALICILAR 

 121 ALACAK SENETLERİ 

 122 ALACAK SENETLERİ REES KONTU (-) 

 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 

120 ALICILAR HESABI 

 İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin veresiye (senetsiz) 

satışlardan kaynaklanan alacakların izlendiği hesaptır. Bu hesapta izlenecek alacaklar, 

yukarıda da açıklandığı gibi, vadesi 1 yıla kadar olan alacaklardır.  

 Veresiye mal veya hizmet satışı, dolayısıyla müşteriden olan senetsiz alacaklar bu 

hesabın borcuna, alacağın tahsil edilmesi ya da herhangi bir şekilde azalması veya ortadan 

kalkması halinde de hesabın alacağına yazılır.  

 Örnek 

1. 10.12.2008 tarihinde müşteri N. Cantürk’e 30.000 YTL’lik, C.Gürcan’a 40.000 TL’lik 

ve S.Gökçek’e 20.000 TL’lik mal, veresiye (senetsiz) olarak satılıyor. 

2. 20.12.2008 tarihinde N. Cantürk, borcuna karşılık, işletmeye düzenlediği 15.000 TL 

tutarındaki bir çeki veriyor. 

3. 25.12.2008 tarihinde S. Gökçek’in borcuna karşılık 20.000 TL’yi işletmenin 

bankadaki hesabına yatırdığına dair banka dekontu alınıyor.  

4. 30.12.2008 tarihinde C. Gürcan, borcuna karşılık 30.000 TL’yi nakden işletmeye 

ödüyor. 

İstenen: Yukarıdaki işlemlere ilişkin muhasebe (Yevmiye ve defterikebir) kayıtlarını 

yaparak alıcılar hesabı mizanını düzenleyiniz.  
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 Alıcılar hesabının envanteri, müşterilerle mutabakat sağlanması biçiminde olur. 

İşletme, bilanço tarihi itibariyle tek tek müşterileri ile hesap karşılaştırması yapar. İşletmenin 

alacağı, müşterilerin de borcunu gösterir. Bu nedenle karşılıklı olarak borç ve alacakların 

doğrulanması gerekmektedir. Bunun için işletme müşterileri ile yüz yüze ya da yazılı olarak 

mutabakat sağlama yoluna gitmelidir.  

 Ayrıca bu alacaklar içerisinde tahsili şüpheli duruma düşmüş olanlar varsa bunlar da 

120 ALICILAR hesabından çıkarılarak 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR hesabına 

alınır.  

 Örnek: 

 31.12.2008 tarihinde işletmenin 120 ALICILAR hesabının yardımcı defter geçici 

mizanı aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 İşletme, tüm müşterilerine birer mutabakat mektubu yazarak, hesap kalanlarını 

bildirmiştir. Bunun üzerine “Y. İşletmesi” itirazda bulunmuş, hesap kalanında 5.000 TL 

fazlalık olduğunu bildirmiştir. Bu fazlalığın 30.12.2008 tarihinde banka hesabına yatırılan 

tutarın muhtemelen kayıtlara alınmadığından ileri geldiğini ifade etmiştir. Yapılan inceleme 

sonucu müşteri işletmenin haklı olduğu anlaşılmıştır. Diğer müşteriler, işletmenin kayıtlarına 

herhangi bir itirazda bulunmamışlardır.  
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 Envanter işlemi ile ilgili yevmiye kaydı şu şekilde yapılacaktır.  

 

 Örnek 

 31.12.2008 tarihinde 120 ALICILAR hesabının envanteri sırasında, A. Can’dan olan 

alacağın 20.000 TL’lik kısmının tahsil edilemediği ve mahkemeye verildiği anlaşılmıştır.  

 

121 ALACAK SENETLERİ HESABI 

 İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin satışından doğan ve vadesi 

bir yıla kadar olan “senetli” alacakların izlendiği hesaptır.  

 Alınan senet (bono ya da poliçe) tutarları hesaba borç, tahsil edilen ya da herhangi bir 

şekilde işletmeden çıkan alacak senetleri ise alacak yazılır.  

 Örnek: 

1. 02.09.2008 tarihinde 15.000 TL tutarında mal satılıyor. Karşılığında 5.000 TL 

tutarında 3 ay, 10.000 TL tutarında 6 ay vadeli iki bono alınıyor. 

2. 03.12.2008 tarihinde, vadesi gelen 5.000 TL tutarındaki alacak senedi tahsil ediliyor. 

3. 05.12.2008 tarihinde 10.000 TL’lik mal alacak senedi ciro edilerek (alacak hakkı 

devredilerek) satın alınıyor.  

    

 İşletme, elindeki alacak senetlerini tahsil için bankaya verebileceği gibi bir ihaleye 

girmek ya da borç para temin etmek için teminat olarak da verebilir. Bu tür işlemler muhasebe 

dışı olarak izlenebileceği gibi açılacak yardımcı hesaplarda da izlenebilir. Bunun için 121 

ALACAK SENETLERİ hesabının altına aşağıdaki yardımcı hesaplar açılabilir.  
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 Cüzdandaki senetler (Alacak senedinin işletmenin elinde olduğunu gösterir) 

 Tahsildeki senetler (Senedin tahsilde olduğunu gösterir) 

 Teminattaki senetler (Senedin teminatta olduğunu gösterir)  

Alacak senetlerinin envanteri, alacak senetleri hesabının kalanı ile fiilen (cüzdanda, 

tahsilde, teminatta vb) mevcut olan senetlerin karşılaştırılması suretiyle yapılır. Bir başka 

ifadeyle 121 nolu hesabın kalanı ile işletmenin sahip olduğu alacak senetleri tutarının eşit 

olması gerekir. Herhangi bir noksanlık ya da fazlalık söz konusu olması halinde nedeni 

araştırılır. Noksan ya da fazlalığın nedeni bulanamaz ise mevcut olan senetlerin tutarları ile 

alacak senetleri hesabını dengelemek için fark; 197 ya da 397 nolu hesaba kaydedilir. (Kasa 

hesabında anlattığımız gibi). Söz konusu hesaplar, farklılığın nedeni belirlenemediğinde 

kapatılır. Farkın nedeni bulunamaz ise hesap zarar ya da kar yazılarak kapatılır veya 

senetlerden sorumlu personelden tahsil yoluna gidilebilir. 

Alacak senetleri ile ilgili bir başka envanter konusu da bilanço tarihi itibari ile tahsili 

gecikmiş ya da şüpheli duruma düşmüş alacak senetleri ile ilgilidir. Bilanço tarihi itibariyle, 

vadesinde tahsil edilmemiş ancak şüpheli duruma da düşmemiş olan alacak senetleri varsa 

bunlar; 121 ALACAK SENETLERİ hesabından çıkarılarak 127 DİĞER TİCARİ 

ALACAKLAR hesabına kaydedilir. Alacak senetleri içerisinde şüpheli duruma düşenler 

varsa, bunlar da 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR hesabına aktarılır. 

Alacak senetleri hesabı ile ilgili bir başka envanter işlemi de senetlerin reeskonta tabi 

tutulmasıdır.  

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) 

Alacak senetleri üzerinde yazılı olan tutar, işletmenin belli bir sürenin sonundaki 

alacak hakkını gösterir. Alacak senedinin üzerinde yazılı olan bu tutara nominal değer adı 

verilir. Nominal değer bir miktar vade farkını da içerir. Bir başka ifade ile, alacak senetleri 

düzenlenirken vade bitimine kadar olan faizler de alacak senedinin tutarına ilave edilmiş olur. 

Bu durumda alacak senedinin belli bir tarihteki peşin değeri ile onun üzerinde yazan 

(nominal) değeri birbirinden farklı olur.  

Dönem sonunda, bilançoda alacak senetlerinin peşin değerleri (itibari değer) ile 

gösterilmesi halinde, nominal değer ile peşin değer arasındaki fark (vadeye kadar olan faiz 

tutarları) bu hesapta izlenir.  

Alacak senetlerinin nominal değeri ile peşin değeri arasındaki faiz tutarı hesaplanır. 

Hesaplanan tutar bu hesabın alacağına 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabının ise 

borcuna kaydedilir. Böylece alacak senetleri o deneme ait bilançoda peşin değerlerine 

indirgenmiş olur. Aynı şekilde bir sonraki döneme ait olan vade farkı geliri de içinde 

bulunulan dönemden çıkarılmış olur. Bu işleme reeskont işlemi denir. 122 ALACAK 

SENETLERİ REESKONTU hesabı, ertesi dönemin başında 647 REESKONT FAİZ 

GELİRLERİ hesabı ile kapatılır.  

Örnek: 

İşletme, 1 Kasım 2008 tarihinde peşin değeri 100.000 TL olan malı, 3 ay vadeli senet 

karşılığı 115.000 TL’ye satıyor. 

Bu durumda düzenlenen 115.000 TL nominal değerli senet, 15.000 TL olan vade 

farkını (faizi) içermektedir. Ancak, senedin vadesinin ilk 2 ayı 2008, son 1 ayı 2009 yılına 

aittir. Yani toplam 15.000 TL olan faiz gelirinin 10.000 TL’si dönemsellik kavramı gereğince 

2008, 5.000 TL’sinin de 2009 yılına yazılması gerekir. İşletme 1 Kasım 2008 tarihinde 

aşağıdaki kaydı yapmıştır.  
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 Yukarıdaki kayıtla senedin nominal değerinin tamamı 600 YUR İÇİ SATIŞLAR 

hesabına yazılmıştır. Bu durum, 15.000 TL tutarındaki vade farkının tamamının 2008 yılına 

satış geliri olarak kaydedildiğini göstermektedir. Ancak, vade farkının 1 aylık kısmı, yani 

5.000 TL’si 2009 yılına aittir. Bu nedenle, 2009 yılına ait olduğu halde, 2008 yılına gelir 

yazılan 5.000 TL tutarındaki faiz gelirinin 2008 yılından çıkartılıp 2009 yılına aktarılması 

gerekir. Aksi halde 2009 yılının geliri 2008 yılının geliri içerisinde gösterilmiş olur.  

 Söz konusu 5.000 TL’nin 2008 yılı gelirlerinden çıkarılıp 2009 yılı gelirlerine 

aktarılmasını sağlama işlemi bir reeskont işlemidir. Bunun için 31.12.2008 tarihinde aşağıdaki 

envanter kaydının yapılması gerekir.  

 

 Bu kayıtla. 2008 yılı gelirleri, Reeskont Faiz Gideri” yazılması yoluyla 5.000 TL 

indirilmiştir. 2008 yılına ait gelir tablosunda söz konusu “Reeskont Faiz Gideri” aşağıdaki 

biçimde görülecektir.  

 

 2009 yılına ait olan 5.000 TL vade farkı 2008 yılından çıkarıldı. Bu tutar 2009 yılına 

gelir yazılmak üzere 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU hesabına da yazılmış oldu 

122 nolu hesap, pasif karakterli bir hesaptır. Bu nedenle de düzenlenecek bilançoda pasifte 

yer alması gerekir. Ancak, raporlama açısından bunun aktifte alacak senetlerinin altında eksi 

olarak gösterilmesi daha uygun olacaktır.  

 

 Böylece, alacak senedinin bilançoda peşin değeri ile gösterilmesi sağlanmıştır.  
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 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU hesabında yer alan 5.000 TL, ertesi 

dönem açılış kaydından sonra, 01.01.2009 tarihinde 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

hesabına devredilerek kapatılacaktır.  

 

  Yukarıdaki kayıtla 2008 yılından çıkarılan 5.000 TL vade farkı, 2009 yılına gelir 

olarak yazılmış oldu. 

 Reeskont faiz tutarının hesaplanması 

 Reeskont faiz tutarı, dönem sonunda (31.12.2008) mevcut olan alacak senetlerinin 

vadelerine kadar olan vade farklarını (faizlerini) ifade etmektedir. Reeskont faiz tutarının 

hesaplanmasında aşağıdaki iç iskonto formülü kullanılır.  

 

         

  

 a: senedin nominal değeri 

 n: Kalan vade (gün) 

 t: Reeskont faiz oranı (yıllık) 

 Reeskont faiz oranı, varsa senette yazılı olan orandır. Senetle herhangi bir faiz oranı 

belirlenmemişse üçer aylık olarak T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen oranlar esas 

alınır.  

Örnek 

Noya Bilgisayar kursunun 

31.12.2008 tarihi itibari ile alacak 

senetlerinin vadelerine göre 

dökümü yanda verilmiştir.  

Reeskont faiz oranı %60’tır.  

 

       31.12.2008 yılında yapılması gereken envanter işlemine ait yevmiye kaydı  
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 01.01.2009 tarihinde yapılması gereken yevmiye kaydı 

 

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

 İşletmenin 3. kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi ya da borcun ödenmesini 

taahhüt etmesi maksadıyla geri alınmak üzere verilen nakit değerlerin izlendiği hesaptır.  

 1 yıl içerisinde geri alınacaklar bu hesabın borcuna kaydedilir. 1 yıldan daha uzun 

kalacak olan depozito ve teminatlar “Duran Varlıklar” bölümünde yer alan 226 VERİLEN 

DEPOZİTO VE TEMİNATLAR hesabına yazılır. Depozito ve teminatlar geri alındığında 

hesap alacaklanır.  

 Örnek: 

1. İşletme, 08.10.2008 tarihinde bir ihaleye katılmak üzere 15.000 TL nakit teminat 

yatırmıştır.  

 

2. İşletme, 10.10.2008 tarihinde su sayacı bağlatmış ve 5.000 TL depozito ödemiştir. (su 

sayacı depozitosunun 1 yıl içinde geri alınamayacağı düşünülmektedir). 

 

 Su depozitosu, normal şartlarda 1 yıl içerisinde geri alınmayacağından 226 nolu 

hesaba kaydedilmiştir.  

3. 18.11.2008 tarihinde ihale için daha önce verilen 15.000 TL nakdi teminat, ihale 

işletmede kalmadığı için geri alınıyor.  
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127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI 

 İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki ticari alacaklar 

grubundaki hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli 

alacaklar niteliği kazanmamış olanlar) ve diğer çeşitli senetsiz ticari alacakların izlendiği 

hesaptır.  

 Yukarıda belirtilen nitelikteki alacaklar ortaya çıktığında bu hesaba borç yazılır. Tahsil 

veya herhangi bir biçimde mahsup edildiğinde de hesaba alacak yazılır.  

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI 

 Tahsil süresi geçmiş, bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, 

yazılı olarak birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına gelmiş senetli ve senetsiz 

alacakların izlendiği hesaptır.  

Bir alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için; 

 Dava ve icra takibinde olması, 

 Dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacakların ise çekilen protesto veya 

yazı ile bir defadan fazla istenmesin rağmen ödenmemiş olması gerekir.  

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) 

 Dönem sonu itibariyle şüpheli hale gelmiş olan alacaklara ilişkin, muhasebenin 

temkinli olma (ihtiyatlılık) kavramı gereğince, ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.  

 Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar 654 KARŞILIK GİDERLERİ hesabının 

borcuna karşılık bu hesabın alacağına yazılır. Tahmin edilen zararın gerçekleşmesi halinde 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR hesabının alacağına karşılık bu hesap borçlandırılarak 

kapatılır. Zararın gerçekleşmemesi, bir başka ifade ile karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesi 

halinde; 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR hesabına veya 671 ÖNCEKİ 

DÖNEM GELİR VE KARLARI hesabına alacak yazılarak hesap kapatılır.  

 Örnek: 

 Noya Bilgisayar Kursu, 31.12.2008 tarihinde alacakların envanterinde, aşağıdaki 

hususları tespit etmiştir.  

1. Müşterin N. Erusta’dan olan 20.000 TL tutarındaki senetsiz alacak ile 50.000 TL 

tutarındaki senetli bir başka alacağın vadelerinde tahsil edilemediği ve 31.12.2008 

tarihi itibariyle bu alacakların mahkeme safhasında olduğu anlaşılmıştır. Alacakların 

tamamı için karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. 

2. 15 Ocak 2009 tarihinde, 20.000 TL tutarındaki senetsiz alacağın tahsil imkânı ortadan 

kalkmıştır. Yani alacak, değersiz alacak haline gelmiştir.   

3. 20 Ocak 2009 tarihinde, 50.000 TL tutarındaki senetli alacak 5.000 TL gecikme faizi 

ile birlikte tahsil edilmiştir.  
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İstenen 

1. 31.12.2008 tarihinde yapılması gereken envanter işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını 

yapınız.  

2. 31.12.2008 tarihli bilânçoda söz konusu hesapların görünümü nasıl olacaktır? 

Gösteriniz. 

3. Tahsili imkânsız hale gelen senetsiz alacağa ilişkin yevmiye kaydını yapınız.  

4. Tahsil edilen senetli alacağa ilişkin yevmiye kaydını yapınız. 

 
 

 

 

Diğer Alacaklar 

 Ticari işletmeler dışında herhangi bir sebeple ortaya çıkan ve 1 yıl içinde tahsil 

edilecek senetli ve senetsiz alacaklara ilişkin hesaplar 13 Diğer Alacaklar hesap grubunda yer 

alır.  
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 Diğer alacaklar grubunda aşağıdaki hesaplar incelenecektir: 

 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 

 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 

 İşletmenin, esas faaliyet konusu dışında kalan işlemleri nedeniyle ortaklardan olan 

alacakların izlendiği hesaptır.  

 Alacağın ortaya çıkması halinde hesap borçlandırılır. Alacak tahsil edildiğinde ise 

hesap alacaklandırılır.  

 Örnek:  

 01.03.2008 tarihinde işletme sahibine 10.000 TL borç para veriliyor. 

 

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 

 İşletme personelinin, işletme ile yaptığı bazı işlemlerden dolayı borçlarının izlendiği 

hesaptır.  

 Alacağın ortaya çıkması halinde hesap borçlandırılır. Alacak tahsil edildiğinde ise 

hesap alacaklandırılır.  

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 

 Ticari bir nedene dayanmayan ve işletmenin ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve 

personeli dışında kalan kişi ve kuruluşlardan olan alacakların izlendiği hesaptır.  

 Alacağın ortaya çıkması halinde hesap borçlandırılır. Alacak tahsil edildiğinde ise 

hesap alacaklandırılır.  

Stoklar 

 Stok grubu; satmak, üretim veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak ya da 

tüketmek için edinilen stok kalemlerini içerir. Bu grupta yer alan stoklar, normal şartlar 

altında 1 yıl içerisinde kullanılır, tüketilir ya da satılır.  

 Bu gurupta yer alan hesaplar aşağıda listelenmiştir.  

 150 İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ 

 151 YARI MAMÜLLER – ÜRETİM  

 152 MAMÜLLER  

 153 TİCARİ MALLAR  

 157 DİĞER STOKLAR 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 

 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
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153 TİCARİ MALLAR HESABI 

 İşletmenin satın aldığı ve herhangi bir değişikliğe uğratmadan sattığı ticari malların 

izlendiği hesaptır. Ticari mal kavramı, emtia olarak da ifade edilmektedir.  

 Satın alınan mal, maliyet değeri ile hesabın borcuna yazılır. Emtianın satılması ya da 

herhangi bir şekilde işletmeden çıkması halinde ise maliyet değeri ile hesabın alacağına 

yazılır.  

 Alış işlemleri 

 Alış bedeli ile alış giderleri (nakliye, hamaliye, taşıma sigortası, komisyon gibi) 153 

TİCARİ MALLLAR hesabının borcuna yazılır. Ticari malın satın alma bedeli ve alış giderleri 

o ticari malın alış maliyetini oluşturur. Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, satın alınan 

ticari mallar için ödenen katma değer vergisi malın maliyetine eklenmez. Ödenen katma değer 

vergileri 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ hesabında ayrı olarak izlenir.  

 Örnek: 

1. 20.12.2008 tarihinde satıcı “Y” firmasından tanesi 50.000 TL’den 10 adet “A” malı 

(%15 KDV hariç) veresiye (kredili) olarak satın alınıyor.  

2. 21.12.2008 tarihinde satın alınan 10 adet “A” malının taşınması için nakliye firmasına 

(%15 KDV hariç) 20.000 TL nakit olarak ödeniyor. 

Not: KDV oranı %15 örnek olarak verilmiştir. Yıllara göre değişmesi muhtemeldir.  

Yevmiye Defteri Kayıtları 

 

 Alış İadesi:  

 Satın alınan malın tamamı ya da bir kısmı çeşitli sebeplerle iade edilebilir. Satın 

alınmış ve 153 nolu hesabın borcuna yazılmış olan malın iade edilmesi halinde, iade tutarı 

153 TİCARİ MALLAR hesabının alacağına yazılır.  

 Örnek: 

 25.12.2008 tarihinde, satın alınan “A” malından 2 tanesi sözleşme şartlarına uymadığı 

için satıcıya iade ediliyor. İade faturası 115.000 TL (%15 KDV dahil) olarak satıcının 

hesabına kaydediliyor. 
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 (1) Alış iadesi, alış işlemlerinin yapıldığı ay içerisinde (aynı KDV döneminde) 

yapıldığından iade tutarına ilişkin KDV, 191 nolu hesaba yazılmıştır. İade işlemi daha sonraki 

aylarda yapılmış olsaydı, iade tutarına ilişkin KDV, “391 Hesaplanan KDV” hesabına alacak 

yazılacaktı. 

 Alış İskontosu (Alış İndirimi)  

 Satın alınan mallar ile ilgili olarak daha sonradan satıcı tarafından iskonto yapılabilir. 

Alış ile ilgili olarak yapılan iskontolar iki türlü olabilir: Birincisi satıcıya olan borcun vadesi 

gelmeden ödenmesi sebebiyle erken ödeme iskontosudur. Buna kasa iskontosu da 

denilmektedir. İkincisi ise işletmenin belli bir faaliyet döneminde yaptığı ciro (satış hacmi) ile 

ilgili satıcının yaptığı iskontodur. Buna da ciro (miktar) iskontosu adı verilmektedir.  

 Bilindiği gibi satın alınan bir malın satın alma bedeli alış faturasında gösterilen 

tutardır. Alış işlemi vadeli yapılmış ise vade farkı olarak konan tutar da alış faturasına ilave 

edilmiş olur. Böylece, vade farkı da malın maliyeti olarak 153 TİCARİ MALLAR hesabının 

borcuna yazılmış olur. Satıcıya olan borcun erken ödenmesi sebebiyle yapılan kasa iskontosu 

ile vade farkının bir kısmının silinmesi söz konusudur. Böylece, daha önce satın alınmış ve 

153 nolu hesaba kaydedilmiş olan malın maliyeti de düşmüştür. Bu sebeple yapılan kasa 

iskontosu tutarları 153 TİCARİ MALLAR hesabının alacağına yazılır.  

 Örnek:  

 03.12.2008 tarihinde satıcı Noya Bilgisayara olan borcun tamamının (460.000 TL) 

ödeneceği bildiriliyor. Satıcı Noya 2 ay erken ödeme nedeniyle fatura karşılığında 60.000 TL 

(%15 KDV hariç) iskonto yapıyor. Düzenlenen iskonto faturası satıcıya veriliyor ve iskonto 

düşüldükten sonra kalan borcun tamamı ödeniyor.  

 

 Alış iskontosu işlemi, alış işleminin yapıldığı ay içerisinde (aynı KDV döneminde) 

yapılmadığından iskonto tutarına ilişkin KDV, “391 HESAPLANAN KDV” hesabına 

yazılmıştır. İskonto işlemi satışın yapıldığı ay (aynı KDV dönemi) içerisinde yapılmış 

olsaydı, iskonto işleminden doğan KDV, “191 İNRİLECEK KDV hesabına alacak 

yazılacaktı. 

 Satış İşlemleri 

 Satılan mallarla ilgili olarak “satış” ve “maliyet” hesaplarının kullanılması 

gerekmektedir.  

 Satılan ticari mal, maliyet değer ile stoktan çıkarılarak 153 TİCARİ MALLAR 

hesabının borcuna yazılır. Satış bedeli (KDV’siz satış değeri) ise, 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 

hesabının alacağına yazılır. Şayet, söz konusu satış yurt dışına yapılmış ise 600 nolu hesabın 

yerine 601 YURT DIŞI SATIŞLAR hesabı kullanılır.  

 Satılan ticari malların maliyet değeri ile ilgili kaydın yapılma zamanı, uygulanan 

yönteme göre farklılık arz eder. Ticari işletmeler, mal hareketlerini genellikle ya sürekli 

envanter ya da aralıklı envanter yöntemine göre izlerler.   
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 Sürekli Envanter Yöntemi 

 Sürekli envanter yönteminde, yapılan bir satış işleminden sonra maliyet kaydı, satış 

kaydı ile birlikte yapılır. Yani bir satış işlemi yapıldığında bu satışa ilişkin satış değeri ile 

yapılan kayıttan hemen sonra onun maliyet kaydı da yapılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi 

için yapılan satışın maliyet değerinin kolaylıkla tespit edilebilmesi gerekir. Bu yöntem daha 

çok birim değeri yüksek olan malların (otomobil gibi) ticaretini yapan ya da toptan satış 

yapan işletmelerde uygulanan bir yöntemdir.  

 Örnek:  

1. 05.12.2008 tarihinde aynı model, marka ve niteliklerde olan 5 adet otomobil, değeri 

1.000.000 TL’den (%23 KDV hariç) peşin olarak satın alınıyor.  

2. 15.12.2008 tarihinde, otomobillerden 2 tanesi 2.500.000 TL’ye (%23 KDV hariç) 

peşin olarak satılıyor.  

3. 25.12.2008 tarihinde, otomobillerden birisi 1.300.000 TL (%23 KDV hariç) 

karşılığında çek alınarak satılıyor. 
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Aralıklı Envanter Yöntemi 

 Sürekli envanter yönteminde, yapılan her satıştan sonra satılan mallara ilişkin maliyet 

kaydı da yapılır. Ancak, böyle bir uygulama, küçük partiler haline çok çeşit mal ticareti yapan 

işletmeler için pratik olmayacağı gibi bazen de imkânsızdır. Çünkü satılan malların her birinin 

maliyetinin satış esnasında belirlenmesi mümkün olmayabilir. Örneğin; bir alış veriş 

merkezinde onlarca çeşit mal satın alan bir müşteri için kesilen satış faturasının maliyet 

değerini belirlemek, çoğu zaman imkânsız olabilir. Bu durumlarda, yapılan satışa ilişkin 

maliyet değeri belirli aralıklarla ya da dönem sonlarında hesaplanır ve toplu olarak kaydedilir.   

 Satılan mallara ilişkin maliyet değeri aşağıdaki biçimde hesaplanır:  

 Dönem başı ticari mal stoku  ……………… 

 Dönem içi net ticari mal alışı      (+) ……………… 

 Dönem sonu ticari mal mevcudu (-) (……………..) 

      ____________ 

 Satılan Ticari Mallar Maliyeti ……………… 

 Yukarıdaki hesaplama biçiminde; dönem başı ticari mal mevcudu ile dönem içi net 

ticari mal alışları, muhasebe kayıtlarından kolaylıkla elde edilir. Dönem sonu ticari mal stoku 

ise işletmede mevut olan ticari mal stokunun sayılması ve değerlenmesi ile bulunur. Yani, 

aralıklı envanter yönteminde satılan malların maliyet değerinin hesaplanması için dönem sonu 

itibariyle işletmede mevcut olan ticari malların değerinin ne kadar olduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir.  

 Örnek:  

 Bir işletmenin belli bir faaliyet döneminde stok hareketlerine ilişkin bilgileri şöyledir.  

1. Dönem başı ticari mal stoku 2.800.000 TL’dir. 

2. Dönem içinde 8.600.000 TL tutarında ticari mal satın alınıyor ve bunun 600.000 

TL’lik kısmı çeşitli sebeplerden iade ediliyor. 

3. Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmede 3.400.000 TL değerinde ticari mal 

stoku olduğu belirleniyor.  

Satılan ticari mal maliyetinin hesaplanması 

 Dönem başı mal mevcudu  2.800.000 

 Dönem içi net ticari mal alışı (+) 8.000.000 

          Brüt Alışlar      8.600.000 

                     Alış İadesi (-)      600.000 

 Dönem sonu ticari mal mevcudu (3.400.000) 

      _________ 

 Satılan Ticari Mallar Maliyeti  7.400.000 

 Örnek: 

 1 Aralık 2008 tarihinde 500.000 TL’lik ticari mal stoku bulunan bir işletmenin, Aralık 

2008 döneminde ticari mal hareketleri aşağıdaki gibidir.  

1. 2 aralık 2008 tarihinde 200.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, fatura tutarına 1 ay 

vadeli bono düzenlenerek satın alınıyor. 

2. 5 aralık 2008 tarihinde satış değeri 300.000 TL (%15 KDV hariç) olan mal, 

karşılığında çek alınmak suretiyle satılıyor. 
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3. 10 Aralık 2008 tarihinde satış değeri 250.000 TL olan mal, karşılığında 2 ay vadeli 

bono alınarak satılıyor. 

4. 20 Aralık 2008 tarihinde 150.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, fatura tutarına çek 

verilerek satın alınıyor.  

5. 25 Aralık 2008 tarihinde satış değeri 50.000 TL (%15 KDV hariç) olan mal, müşteri 

Akınlar A.Ş.ne kredili olarak satılıyor. 

6. 30 Aralık 2008 tarihinde satış değeri 100.000 TL (%15 KDV hariç) olan mal, peşin 

olarak satılıyor. 

7. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yapılan envanter sonucu işletmede, 200.000 TL 

maliyet değerinde ticari mal stoku olduğu belirleniyor.  

Yevmiye Kayıtları 

 

 

  Yukarıda yapılan kayıtların incelenmesinden de anlaşılacağı gibi satışların maliyet 

kayıtları yapılmamıştır. Dönem boyunca yapılan satışlara ilişkin maliyet kayıtları ise toplu 

olarak yapılacaktır. Bunun için önce satışların maliyetinin belirlenmesi gerekmektedir.  
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 Satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanması: 

 Dönem Başı Mal Mevcudu   500.000 

 Dönem içi net ticari mal alışı (+) 350.000 

 Dönem sonu mal mevcudu     (-)       (200.000) 
                      ____________ 

 Satılan Ticari Mallar Maliyeti  650.000 

 

  Mal satışlarına ilişkin dönem sonunda yapılan maliyet kaydından sonra, ilgili 

hesapların defterikebir kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

 Satışlara ilişkin maliyet kaydının yapılmasından sonra 153 TİCARİ MALLAR 

hesabının borç kalanı, işletmede mevcut olan dönem sonu mal mevcudunu (850.000 – 

650.000 = 200.000 TL) göstermektedir.  

 

 Satış iadesi: Satılan malın tamamı ya da bir kısmı çeşitli sebeplerle iade edilebilir. 

Satılan malın iade edilmesine muhasebe kayıtları açısından bakıldığında, satış kayıtlarının 

yapılmasında uygulanan yöntemin önemi vardır. Çünkü satıştan iade, muhasebe kayıtları 
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açısından bir düzeltme işlemidir. Bu sebeple iade işlemine ilişkin düzeltme kaydı, aralıklı ve 

sürekli envanter yöntemine göre farklılık gösterecektir. Satış kaydı aralıklı envanter 

yöntemine göre yapılmış ise sadece satış kaydını düzeltecek bir iade kaydı yapılacaktır. Satış 

kaydı sürekli envanter yöntemine göre yapılmış ise satışa ilişkin maliyet kaydının da 

düzeltilmesi gerekecektir.  

 Örnek:  

1. 15.12.2008 tarihinde müşteri, Noya A.Ş.ye 500.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, 

fatura kredili olarak satılıyor. İşletme, mal hareketlerini “aralıklı envanter” yöntemine 

göre muhasebeleştirmektedir.  

 

2. 20.12.2008 tarihinde, müşteri, satılan malın 200.000 TL’lik (%15 KDV hariç) kısmını 

sipariş şartlarına uymadığı gerekçesi ile iade ediliyor. İade bedeli müşterinin 

hesabından düşülüyor.  

İade işlemi bir anlamda daha önceden yapılmış olan satış işleminin iptali anlamına 

gelmektedir. Bu sebeple satış iadesi kaydını, satış kaydının iptali biçiminde düşünmek 

mümkündür. Yani 600 ve 391 nolu hesaplara borç, 120 nolu hesaba alacak kaydederek iade 

kaydı yapılabilir. Ancak, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” gereği, satış iadeleri 600 nolu hesap 

yerine 610 SATIŞDAN İADELER hesabının borcuna yazılmaktadır. Böylece gelir tablosunda 

iadeler de açıkça yer almaktadır.  

 

 Örnek 

1. 15.12.2008 tarihinde müşteri, Noya A.Ş.’ye vadeli (senetsiz) 500.000 TL’lik (%15 

KDV hariç) mal satılıyor. Satılan malın maliyet değeri 400.000 TL’dir. İşletme, mal 

hareketlerini sürekli envanter yöntemine göre muhasebeleştirmektedir.  
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2. 20.12.2008 tarihinde müşteri, satılan malın 200.000 TL’lik (%15 KDV hariç) kısmını 

sipariş şartlarına uymadığı gerekçesi ile iade ediyor. İade bedeli müşterinin 

hesabından düşülüyor. İade edilen malın maliyet değeri 160.000 TL’dir.  

 
  

Satış iskontoları: Alış iskontosunda olduğu gibi, satışla ilgili faturanın düzenlenip 

satışın gerçekleşmesinden sonra müşterilere kasa ya da ciro iskontosu yapılabilir.  

Alıcılara, gerek kasa iskontosu gerekse ciro iskontosu olarak yapılan satış indirimleri 

611 SATIŞ İSKONTOLARI hesabının alacağına kaydedilir.  

Örnek: 

1. 01.08.2008 tarihinde müşteri Tutibay Limited Şirketine, 6 ay vadeli (senetsiz) olarak 

200.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal satılıyor.  

2. 15.09.2008 tarihinde Tutibay Limited Şirketi müdürü, borçlarını vadeyi beklemeden 

ödeyebileceklerini bildiriyor. Bunun üzerine 6.000. TL KDV olmak üzere toplam 

46.000 TL, kasa iskontosu yapılarak kalan kısım tahsil ediliyor.  

 

 (*) Satış iskontosu, satış işleminin yapıldığı ay içerisinde (aynı KDV döneminde) 

yapılmadığından iade tutarına ilişkin KDV, 191 nolu hesaba yazılmıştır. 

 Ticari Mallar Envanteri: 

 İşletme, ticari mal satışlarını ister aralıklı, isterse sürekli envanter yöntemine göre 

izlesin, dönem sonunda mevcut olan ticari mal stoklarını miktar ve değer olarak belirlemek 

durumundadır. Bu işlem, aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmeler için satışların 

maliyetini hesaplama açısından önemlidir. Daha öncede açıklandığı gibi aralıklı envanter 
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yöntemini uygulayan işletmelerde satılan ticari malların maliyetini hesaplamak için dönem 

sonu ticari mallar stokunun değerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. İşletme, sürekli envanter 

yöntemini uyguluyorsa, 153 TİCARİ MALLAR hesabı işletmede olması gereken ticari mallar 

stokunu gösterecektir. Ancak, bu yöntemin uygulanması durumunda da dönem sonu ticari 

mallar stokunun bilinmesi ve fiili envanter sonucu bulunan stok miktarı ile muhasebe 

kayıtlarında görülen stok miktarının karşılaştırılarak varsa stok farkının tespiti gerekir. 

Herhangi bir farkın tespit edilmesi halinde farkın nedenine göre işlem yapılır. Stok sayım 

noksan ve fazlalıkları, kasa hesabının envanterinde olduğu gibi işleme tabi tutulur.  

 Ticari malların envanteri ile ilgili karşılaşılan bir diğer işlem ise değer düşüklüğüdür. 

Daha önce de ifade edildiği gibi ticari mallar, maliyet veya piyasa değerinden düşük olanı ile 

değerlenir. Dönem sonu stok değerinin belirlenmesinde mevcut stokların piyasa değeri 

maliyet değerlerinin altına düşmüş ise aradaki fark için, temkinli olma kavramı gereğince 

karşılık ayrılır.  

157 DİĞER STOKLAR HESABI 

 İlk madde ve malzeme, yarı mamuller ve ticari mallar kapsamına girmeyen stokların 

izlendiği hesaptır. Bu kapsamda hurda gibi stok kalemleri yer alabilir.  

 Bu tür stok kalemleri elde edildiğinde söz konusu kıymetler maliyet değeri ile hesabın 

borcuna yazılır. Satıldığında ya da devredildiğinde yine maliyet değeri ile hesaba alacak 

yazılır. Diğer stok kalemlerinin satışından doğan karlar 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 

KARLAR hesabına, zararlar ise 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR hesabına 

kaydedilir.  

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 

 Doğal afetler (yangın, su basması vs.), teknolojik değişmeler ve moda gibi etkenlere 

bağlı olarak stokların değerlerinde azalma meydana gelebilir. Bu azalmalar değer düşüklüğü 

olarak ifade edilir ve bu hesapta izlenir. Bir başka ifade ile stokların piyasa değerinin maliyet 

değerlerinin altına düşmesiyle ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlendiği hesaptır. 

 Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde 654 KARŞILIK GİDERLERİ hesabına borç, 

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI hesabına alacak yazılır. Karşılık ayrılan stok 

kaleminin satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan 

karşılık 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR hesabına aktarılarak kapatılır.  

 Örnek:  

1. 31.12.2008 tarihinde, muhasebe kayıtlarına maliyet değeri 120.000 TL olan bir ticari 

malın piyasa değerinin 100.000 TL olduğu (20.000 TL stok değer düşüklüğü) envanter 

sırasında belirleniyor.  

 

 Stok değer düşüklüğü karşılığı gerçekte bir pasif hesaptır. Ancak, şüpheli ticari 

alacaklar hesabında olduğu gibi, bilançonun aktifinde (-) eksi olarak yer alır.  

2. 25.12.2009 tarihinde değer düşüklüğü olan malın tamamı 110.000 TL’ye (%15 KDV 

hariç) peşin olarak satılıyor. 
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159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

 Yurt içi ya da yurt dışından satın alınmak üzere verilen stok siparişleri ile ilgili olarak 

yapılan avans ödemesinin izlendiği hesaptır.  

 Avans olarak yapılan ödemeler hesabın borcuna, siparişlerin teslim alınmasında ise 

hesabına alacağına yazılır.  

 Örnek:  

1. 09.08.2008 tarihinde satıcı S. Vural’dan 100.000 TL’lik ticari malın alınması için 

sözleşme yapılmış ve mal bedelinin %60’ı avans olarak ödenmiştir.  

2. 15.08.2008 tarihinde mal teslim alınmış, %15 KDV ile birlikte kalan tutar satıcıya 

nakden ödenmiştir.  

 

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

 Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait olan 

giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak 

gelirlerden oluşur.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.  

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 

 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS. 
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180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 

 Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek döneme ait olduğu için, içinde bulunulan dönemde 

gider yazılmaması gereken giderlerin izlendiği hesaptır. 

 Bilindiği gibi dönemsellik kavramı gereğince giderler, kendi dönemlerinde gider  

olarak kaydedilir. Muhasebede tahakkuk (gerçekleşme) esası geçerli olduğundan dolayı bir 

giderin kaydedilmesinde hangi dönem ödendiği değil, ait olduğu dönem önemlidir. Bu 

sebeple, gelecek dönemlere ait bir gider ödendiğinde, ödenen tutar kendi dönemine kadar 

bekletilir. Peşin ödenen bir giderin kendi dönemine kadar bekletilebilmesi için bu hesap 

kullanılır. Peşin ödenen gider gelecek yıllara ait ise 280 GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER hesabına kaydedilir.   

 Gelecek döneme ait olduğu halde peşin ödenen giderler ait oldukları döneme kadar 

bekletilmek üzere bu hesabın borcuna yazılır. Bu hesapta bekletilen peşin ödenmiş giderler, 

ait olduğu dönem geldiğinde; ilgili gider hesabının borcuna, bu hesabın alacağına yazılır.  

 Örnek: 

 İşletme, 1 Ekim 2008 – 30 Eylül 2009 tarihlerini kapsayan dönem için yönetim 

binasını muhtemel tehlikelere karşı sigortalatıyor. Bir yıllık sigorta bedeli olan 60.000 TL’yi 

peşin olarak ödüyor. 

Örneğimize göre, bir yıllık sigorta döneminin birisi 2008, diğeri 2009 yılı olmak üzere 

iki muhasebe dönemini ilgilendirdiği görülmektedir. Sigorta priminin tamamı 1 Ekim 2008 

tarihinde ödenmiş olmasına rağmen bu giderin; 15.000 TL’si 2008 yılı 45.000 TL’si de 2009 

yılı muhasebe dönemine aittir. Dolayısı ile işletme, 2008 yılı muhasebe dönemi içinde olduğu 

için o döneme ait olan 15.000 TL’yi 2008 yılında gider yazacak, gelecek döneme (2009 

yılına) ait olan 45.000 TL’yi de 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabı aracılığı 

ile 2009 yılına devredecektir.  

  

 31.12.2008 tarihinde yapılan envanter işlemleri sırasında 180 nolu hesabın envanteri 

yapılırken bu hesaptaki 15.000 TL’nin tamamının 2008 yılına ait olduğu anlaşılacaktır. Bu 

durumda 180 nolu hesaptaki 15.000 TL’nin tamamı gider hesabına aktarılacaktır.  

 

 Bu kayıtla 2008 yılına ait olan sigorta giderleri, muhasebenin dönemsellik kavramı 

gereği ait olduğu döneme (yani 2008 yılına) gider olarak yazılmıştır. (2008 yalına ait olan 

sigorta gideri 1 Ekim 2008 tarihinde180 nolu hesap yerine 770 nolu hesaba yazılabilirdi. Bu 

durumda yukarıdaki envanter kaydına gerek duyulmayacaktı.) 
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 Dönem sonu envanter sırasında yapılacak diğer bir işlem ise 280 GELECEK 

YILLARA AİT GİDERLER hesabı ile ilgilidir. 31.12.2008 tarihinde 280 nolu hesabın 

evanteri sırasında bu hesapta yer alan 45.000 TL’lik giderin 2009 yılına ait olduğu 

anlaşılacaktır. 280 nolu hesap bir duran varlık hesabı olduğundan, bir yıldan daha uzun sürede 

gidere dönüşecek unsurları içermesi gerekir. Oysa, 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenen bir 

bilançoda 2009 yılına ait peşin ödenmiş bir gider, 180 nolu hesapta yer almalıdır. Aksi 

takdirde, dönen varlık unsuru olan bir kalem duran varlık grubunda yer alır,  bu da tekdüzen 

muhasebe sistemine aykırı olur. Bu sebeple 280 nolu hesapta yer alan ve tamamı 2009 yılına 

ait olan 45.000 TL’nin 180 nolu hesaba aktarılması gerekir.  

 

 Yeni dönemde diğer bilanço hesapları gibi 180 nolu hesap da yeniden açılacaktır. 

Böylece 2009 yılına ait olduğu halde 2008 yılında ödenen sigorta gideri, ait olduğu döneme 

kadar bekletilmiştir. 31.12.2009 tarihinde yapılacak envanter işlemleri sırasında, 180 nolu 

hesapta yer alan 45.000 TL, ait olduğu dönem geldiği için ilgili gider hesabına aktarılır. 

 

 2008 ve 2009 yıllarında yapılan muhasebe kayıtlarına bakıldığında ödenen 60.000 TL 

tutarındaki sigorta giderinin; 15.000 TL’sinin 2008 yılına, 45.000 TL’sinin de 2009 yılına 

gider yazılmış olduğu görülür.  

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 

 İçinde bulunulan muhasebe döneminde ortaya çıkmış olmakla birlikte 3. kişilerden 

tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek hesap döneminde yapılacak gelirlerin izlendiği 

hesaptır. Bu hesaba bilanço tarihi itibariyle bir yıl içinde tahsil edilebilecek tutarlar yazılır.  

 Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hâsılat ve gelir 

hesapları karşılığında bu hesaba borç yazılır. Sonraki dönemlerde, gelirin tahsil edilmesi ya da 

alacakların kesinleşmesiyle, söz konusu tutarlar hesabın alacağına kaydedilir.  

 Örnek:  

 İşletme faaliyet binasında bulunan konferans salonunu, 01 Kasım 2009 tarihinde bir 

eğitim ve danışmanlık kuruluşuna 3 ay süreyle kiraya vermiştir. Sözleşme gereğince aylık 

100.000 TL (%15 KDV hariç) kira bedeli, kira döneminin sonu olan 31 Ocak 2010 tarihinde 

tahsil edilecektir.  

 

 Örneğimize göre 3 aylık kira döneminin ilk iki ayı (Kasım ve Aralık) 2009 yılı 

muhasebe dönemine, bir ayı (Ocak) ise 2010 yılı muhasebe dönemine aittir.  
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 31.12.2009 tarihinde yapılacak envanter kaydı 

 Dönemsellik kavramına göre Kasım ve Aralık aylarına ait 200.000 TL tutarındaki kira 

geliri 2009 yılına aittir. Bu sebeple söz konusu kira tutarı 31.12.2009 tarihinde tahakkuk 

yoluyla gelir yazılmalıdır.  

 

 31.01.2010 tarihinde yapılacak kayıt  

 

Diğer Dönen Varlıklar 

 Diğer dönen varlıklar grubu, bir yıl içinde hareket görecek olmakla birlikte buraya 

kadar incelenen dönen varlıklar grubunda yer almayan varlık kalemlerini içerir. 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda ki gibidir.  

 190 DEVREDEN KDV HS. 

 191 İNDİRİLECEK KDV HS. 

 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS. 

 195 İŞ AVANSLARI HS. 

 196 PERSONEL AVANSLARI HS. 

190 DEVREDEN KDV HESABI 

 Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devredilen katma değer vergisinin 

kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.  

 191 İNDİRİLECEK KDV hesabının 391 HESAPLANAN KDV hesabı ile 

karşılaştırılmasından sonraki bakiyesi, KDV dönemi sonlarında söz konusu hesaba karşılık bu 

hesaba borç; izleyen KDV dönemi ya da dönemlerinde yapılacak indirimler ise alacak 

kaydedilir.  

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI 

 Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV’nin 

kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. 
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 Mal ve hizmet alımları sebebiyle ödenen katma değer vergisi hesabın borcuna yazılır. 

Mevzuata göre yapılan indirimler ve düzeltmeler hesabın alacağına yazılır.  

 Hesap, her ay sonunda (KDV dönemi sonu) tahsil edilen katma değer vergisinin 

izlendiği 391 HESAPLANAN KDV hesabı ile karşılaştırılır. İndirilecek KDV, hesaplanan 

KDV’den fazla olması durumunda aradaki fark bir sonraki KDV döneminde indirilmek üzere, 

190 DEVREDEN KDV hesabına aktarılır. Hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla 

olması durumunda ise aradaki fark ödenmek üzere 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

hesabına aktarılır.  

 Örnek:  

1. 05.09.2008 tarihinde 10.000 TL lik (%15 KDV hariç) mal, peşin olarak satın alınıyor.  

2. 08.01.2008 tarihinde 5.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, peşin olarak satılıyor. 

3. 15.01.2008 tarihinde 15.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, peşin olarak satın alınıyor. 

4. 30.01.2008 tarihinde işletmeye ait bilgisayarın bakım gideri için 2.000 TL (%15 KDV 

hariç) ödeniyor. 

Yevmiye Kayıtları 

 

 İşletme, ay içerisinde mal ve hizmet alımları sebebiyle 4.050. TL KDV ödemiş, buna 

karşılık mal ve hizmet teslimleri dolayısıyla 750 TL KDV tahsil etmiştir. Bu durumda 4.050 

TL’lik KDV indirme hakkına sahip iken ancak 750 TL’lik kısmını indirebilecektir. Aradaki 

fark 3.300 TL (4.050 – 750), bir sonraki ayda indirilmek üzere, 190 DEVREDEN KDV 

hesabına kaydedilecektir. Ay sonunda aşağıdaki yevmiye kaydı yapılır.  
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 Örnek:  

 İşletmenin 2008 Mart ayı sonunda 191 İNDİRİLECEK KDV ve 391 HESAPLANAN 

KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 

 

 İşletme, 2008 yılı mart ayı içerisinde mal ve hizmet alımları nedeniyle 8.600 TL, KDV 

ödemiş, buna karşılık mal ve hizmet teslimleri dolayısıyla 9.600 TL, KDV tahsil etmiştir. Bu 

durumda 1.000 TL (9.600 – 8.600) ödenecek KDV ortaya çıkmıştır. 1.000 TL tutarındaki 

KDV’yi vadesinde ödemek üzere, 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR hesabına 

kaydedecektir.  

 Ay sonunda aşağıdaki yevmiye kaydı yapılır.  

 

KDV ödendiğinde (01-29 Nisan 2008 tarihleri arasında) aşağıdaki yevmiye kaydı 

yapılır.  

 



 77 

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI 

 Vergi kanunları gereğince işletme adına peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu 

yapılabilecek kurumlar, gelir ve diğer vergiler ile fonların izlendiği hesaptır.  

 Peşin ödenen vergiler ve fonlar hesaba borç, mahsup işlemleri yapıldığında ise alacak 

kaydedilir.  

 Gerçek kişi işletmelerinde işletme sahibi ya da ortakları yıllık gelir vergisi 

mükellefidirler. Bir başka ifadeyle yıllık gelir vergisi mükellefi işletme değil, sahip ya da 

ortaklarıdır. 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR hesabı gerçek kişi işletmelirinden 

daha çok kurumlar vergisi mükellefleri (Anonim şirket, Limited şirket gibi) tarafından 

kullanılır.  

 Gerçek kişi işletmelerinde ödenen peşin vergi (Geçici vergi) ve fonlar, dönem sonunda 

193 nolu hesaptan 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR hesabına aktarılır.  

 Örnek: 

 Noya A.Ş. 19 Mart 2008 Tarihinde 20.000 TL, geçici vergi ödemesi yapmıştır.  

 
 

 Dönem boyunca ödenen geçici vergi ve fonlar 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 

FONLAR hesabına kaydedilir. 31.12 tarihinde hesabın kalanı 131 ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR hesabına devredilir. Yukarıdaki örneğin dönem sonu kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır.  

 
 

 Gerçek kişi işletmelerinde işletme sahibi adına peşin ödenen vergi ve fonlar 193 nolu 

hesap yerine doğrudan 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR hesabına da yazılabilir. 

195 İŞ AVANSLARI HESABI 

 İşletme personeline veya personel dışındaki kişilere işletme adına mal ve hizmet satın 

alması, gider ve ödemeleri yapması için verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır.  

 Avans verildiğinde hesaba borç, avansın kapatılmasında ise hesaba alacak yazılır.  

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI 

 İşletme personeline ücret ve yolluklarından mahsup edilmek üzere verilen avansların 

izlendiği hesaptır. 

 Avans verildiğinde hesaba borç, avansın kapatılmasında ise hesaba alacak yazılır.  
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Duran Varlıklar 

 Bu hesap grubu; bir yıl veya normal faaliyet döneminden daha uzun süre, işletme 

faaliyetlerinde kullanmak amacıyla elde edilen varlıklarla, bilanço tarihi itibarıyla bir yıldan 

daha uzun sürede paraya çevrilmesi, tahsili veya tüketilmesi öngörülen varlıkları kapsar. 

 Duran varlıklar gurubu aşağıdaki biçimde bölümlenmiştir.  

 22 TİCARİ ALACAKLAR 

 23 DİĞER ALACAKLAR 

 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 

 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR   

Ticari Alacaklar 
 Duran varlıklar ana grubu içerisinde yer alan ticari alacaklar alt grubunda; bir yıldan 

daha uzun vadeli senitli ve senetsiz ticari nitelikteki alacaklar yer alır. Bunlar aşağıda 

görüldüğü gibidir.  

 220 ALICILAR HS 

 221 ALACAK SENETLERİ HS. 

 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS.(-) 

 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  

 229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) 

 Bu grupta yer alan hesapların işleyişi temelde Dönen Varlıklar içerisinde yer alan 12 

Ticari Alacaklar grubundaki hesaplarla aynıdır. 

 Bilanço tarihi itibariyle vadesi 1 yılın altına düşenle, dönen varlıklar grubundaki ilgili 

hesaplara aktarılırlar.  

 Örnek: 

 İşletme, 5 ağustos 2008 tarihinde 300.000 TL’ye (%15 KDV hariç) senetle mal 

satıyor. Satış karşılığında aldığı senetlerin tutar ve vadeleri aşağıda gösterilmiştir.  

 Senet Tutarı  Vade 

1. 145.000 TL  1 Aralık 2008 

2.   80.000 TL  1 Aralık 2009 

3. 120.000 TL  1 Aralık 2010  

Senetler vadelerinde tahsil edilmiştir.  

Yukarıda ki satış işlemi sonucu alınan senetlerin kaydedilmesi ve tahsil edilmesi ile 

ilgili muhasebe kayıtları ve yapılacak dönem sonu işlemleri şu şekilde olacaktır.  

Vadesi, satışın yapıldığı yılın sonuna kadar olan senetler 121 ALACAK SENETLERİ 

hesabına, daha sonraki yıl ya da yıllarda tahsil edilecek olanlar 221 ALACAK SENETLERİ 

hesabına kaydedilir. Yıl sonunda bilanço tarihi itibariyle vadesi bir yılın altına düşen 

alacaklar, 221 nolu hesaptan 121 nolu hesaba aktarılarak dönen varlık grubuna alınır. 
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Alacak senetleri karşılığında mal satışının yevmiye kaydı 

 

 1 Aralık 2008 vadeli ilk senedin tahsili ile ilgili yevmiye kaydı 

 

 31.12.2008 tarihinde yapılması gereken envanter kaydı 

 Dönem sonu envanter işlemlerinde 221 ALACAK SENETLERİ hesabının envanteri 

yapılırken bu hesapta yer alan 80.000 TL tutarındaki alacağın vadesinin 2009 yılında olduğu 

görülecektir. 31.12.2008 tarihi itibariyle bakıldığında bu alacağın vadesi bir yılın altındadır. 

Vadesi bir yılın altında olan alacakların ise bilânçoda dönen varlık grubu içerisinde yer alması 

gerekmekteydi. Oysa, 221 ALACAK SENETLERİ hesabı bir duran varlık hesabıdır. Bu 

durumda söz konusu 80.000 TL’nin, 221 numaralı hesaptan 121 nolu hesaba aktarılması 

gerekir.  

 

 1 Aralık 2009 vadeli ikinci alacak senedinin tahsili 

 

 31 Aralık 2009 tarihinde yapılması gereken envanter işlemi ve yevmiye kaydı 

 Dönem sonu envanter işlemlerinde 221 ALACAK SENETLERİ hesabının envanteri 

yapılırken bu hesapta yer alan 120.000 TL tutarındaki alacağın vadesinin 2010 yılına ait 

olduğu görülecektir. 31.12.2009 tarihi itibariyle bakıldığında, 2010 yılı içinde tahsil edilecek 

olan senetli alacakların vadeleri bir yılın altındadır. Bu durumda, 120.000 TL’lik senetli 

alacağın, 221 nolu hesaptan 121 nolu hesaba aktarılması gerekir.  
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 2009 yılı bilânçosunda görülen 1 Aralık 2010 vadeli 120.000 TL değerindeki senet 

vadesinde tahsil edildiğinde, 31.12.2010 tarihli bilânçoda yer almayacaktır.  

 1 Aralık 2001 vadeli 3. alacak senedinin tahsili 

 

 Örnek 

 Bir işletmenin 31.12.2008 tarihi itibariyle 220 ve 221 nolu hesaplarının toplamları 

aşağıda görüldüğü gibidir.  

 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında 220 nolu hesapta yer alan 120.000 TL’lik 

senetsiz alacak ile 221 nolu hesapta yer alan 90.000 TL’lik senetli alacağın vadelerinin 2009 

yılında dolacağı tespit edilmiştir.  

 

Diğer Alacaklar 

 İşletmenin ticari alacaklar dışında kalan ve vadeleri bir yıldan uzun olan alacaklar bu 

grupta yer alır. 22 Ticari alacaklar grubunda olduğu gibi, bilanço tarihi itibariyle vadeleri bir 

yılın altına düşen bu tür alacaklar dönen varlıklar grubunda yer alan 13 Diğer alacaklar alt 

grubundaki ilgili hesaplara devredilir.  

 Diğer alacaklar grubunda yer alan bazı hesaplar aşağıda sıralanmıştır.  

 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 

 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 

 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 

Mali Duran Varlıklar 
 Uzun vadeli amaçlarlar veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan ya da bir yıllık 

süre içinde paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu gurupta 

izlenir.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 

 242 İŞTİRAKLER HS. 

 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. 

 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HS. 
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240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI 

 İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari şartları taşımadığı için iştirakler 

hesabına yazılamayan, ancak işletmede uzun vadeli tutulması amaçlanan hisse senetli bu 

hesapta izlenir. Ayrıca, hisse senetleri dışında kalan uzun vadeli amaçlarla veya yasal 

zorunluluklarla veya paraya çevrilme özelliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler 

bu hesapta izlenir.  

 Menkul kıymetler elde edildiğinde hesaba borç, herhangi bir şekilde elden 

çıkarıldığında alacak yazılır. 

  Örnek:  

 İşletme, Y Anonim Şirketinin Çıkardığı ve %5’lik sermaye payı ile oy hakkını temsil 

eden 200.000 TL değerindeki 2.000 adet hisse senedini, 05.08.2008 tarihinde satın alıyor. 

İşletmenin bu hisse senetlerini satın almaktaki maksadı, söz konusu şirketin yönetimine 

katılma hakkı elde etmektir.  

 İşletme, söz konusu hisse senetlerini geçici bir yatırım amacıyla almış olsaydı, 110 

HİSSE SENETLERİ hesabına borç yazılırdı. Oysa hisse senetleri uzun vadeli bir yatırım 

amacıyla satın alınmıştır. Ayrıca, alınan hisselerin oy hakkının %10’un altında olması 

sebebiyle de iştirak ilişkisi oluşmamıştır. Bu durumda alınan hisse senetleri 240 BAĞLI 

MENKUL KIYMETLER hesabına borç yazılacaktır.  

 

242 İŞTİRAKLER HESABI 

 İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık 

politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının 

izlendiği hesaptır. Bu hesap, bir ortaklıktaki en fazla %50 oranında olan sermaye payları veya 

oy haklarının izlenmesinde kullanılır. 

 İştirak edilen ortaklıklarda, iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı 

dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az %10 

oranında bulunması gerekir.   

 Hisse senedi elde edildiğinde veya iştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 

hesaba borç, elden çıkarılması halinde de alacak yazılır.  

 Örnek: 

 İşletme, N Anonim Şirketinin %20 sermaye payı ve oy hakkını temsil eden 800.000 

TL değerindeki hisse senetlerini (iştirak amacı ile) 27.05.2008 tarihinde satın alıyor. 
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 Örnek:  

 İşletme, Y Anonim Şirketinin %5 sermaye payı ve oy hakkını temsil eden 200.000 TL 

değerindeki 2.000 adet hisse senidini satın almış ve bu payın iştirak için yeterli olmaması 

sebebiyle 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER hesabına kaydetmiş durumdadır. 25.09.2008 

tarihinde aynı şirketin 400.000 TL değerindeki 4.000 adet hisse senedini de satın alarak söz 

konusu payını %15’e çıkarmıştır.  

 

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI 

 İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak %50 oranından fazla sermaye ya da oy 

hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin 

sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belinlenmesinde, 

yukarıdaki ölçülerden yönetim çoğunluğunu seçme hakkı esas alınır.  

 Hisse senedi elde edildiğinde veya sermaye taahhüdünde bulunulduğunda hesaba borç, 

elden çıkarılması halinde de alacak yazılır.  

 Örnek:  

 İşletme K Anonim Şirketinin %60 sermaye payını temsil eden 6.000.000 TL 

değerindeki hisse senetlerini 15.10.2008 tarihinde satın alarak yönetimin çoğunluğunu seçme 

hakkını da elde etmiştir.  

 

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 

 Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer mali duran 

varlıkların izlendiği hesaptır.  

 Diğer mali duran varlıklar elde edildiğinde hesaba borç, herhangi bir şekilde elden 

çıkarıldığında ise alacak yazılır.  

Maddi Duran Varlıklar 

 İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir 

yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların 

izlendiği hesap grubudur.  
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 Maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesaplar aşağıda görüldüğü gibidir.  

 250 ARAZİ VE ARSALAR HS 

 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS 

 252 BİNALAR HS 

 253 TESİS, MARİNE VE CİHAZLAR HS 

 254 TAŞITLAR HS 

 255 DEMİRBAŞLAR HS 

 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HS 

 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS (-) 

 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS 

 259 VERİLEN AVANSLAR HS 

 Bir varlığın maddi duran varlıklar hesap grubunda yer alabilmesi için şu hususların 

olması gerekir; 

 Maddi bir yapıya sahip olması,  

 İşletmenin kişiliğine ait olması, 

 İşletmenin faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilmiş olması,  

 Kullanım süresi boyunca satışının düşünülmemesi,  

 Normal şartlarda ömrünün 1 yıldan fazla olması. 

257, 258 ve 259 numaralı hesaplar dışında kalan maddi duran varlık hesapları; satın 

alma, devir, inşa veya imal bedelleri ile borçlandırılır. Satılan, devredilen veya kullanma 

yeteneğini kaybedenler ise alacak kaydı ile hesaplardan çıkartılır.  

Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesi: 

Maddi duran varlıklar elde etme maliyetleri ile kaydedilir. Elde etme maliyeti satın 

alma bedeli ile varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için yapılan tüm giderleri (taşıma, 

montaj gibi) içerir. Bir maddi duran varlık kayıtlara alındıktan sonra onu hizmet verir ya da 

çalışır durumda tutmak için yapılan (bakım-onarım gibi) giderler maliyete eklenmez. Bunlar 

dönem gideri olarak sonuç hesaplarına yazılır. Ancak, maddi duran varlığın yararlı ömrünün 

artıran veya hizmet kapasitesini genişleten nitelikteki giderler, varlığın maliyetine eklenir. 

Örneğin; işletme, aktifine kayıtlı 5 katlı bir bina için asansör yaptırmış ise asansör için yapılan 

giderler binanın maliyetine eklenir.  

 Satın alma yoluyla elde edilen duran varlıklar için ödenen KDV’nin tamamı ilgili 

olduğu dönemde indirilir (4369 sayılı kanunla yapılan değişiklik). 

 Örnek:  

 10 Ocak 2008 tarihinde işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200.000 TL (%15 

KDV hariç) değerindeki bir bilgisayar, fatura bedeli karşılığında düzenlenen bir çek ile satın 

alınıyor.  

 

 Maddi duran varlıkların üretim veya inşa yoluyla elde edilmesi halinde yapılan 

giderler geçici olarak 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR hesabına kaydedilir. 

Ödenen KDV ise 191 İNDİRİLECEK KDV hesabına kaydedilerek ilgili dönemde indirilir. 
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Üretim veya inşa işleminin tamamlanması ile 258 nolu hesapta toplanan giderler ilgili maddi 

duran varlık hesabına aktarılır. Bu aktarma esnasında herhangi bir KDV tahakkuku yapılmaz 

(konuya ilişkin uygulama örneği 258 nolu hesabın inceleneceği kısımda verilmiştir).  

 Maddi Duran Varlıklarda Amortisman 

 Amortisman kavramı, bir duran varlığın aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade 

etmek için kullanılmaktadır.  

 İşletme, faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde edilen maddi duran varlıklar normal 

şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanılırlar. Bu sebeple, duran varlık bedellerinin de 

onun yararlı (ekonomik) ömrü boyunca gider yazılması muhasebenin dönemsellik kavramının 

gereğidir. Bu şekilde maddi duran varlık bedeli, varlığın kullanıldığı muhasebe dönemlerine 

dağıtılarak gider yazılmış olacaktır. Örneğin; satın alınan ve yararlı ömrü 5 yıl olan bir 

demirbaş için 200.000 TL ödenmiş ise bunun tamamı satın alma işleminin yapıldığı muhasebe 

döneminde değil, onun yararlı ömrü olan 5 yıl boyunca gider yazılacaktır. 

 Amortisman tutarının hesaplanması 

 Amortisman tutarının hesaplanmasında çeşitli usul ya da yöntemler esas alınabilir. 

Burada, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve yaygın bir uygulama alanı bulan yöntemler 

üzerinde durulmuştur.  

 Bu yöntemler, Normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler yöntemi olmak 

üzere iki şekilde incelenecektir.  

 Normal Amortisman Yöntemi 

 Bu yöntem eşit tutarlı amortisman yöntemi olarak da ifade edilmektedir. Bu yöntemde 

amortisman tutarını hesaplamak için maddi duran varlığın değerine sabit bir amortisman oranı 

uygulanır. Bir başka yol ise varlığın değerinin ekonomik ömre bölünmesi şeklindedir.  

 Örnek:  

 İşletme, 2008 yılında 500.000 TL’ye bir bilgisayar satın alıyor. Demirbaşın ekonomik 

ömrü 5 yıl olarak belirleniyor.  

Yıllar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Değer 

2008 (1. yıl) 100.000 100.000 400.000 

2009 (2. yıl) 100.000 200.000 300.000 

2010 (3. yıl) 100.000 300.000 200.000 

2011 (4. yıl) 100.000 400.000 100.000 

2012 (5. yıl) 100.000 500.000 0 

  

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi demirbaş, eşit tutarlarda ayrılan amortismanla 5. 

yılın sonunda tamamen amorti edilmiştir.  

 Amortisman oranını bulmak için;  

 Amortisman oranı = 1 / Ekonomik Ömür  1 / 5 = %20’dir. 

 Yıllık amortisman tutarı ise; 500.000 x %20 = 100.000 TL’dir.  

 VUK’a göre, amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak normal amortisman 

oranı, %20 oranından fazla olmamak şartıyla mükellefler tarafından serbestçe tespit 

edilebilmektedir. Yani, mükellefler, amortismana tabi bir varlık için %20’ye kadar diledikleri 

oranı kullanabilirler. Örneğin, bir demirbaş için %10 oranını kullanarak 10 yılda amorti 
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edebilir. Ancak, %20’nin üzerinde bir oranı uygulamaları halinde %20’lik oranı aşan yıllık 

amortisman tutarı, vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen gider olur.  

 Arazi ve binalar ile %20’den daha yüksek bir oranda amortismana tabi tutulacak 

varlıklara ilişkin amortisman oranları için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan 

amortisman oranları uygulanır. Binalar için bu oran %2’dir. Ayrıca, doğal afetler, teknolojik 

gelişmeler gibi sebeplerle bir varlığın değerinde önemli derecede düşüşler meydana gelmesi 

halinde, mükellefin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığı olağanüstü amortisman oranı da 

belirleyebilmektedir.  

 Azalan Bakiyeler Yöntemi 

 Kalan değerler üzerinden amortisman yöntemi olarak da ifade edilen bu yönteme 

ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.  

 Normal amortisman oranının 2 katı alınır. Vergi mevzuatı açısından bu oran %40’ı 

geçemez. Örneğin, normal amortisman oranı olarak %10 tespit edilmiş ise bu 

yöntemde uygulanacak amortisman oranı; (%10 x 2) = %20 olur. Normal amortisman 

oranı %20 ise bu yöntemde uygulanacak oran; (%20 x 2) = %40 olur.  

 Amortisman oranı net değer (kalan değer) üzerinden uygulanır. Net değer, varlığın 

kayıtlı değerinden daha önce ayrılmış olan birikmiş amortismanların çıkarılması ile 

elde edilir.  

  Son yılda kalan değerin tamamı amortisman olarak yazılır. Amortisman süresinin 

hesaplanmasında normal amortisman oranı kullanılır. Yani azalan bakiyeler yöntemi 

için tespit edilen amortisman oranı %40 ise bunun yarısı (%40 / 2) = %20 normal 

amortisman oranıdır. Süre de yukarıda verilen formülden yararlanılarak bu orana göre 

hesaplanır.  

Örnek 

 Yukarıda verilen örnek için azalan bakiyeler yönteminin uygulanması halinde, yıllar 

itibariyle amortisman tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.  

 Ekonomik Ömür: 1/ %20 = 5 yıl.  

 Bu yöntemle uygulanacak olan amortisman oranı: (%20 x 2 = %40’tır. 

 İşletmenin 500.000 TL’ye satın aldığı ve ömrü 5 yıl olarak tahmin edilen (bir önceki 

örnek) demirbaş için azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplanan amortisman tutarları şu 

şekilde olacaktır.  

Yıllar Net Değer Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman 

2008 (1. yıl) 500.000 200.000 200.000 

2009 (2. yıl) 300.000 120.000 320.000 

2010 (3. yıl) 180.000   72.000 392.000 

2011 (4. yıl) 108.000   43.200 435.200 

2012 (5. yıl) 64.800   64.800 500.000 

 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi bu yöntemde de demirbaş, 5. yılın sonunda 

tamamen amorti edilmiştir. Ancak, yıllar itibariyle amortisman tutarları değişmektedir. Bu 

yöntem, ilk yıllarda yapılan yatırımın daha büyük bir kısmının vergi açısından gider 

yazılmasına imkan sağlayarak işletmeleri yatırım yapmaya teşvik etmektedir.  
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 Amortisman Kaydı:  

 Yıllık olarak hesaplanan amortismanlar, maddi duran varlığın kullanıldığı işletme 

faaliyetine göre ilgili gider hesabının borcuna, 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

hesabının ise alacağına yazılır.  

 Örnek:  

 Yukarıda verilen örnekte 2008 yılı için hesaplanan demirbaş amortismanı 200.000 TL 

idi. Bunun muhasebe kaydı aşağıdaki biçimde olacaktır. 

 

 Bu kayıtla 500.000 TL değerinde olan demirbaşın 200.000 TL’lik kısmı, 2008 yılında 

gidere dönüştürülmüştür.  

 Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlenmesi 

 Yüksek enflasyon ortamında maddi duran varlıklar aktife alındıktan çok kısa bir süre 

sonra, maliyet değerleri, gerçek değerlerinin altında kullanılmaktadır. Bu sebeple, maddi 

duran varlıklar bilançoda gerçek değerleri ile gösterilememektedir. Maddi duran varlıkların 

üzerindeki enflasyon etsini gidermek amacıyla, söz konusu varlıklar yeniden değerlemeye 

tabi tutulur.  

 Yeniden değerleme sonucu maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri enflasyondan 

etkilenme derecesine göre artırılır. Böylece bilançoda daha gerçekçi değerde görünmesi 

sağlanır. Maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinde yeniden değerleme sonucu meydana 

gelen artışlar gerçek bir değer artışı ya da kar değildir. Bir başka ifade ile bu artışların sebebi, 

paranın değer kaybıdır. Yeniden değerleme işlemi de enflasyon sebebiyle yapılan bir 

düzeltme işleminden başka bir şey değildir.  

 Yeniden değerleme sonucu maddi duran varlıkların kayıtlı değerlerinde meydana 

gelen artışlar, bilançoda varlıkların tutar olarak artmasına sebep olacaktır. Bu artışların 

pasifteki karşılığı ise yukarıda açıklanan sebepten dolayı, bir düzeltme işlemi olarak öz 

kaynaklar grubundaki 522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI hesabına yazılır. İşletmeler maddi duran varlıkları için daha önce ayırmış ve 257 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR hesabına yazmış oldukları varlığın amortisman tutarlarını 

da yeniden değerleyebilirler. Birikmiş amortismanların da yeniden değerlemeye tabi tutulması 

durumunda, 522 nolu hesaba yazılacak değer artışı tutarı “net değer” artışı olur. Bu tutar, 

varlık için hesaplanan artıştan, birikmiş amortisman için hesaplanan artışın çıkarılması ile 

bulunur. 

 Vergi mevzuatı açısından bir maddi duran varlığın yeniden değerlemeye tabi 

tutulabilmesi için; 

 Amortismana tabi olması 

 Yeniden değerlemenin yapıldığı yıldan önce aktife alınmış olması gerekmektedir.  

Yeniden değerleme için kullanılacak oran (yeniden değerleme oranı) her yıl T.C. 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilmektedir.  
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Örnek:  

1. 31.12.2008 tarihi itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutulacak demirbaş ve buna ait 

birikmiş amortisman hesabının son durumu aşağıda verilmiştir.  

 

 2008 Yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranının %60 olduğunu varsayalım.  

2. 31.12.2008 tarihinde demirbaş için normal amortisman yöntemine göre %20 oranında 

amortisman ayrılıyor.  

Yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar 

Hesap Kayıtla Değer x Oran = Değer Artışı 

Demirbaş 500.000  %60  300.000 

Birikmiş Amortisman 200.000  %60  120.000 

Ne Değer Artışı:                 300.000    -     120.000   =   180.000 

  

 Yevmiye Defteri Kaydı 

 

 Yeniden değerleme kaydından sonra demirbaşların kayıtlı değeri 800.000 TL 

olmuştur. İşletme, amortisman hesaplamasını demirbaşın yeni değeri üzerinden 

yapabilecektir. (vergi mevzuatı açısından binalar, yeniden değerlemeden önceki değerleri 

üzerinden amortismana tabi tutulur). 

 

 Defterikebir Kayıtları 
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Maddi Duran Varlıkların Satılması 

 Maddi duran varlıkların satılması halinde, maddi duran varlığa ilişkin birikmiş 

amortisman hesabı ile yeniden değerleme değer artışı hesabı da kapatılır.  

 Maddi duran varlık satışından doğan karlar, 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE 

KARLAR hesabının alacağına, zararlar ise 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE 

ZARARLAR hesabının borcuna yazılır.  

 Örnek:  

 İşletme, kayıtlı değeri 300.000 TL, birikmiş amortismanı 180.000 TL ve yeniden 

değerleme değer artışı 100.000 TL olan bir demirbaşı, 02.03.2009 tarihinde 100.000 TL’ye 

(%15 KDV hariç) peşin olarak satıyor.  

 

 Maddi duran varlıklar yenilenmesi amacıyla satılmış ise işletme, maddi duran varlık 

satışından ortaya çıkan karı, vergi mevzuatı açısından dilerse yenileme fonu olarak 549 ÖZEL 

FONLAR hesabına yazabilir.  

 Örneğimizdeki demirbaşın, yenilenme amacıyla satıldığı varsayıldığında satış kaydı şu 

şekilde yapılabilir.  

 

 549 ÖZEL FONLAR hesabına alınan bu tutarlar, yeni alınan duran varlık için ayrılan 

amortisman tutarına bağlı olarak 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI hesabına, fon 

bitinceye kadar devredilir. Böylece hesap kapanmış olur.  

 Örneğimizde satılan demirbaşın yerine aynısının 05.05.2010 tarihinde 350.000 TL’ye 

(%15 KDV hariç) satın alındığı ve dönem sonunda %20 normal amortisman uygulandığı 

varsayıldığında konuya ilişkin yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.  
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 Demirbaşın satın alınması 

 

 31.12.2010 tarihindeki amortisman kaydı 

 

 

 31.12.2011 tarihindeki amortisman kaydı 

 
 

 

 549 ÖZEL FONLAR hesabındaki yenileme fonlarının gelir hesabına devredilmesi 

yerine amortisman giderlerinden düşülerek kaydedilmesi de mümkündür. Bu durumda, 

31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihlerindeki amortisman kaydı aşağıdaki biçimde yapılabilir.  
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 Yukarıdaki kayıtlardan anlaşılacağı gibi amortisman gideri, fon hesabı kapanıncaya 

kadar yazılmamıştır. Yani mahsup işlemi yapılmıştır. Ancak böyle bir uygulama tek düzen 

muhasebe sistemi açısından uygun olmaz. 

 Duran varlık yenileme amacıyla 549 ÖZEL FONLARa alınan tutarlar, bu hesapta en 

fazla 3 yıl bekletilebilir. 3 yıl içinde yeni bir duran varlık satın alınmamış ise bu fon, 671 

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI hesabına devredilerek kapatılır.  

 

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 

 İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.  

 Arazi ve arsa elde edildiğinde, elde etme maliyetiyle bu hesaba borç, satıldığında ya 

da herhangi bir şekilde elden çıkarıldığında alacak yazılır. Boş arsa ve araziler için 

amortisman ayrılmaz.  

252 BİNALAR HESABI 

 İşletmeye ait her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.  
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 Bina satın alındığında veya inşa ettirildiğinde maliyet değeri ile bu hesaba borç, 

herhangi bir sebeple aktiften çıkarıldığında ise alacak yazılır. 

 Örnek:  

 İşletme, 1 Şubat 2008 tarihinde, faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5.000.000 TL (%15 

KDV hariç) değerindeki bir binayı, peşin olarak satın alıyor.   

 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 

 Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu 

amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlendiği hesaptır.  

 Tesis, markine ya da cihazlar satın alındığında veya inşa ettirildiğinde maliyet değer i 

ile bu hesaba borç, herhangi bir sebeple aktiften çıkarıldığında ise alacak yazılır.  

 Örnek:  

 İşletme, 5 Nisan 2008 tarihinde, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000.000 

TL (%15 KDV hariç) değerindeki bir makineyi, peşin olarak satın alıyor. Makinelerin montajı 

için 100.000 TL (%15 KDV hariç) tutarındaki gideri peşin ödüyor.  

 

254 TAŞITLAR HESABI 

 İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtlarının izlendiği 

hesaptır.  

 Taşıtlar, satın alındığında, maliyet değeri ile bu hesaba borç, herhangi bir sebeple 

aktiften çıkarıldığında ise alacak yazılır.  

 Örnek:  

 İşletme, 01.02.2008 tarihinde pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000.000 

TL (%23 KDV hariç) değerindeki yeni bir kamyoneti peşin bedelle satın alıyor.  
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 Taşıt alınması sırasında yapılan noter, komisyon, taşıt alım vergisi vb. Giderler ilgili 

taşıtın maliyetine eklenir. Vergi mevzuatı açısından bu tür giderler maliyete eklenebileceği 

gibi dönem gideri olarak da yazılabilir. 

 Binek otomobilleri alındığında ödenen KDV’nin indirime konu olması işletmenin 

faaliyet konusu ile doğrudan ilgilidir. İşletmenin esas işi binek otomobillerine dayalı bir 

taşımacılık ya da bunları kiralama ise ödenen alış KDV’si diğer taşıtlarda olduğu gibi 191 

nolu hesaba kaydedilerek indirime konu edilir. Değilse, binek otomobiller için ödenen alış 

KDV’si indirime konu edilemez. Bu durumda ödenen KDV, binek otomobilin maliyetine 

eklenecek ya da dönem giderleri olarak yazılacaktır.  

 Örnek:  

 İşletme, yönetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 05.03.2008 tarihinde alınan ikinci 

el binek otomobil için 500.000 TL (%15 KDV hariç) ödemiştir.  

 Ödenen KDV’nin maliyete ilave edilmesi 

 

 Ödenen KDV’nin dönem gideri yazılması 

 

 Binek otomobilleri ile ilgili özellikli olan bir başka konu ise amortisman 

uygulamasıdır. Faaliyeti binek otomobillerinin işletilmesi ya da kiralanması ile ilgili olmayan 

işletmeler, binek otomobillerini aldıkları ilk yıl için kıst (zamanla orantılı pay) esasına göre 

amortisman ayırırlar.  

 Örnek:  

 İşletme, kayıtlı değeri 750.000 TL olan binek otomobilini 15 Kasım 2008 tarihinde 

satın almıştı. İşletmenin esas faaliyet konusu gereği söz konusu binek otomobili için 2008 

yılında kıst esasına göre amortisman ayırması gerekmektedir. Yıllık amortisman oranı %20 

olup normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.  

 Kıst esasına göre ayrılacak amortisman tutarının hesaplanması 

 Kıst esasına göre 2008 yılında 2 ay (Kasım ve Aralık) için amortisman ayrılacaktır.  

 Yıllık amortisman tutarı  : 750.000 x %20 = 150.000 TL 

 Aylık amortisman tutarı : 150.000 / 12   =   12.500 TL 

 2008 yılı amortisman tutarı :   12.500 x 2  =   25.000 TL 
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Muhasebe kaydı 

 

 Yukarıdaki binek otomobili için 2008 yılında ayrılmamış olan 10 aylık amortisman, 

son itfa yılı olan 2012 yılında ayrılacaktır. Böylece son itfa yılında 22 aylık amortisman 

ayrılması söz konusu olacaktır.  

 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 

 İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro, makine ve cihazları 

ile döşeme, masa, koltuk, dolap ve mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır. 

 Demirbaşlar satın alındığında maliyet değeri ile bu hesaba borç, herhangi bir sebeple 

aktiften çıkarıldığında ise alacak yazılır.  

 Örnek:  

1. İşletme, 20 Ocak 2008 tarihinde, 200.000 TL’ye (%15 KDV hariç) yönetim işlerinde 

kullanılmak üzere bir bilgisayarı peşin olarak satın alıyor. 

2. İşletme, bilgisayar için 31.12.2008 tarihinde, azalan bakiyeler yöntemine göre 

amortisman hesaplıyor. Tespit edilen normal amortisman oranı %20’dir.  

3. Bilgisayar, 5 Mart 2009 tarihinde, 150.000 TL’ye (%15 KDV hariç) peşin olarak 

satılıyor.  

 

 Amortisman oranı %40 (%20 x 2)’tır. Birinci yıl için (2008 yılında) azalan bakiyeler 

yöntemine göre ayrılacak amortisman ise 80.000 TL (200.000 x %40)’dir.  

 

 5 Mart 2009 tarihinde (ertesi yıl) bilgisayar satıldığında bilgisayara ilişkin birikmiş 

amortismanlar hesabının da kapatılması gerekir. 
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 Örnek 

 İşletme, 31.12.2008 tarihinde envanter işlemleri sırasında, kullanım özelliğini yitirmiş 

ve tamamen amorti edilmiş 400.000 TL kayıtlı görülen demirbaşlarını, kayıtlardan çıkarma 

kararı almıştır.  

 

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 

 Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen maddi duran varlıkların 

izlendiği hesaptır.  

 Diğer maddi duran varlıklar elde edildiğinde maliyet değeri ile bu hesaba borç, 

herhangi bir sebeple aktiften çıkarıldığında ise alacak yazılır.  

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) 

 Maddi duran varlık bedellerinin kullanılabilecek süre içerisinde hesaben yok 

edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. 

 Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesabının borcuna, bu hesabın ise alacağına yazılır. 

Duran varlığın satılması ya da herhangi bir sebeple kayıtlardan çıkarılması halinde hesap, 

borç kaydı ile kapatılır.  

 Birikmiş amortismanlar hesabı pasif karakterli bir hesap olduğundan alacak kalanı 

verir. Dolayısıyla bu hesabın, düzenlenen bilançonun pasifinde yer alması gerekir. Ancak, bu 

hesabın, bilançoda maddi duran varlıklar grubunda eksi (-) olarak yer alması, duran 

varlıkların net değerinin de görülmesini sağlayarak daha detaylı bilgi sunacaktır.  

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 

  İşletmede yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına 

aktarılacak olan her türlü madde ve malzeme ile genel giderlerin izlendiği hesaptır.  

 Maddi duran varlıkların edinilmesi, bazı durumlarda belli bir süreci gerektirebilir. 

Böyle durumlarda, varlığın edinilmesi ile ilgili olarak yapılan harcamalar doğrudan ilgili 
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varlık hesabına yazılmak yerine 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR hesabının 

borcuna yazılır. Böylece varlığın edinilmesi ile ilgili harcamalar bu hesapta toplanır. Söz 

konusu varlığın edinme süreci tamamlandığında ise bu hesapta toplanan harcamalar edinme 

maliyeti olarak ilgili maddi duran varlık hesabının borcu karşılığında, bu hesabın alacağına 

yazılır ve hesap kapatılır. 

 Örnek: 

1. İşletme, 100.000 TL maliyet değeri ile kayıtlarında bulunan bir arsa üzerinde yönetim 

binası yapmaya 02.02.2008 tarihinde karar veriyor. Binanın inşa edilmesi işlemi için 

bir müteahhit firma ile 700.000 TL’ye (%15 KDV hariç) anlaşılıyor. 

2. 01.05.2008 tarihinde anlaşma gereğince müteahhit firmaya, 200.000 TL (%15 KDV 

hariç) birinci hak ediş olarak ödeniyor.  

3. 01.10.2008 tarihinde ikinci hak ediş olan 500.000 TL (%15 KDV hariç) ödemesi 

yapılıyor. 

4. 15.10.2008 tarihinde kesin kabul işlemi yapılarak bina teslim alınıyor.  

 

 

259 VERİLEN AVANSLAR HESABI 

 Yurt içinde veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklar 

ile ilgili yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş ile ilgili yapılan giderler de bu 

hesapta izlenir.  
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 Sipariş verildiğinde hesaba borç, siparişe konu maddi duran varlık teslim alındığında 

ise alacak kaydedilir.  

 Örnek:  

1. İşletme, 600.000 TL (%15 KDV hariç) değerindeki bir makineyi satın almak üzere 

üretici firma ile anlaşıyor. Anlaşma gereğince 01.08.2008 tarihinde sipariş edilen 

makineye, avans olarak 300.000 TL ödeniyor.  

2. 01.12.2008 tarihinde makine teslim alınıyor. Avans mahsup edildikten sonra kalan 

borç (KDV ile birlikte) için aynı tutardaki bir müşteri çeki ciro ediliyor.  

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 Fiziksel bir varlığı olmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya 

yararlanmayı düşündüğü aktifleştirilmiş giderler ile şerefiye, haklar ve özel maliyetlerin 

izlendiği hesap grubudur. Maddi olmayan duran varlıklar ya işletme tarafından bir bedel 

karşılığında elde edilir ya da işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkar. Muhasebe 

kayıtlarında sadece bir bedel karşılığı elde edilenler izlenir.  

 Maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alan hesaplar aşağıda görüldüğü gibidir.  

 260 HAKLAR HS 

 261 ŞEREFİYE HS 

 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS 

 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS 

 264 ÖZEL MALİYETLER HS 

 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HS 

 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS 

 269 VERİLEN AVANSLAR HS 

260 HAKLAR HESABI 

 İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel karşılığı elde edilen hukuki 

tasarruflar ile işletmeye belirli alanlarda tanınan kullanma, yararlanma gibi yetkiler 

dolayısıyla yapılan harcamaların izlendiği hesaptır.  
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 Haklarla ilgili ödeme yapıldığında hesaba borç yazılır. Haklar için yapılan ödemeler, 

yararlanma süresi içinde itfa edilir. Sürenin belli olmaması durumunda 5 yıl eşit taksitlerle itfa 

edilir.  

 Örnek:  

 İşletme, 20.06.2008 tarihinde, bir kitabın yayın hakkı konusunda serbest meslek 

mensubu olan T. Şimşek ile 4 yıllık bir süre için 500.000 TL bedel üzerinden anlaşıyor. 

Sorumlu sıfatı ile %15 KDV tahakkuku yapan işletme ayrıca telif bedeli üzerinden %10 gelir 

vergisi ve gelir vergisi üzerinden de %10 fon payı kesintisi yapıyor. Kesintilerden sonra kalan 

tutar T. Şimşek’e nakden ödeniyor.  

 

 Ödenen 500.000 TL yararlanma süresi içerisinde yani, dört yılda amorti edilecektir. 

Birinci yıl sonunda, 125.000 TL, amortisman gideri olarak yazılacaktır.  

 

261 ŞEREFİYE HESABI 

 Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile devralınan işletmenin rayiç bedelle 

hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır.  

 Ödenen şerefiye bedelleri, hesabın borcuna kaydedilir. İtfa edilmeleri halinde ise 

hesabın alacağına yazılır. İtfa işlemi 5 yıl içinde yıllık eşit taksitlerle yapılır.  

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 aktifleştirilmesinin 

izlendiği hesaptır.  

 Kuruluş ve örgütlenme giderleri, maliyet değeri ile hesabın borcuna kaydedilir. İtfa 

edilmeleri halinde ise hesabın alacağına yazılır. İtfa işlemi 5 yıl içinde yıllık eşit taksit lerle 

yapılır. 
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 Örnek:  

 İşletme, 20.12.2008 tarihinde 3 yıl için kiralanan bir mağazanın vitrini ve 

dekorasyonunun yapılması için bir firma ile anlaşma yapıyor. Bu işi tamamlayan firmaya, 

150.000 TL (%15 KDV hariç) fatura karşılığında nakit olarak ödeniyor. 

 

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI 

 Yukarıda sayılanların dışında kalan ve diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin 

izlendiği hesaptır. 

 Ortaya çıktığında ilgili duran varlık için yapılan harcamalar bu hesaba borç kaydedilir. 

Varlık, tamamen amorti edildiğinde, birikmiş amortismanlar hesabının borcuna karşılık, bu 

hesaba alacak yazılır.  

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 

 Maddi olmayan duran varlıklara amortisman ayrılması durumunda, ayrılan 

amortismanın izlendiği hesaptır.  

 Ayrılan amortisman, ilgili gider hesaplarının borcu karşılığında bu hesaba alacak 

yazılır. Kullanım hakkı sona eren veya elden çıkarılan varlıklar için bu hesaba borç, ilgili 

maddi olmayan duran varlık hesabına alacak yazılır.  

 Örnek:  

 İşletme, 2008 yılında 4 yıl süreyle kiraladığı iş yeri için, 280.000 TL’lik gideri aynı yıl 

yapmış ve özel maliyetler hesabına kaydetmiş durumdadır.  

 İlk yılın sonunda yapılacak envanter kaydı aşağıdaki gibidir.  

 

269 VERİLEN AVANSLAR HESABI 

 Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili gerek yurt içi, gerekse yurtdışındaki kişi ve 

kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.  

 Hesabın işleyişi, 259 nolu hesabın işleyişiyle aynıdır.  
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Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

 Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara ait olan 

giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı ya da tahsili ileriki yıllarda 

yapılacak gelirlerden oluşur. 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS 

 281 GELİR TAHAKKUKLARI HS 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI 

 Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek yıllara ait olduğu için, içinde bulunulan dönemde 

gider yazılması gereken giderlerin izlendiği hesaptır.  

 Gelecek yıllara ait olduğu halde peşin ödenen giderler, ait oldukları döneme kadar 

bekletilmek üzere bu hesabın borcuna yazılır. Bu hesapta bekletilen peşin ödenmiş 

giderlerden bilanço tarihi itibariyle bir yıl içerisinde gidere dönüşecek olanlar, 180 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabına aktarılır. Hesabın işleyişine ilişkin örnek, 

180 nolu hesap incelenirken verilmiştir.  

281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 

 İçinde bulunulan muhasebe döneminde ortaya çıkmış, ancak tahsili ya da üçüncü 

kişiler adına kesin borç kaydı gelecek yıllarda yapılacak gelirlerin, bu muhasebe dönemine ait 

kısımlarının izlendiği hesaptır. 

 Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar, ilgili hâsılat ve gelir 

hesapları karşılığında bu hesaba borç yazılır. Bu hesapta bekletilen gelir tahakkuku 

karşılığındaki alacaklardan, bilanço tarihi itibariyle bir yıl içerisinde gelire dönüşecek olanlar, 

181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılır.   

 Örnek:  

 İşletme, 1 Ekim 2008 tarihinde 2 yıl vadeli yıllık %48 faizli 100.000 TL’lik özel kesim 

tahvilini satın alıyor. Tahvil faizi 30.09.2010 tarihinde tahsil edilecektir. (Tahvil faizinden 

herhangi bir kesinti yapılmamıştır)  

 Bu örnekteki 24 aylık tahvil faiz gelirinin; 3 aylık kısmı 2008, 12 aylık kısmı 2009, 9 

aylık kısmı da 2010 yılına aittir.  

 2008 yılı (3 aylık) 12.000 TL 

 2009 yılı (12 aylık)  48.000 TL 

 2010 yılı (9 aylık) 36.000 TL 

 Toplam faiz geliri 96.000 TL 

 Tahvilin satın alınması 
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 31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı 

 Tahvil faizi 30.09.2008 tarihinde tahsil edilecektir. Ancak, bu dönemin hesapları 

kapatılmadan önce, 2008 yılına ait olan 3 aylık faiz gelirinin 2008 yılına gelir yazılması, 

dönemsellik kavramı gereğidir. Söz konusu 3 aylık faiz geliri de diğerleri ile birlikte 2010 

yılında tahsil edileceğine göre, bunun bir alacak hesabına yazılması gerektiği düşünülebilir. 

Ancak, faiz henüz istenebilir ya da kesin alacak durumuna gelmediği ve bir yıldan daha uzun 

bir sürede tahsil edileceği için 281 GELİR TAHAKKUKLARI hesabı kullanılır. 

 

 Yukarıda ki kayıtla 2008 yılına ait olan 3 aylık faiz geliri 281 nolu hesap aracılığı ile 

ait olduğu döneme yazılmıştır. 

 31.12.2009 tarihindeki envanter kaydı 

 

 Yukarıdaki kayıtla, 2009 yılına ait olan tahvil faizi tahakkuk yoluyla ait olduğu 

muhasebe dönemine gelir yazılmıştır. Bu işlem 31.12.2009 tarihinde yapıldığından, 181 

GELİR TAHAKKUKLARI hesabı kullanılmıştır. Çünkü söz konusu faizin tahsil ya da kesin 

alacak kaydı 30 Eylül 2010 yılında yapılacaktır. Dolayısıyla, 31.12.2009 tarihi itibariyle 

bakıldığında bir yıldan daha kısa bir süre söz konusudur. Bu sebeple, bir dönen varlık hesabı 

olan 181 nolu hesaba kaydedilmiştir.  

 31.12.2009 tarihi itibariyle yapılacak envanter işlemleri sırasında, daha önce 281 nolu 

hesaba kaydedilmiş olan tutarların da 181 nolu hesaba aktarılması gerekecektir. Çünkü bu 

tutarların tahsili için kalan süre de (31.12.2009 tarihi itibariyle bakıldığında) bir yılın altına 

düşmüştür.  

 

 30.09.2010 tarihinde faizin tahsil edilmesi 
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Diğer Duran Varlıklar 

 Yukarıdaki duran varlıklar grubuna girmeyen, diğer duran varlıklar bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV HS 

 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HS 

 294 ELDEN ÇIKARLACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HS 

 295 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS 

 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HS 

 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS (-) 

KAYNAK (PASİF) HESAPLARININ İNCELENMESİ 

 Tek düzen hesap planı’nda, kaynak hesapları 3 ana grup altında toplanmıştır.  

A. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

B. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

C. ÖZ KAYNAKLAR 

A. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  

 Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; bilanço tarihi itibariyle, işletmenin en 

çok bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen 

yabancı kaynakları içerir.  

 Tek Düzen Hesap Planı’nda kısa vadeli yabancı kaynaklar, aşağıdaki biçimde 

bölümlenmiştir: 

 30 MALİ BORÇLAR 

 32 TİCARİ BORÇLAR 

 34 ALINAN AVANSLAR 

 35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAK EDİŞLERİ 

 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 

 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

Mali Borçlar 

 İşletmelerin, faaliyetlerini öz kaynakları ile yürütebilmeleri oldukça zordur. Bu 

durumda yabancı kaynaklardan da yararlanmaları, yani borçlanmaları söz konusu olmaktadır. 

Yabancı kaynakların önemli bir kısmı banka ya da özel finans kuruluşları gibi kredi 

kurumlarından borç alınarak ya da tahvil gibi menkul kıymetler çıkarıp satılarak temin edilir.  

 Kredi kurumları ile para ve sermaye piyasalarından sağlanan, en fazla bir yıl içerisinde 

ödenecek ve vadesine bir yıldan daha kısa bir süre kalan mali borçların anapara taksit ve 

faizleri bu grupta izlenir.  
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 Mali borçlar grubunda aşağıdaki hesaplar yer almaktadır: 

 300 BANKA KREDİLERİ HS 

 303 UZUN VADELİ KREDİLERİN, ANAPARA TASİTLERİ VE FAİZLERİ HS 

 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HS 

 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HS 

 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HS 

 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI HS (-) 

 309 DİĞER MALİ BORÇLAR HS 

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 

 Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır. 

 Alınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde ise borç yazılır. 

 Bankalar, müşterilerine önceden belirlenen bir süre için ya da herhangi bir süre 

belirlemeden borç para verebilir. Buna nakit kredisi adı verilmektedir. Nakit kredisi “borçlu 

cari hesap” şeklinde olabileceği gibi “avans biçiminde de olabilir.  

 Örnek 

 İşletme, 01.02.2008 tarihinde bir bankadan 800.000 TL tutarında 6 ay vadeli işletme 

kredisi alıyor. Kredinin 6 aylık faizi olan 190.000 TL anapara ile birlikte vade sonunda 

(31.07.2008 tarihinde ödeniyor)  

 

 Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredilerinde banka, müşterilerine en fazla 

çekebileceği bir tutarı (üst limit) belirleyerek bir cari hesap açar. Müşteri, belirlenen üst sınırı 

aşmamak şartıyla ihtiyaç duyduğunda bu hesaptan para çekebilir ve nakit durumunun elverişli 

olması halinde de hesaba para yatırarak faiz yükünü azaltabilir.  

 Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredileri açık (teminatsız) kredi biçiminde 

olabileceği gibi, teminat karşılında da olabilir. Teminat olarak menkul kıymetler, alacak 

senetleri, ticari mallar gibi kıymetler verilebilir.  

 Örnek:  

 İşletme, 5.11.2008 tarihinde, bir banka ile 800.000 TL limitli açık kredi anlaşması 

yapmıştır. Söz konusu cari hesaba ilişkin 2008 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir:  

1. 20.11.2008 tarihinde, borçlu cari hesaptan (açık kredi hesabından) 400.000 TL para 

çekiliyor. 

2. 10.12.2008 tarihinde, açık kredi hesabına 150.000 TL yatırılıyor. 
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3. 25.12.2008 tarihinde, açık kredi hesabından işletmenin aynı bankadaki ticari mevduat 

hesabına 200.000 TL’nin aktarılması talimatı veriliyor. Banka, aynı gün aktarma 

işlemini yapıyor.  

4. 31.12.2008 tarihi itibariyle bankadan alınan kredi hesabı özetinde 10.000 TL faiz, 

vergi ve fon hesaplanarak hesaba kaydedildiği anlaşılıyor.  

 

 

 Örnek 

1. İşletme, 01.11.2008 tarihinde, bir bankadan senet karşılığı 1.000.000 TL limitli kredi 

sağlamıştır. Kredi sözleşmesine göre banka, işletmenin teminat olarak getireceği 

senetlere %10 marj uyguladıktan sonra ödeme yapacaktır. İşletme, aynı tarihte 

nominal değeri 500.000 TL olan bir senedi bankaya teminat olarak vermiş ve kredi 

hesabından %10 marj düşüldükten sonra kalan kısım olan 450.000 TL’yi nakden 

almıştır.  

2. 30.12.2008 tarihinde banka, teminattaki senedi tahsil ediyor. 450.000 TL kredi tutarı 

ile 20.000 TL kredi faizini de düştükten sonra kalan tutarı işletmenin bankadaki 

mevduat hesabına kaydediyor.  
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303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ HS 

 Uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara 

taksitleri ile vadesi bir yılın altına düşenleri ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz 

ödenmemiş bulunan faizlerinin izlendiği hesaptır.  

 İşletmenin uzun vadeli borçlarından, bilanço tarihi itibariyle bir yıllık dönemde 

ödenecek olan taksitler ve faizleri bu hesaba alacak; ödenmeleri halinde ise borç yazılır.  

Ticari Borçlar 

 Ticari borçlar grubu, işletmenin ticari ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan senetli ve 

senetsiz borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar. 

 Ticari borçlar da ticari alacaklarda olduğu gibi vadelerine göre bölümlenmiştir.  

 Tek düzen hesap planında ticari borçlar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olmak 

üzere iki grup halinde gösterilmektedir. İşletmenin bilanço düzenleme tarihinde, vadesi bir 

yıla kadar olan ticari borçları kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır. Bilanço 

düzenleme tahinde, vadesi bir yılın üzerinde olan ticari borçlar ise uzun vadeli yabancı 

kaynaklar grubunda gösterilir.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 320 SATICILAR HS 

 321 BORÇ SENETLERİ HS 

 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS (-) 

 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS 

 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS   
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320 SATICILAR HESABI 

 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, 

vadesi bir yıla kadar olan senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.  

 Senetsiz borç ortaya çıktığında hesabın alacağına, ödendiğinde ise borcuna yazılır. 

Dönem sonlarında satıcılarla karşılıklı mutabakat sağlanır.  

 Örnek 

1. 05.10.2008 tarihinde, satıcı N. Şimşek’ten 150.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, 

kredili olarak satın alınıyor 

2. 15.11.2008 tarihinde, satıcı Noya Bilgisayardan 200.000 TL’lik (%15 KDV hariç) 

mal, kredili olarak satın alınıyor.  

3. 10.12.2008 tarihinde, satıcı N. Şimşek’e olan borcun 40.000 TL’si ile Noya 

Bilgisayara olan borcun 50.000 TL’lik kısmı düzenlenen iki ayrı çek ile ödeniyor.  

 

321 BORÇ SENETLERİ HESABI 

 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, 

vadesi bir yıla kadar olan senetli borçların izlendiği hesaptır. 

 Senetli borç doğduğunda hesabın alacağına, ödendiğinde ise borcuna yazılır. Dönem 

sonlarında senetler reeskonta tabi tutulur.  

 Örnek 

1. 08.10.2008 tarihinde 100.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal satın alınmıştır. 

Karşılığında 15 Kasım 2008 vadeli bir bono imzalanarak verilmiştir.  

2. 25.10.2008 tarihinde, 300.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal satın alınıyor. 

Karşılığında, vadesi 31 Ocak 2009 olan 145.000 TL’lik ve 31 Mart 2009 olan 

200.000 TL’lik iki bono imzalanarak veriliyor. 



 106 

3. 15.11.2008 tarihinde vadesi gelen 115.000 TL’lik borç senedi nakit sıkıntısı nedeniyle 

ödenemiyor. Satıcı firma ile yapılan görüşme sonucu eski senet alınarak yerine 

15.12.2008 vadeli 130.000 TL’lik yeni bir senet imzalanarak veriliyor.  

4. 15.11.2008 tarihinde vadesi gelen 130.000 TL tutarındaki borç senedi ödeniyor 

5. 31.12.2008 tarihinde yapılan envanter işlemlerinde 103 VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ hesabına kaydedilmiş ve vadesi 31 Mart 2009 olan 80.000 

TL’lik bir çekin olduğu anlaşılıyor.  

 

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) 

 Bilanço tarihinde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere 

borç senetleri için hesaplanan reeskont faiz tutarının izlendiği hesaptır.  

 Dönem sonu itibariyle vadelerine kadar olan borç senetlerinin reeskont faiz tutarları bu 

hesabın borcuna, 647 REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabının alacağına yazılır. Ertesi 

dönem hesap, 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabına devredilerek kapatılır.  

 Örnek 

 Bir önceki örnekte, işletmenin 31.12.2008 tarihindeki borç senetleri hesabında görülen 

425.000 TL değerindeki borç senetlerinin vadeleri itibariyle dökümleri aşağıdaki gibidir.  

Belge Türü Vade Kalan Vade Tutar 

Senet 01.02.2009 32 gün 145.000 

Senet 31.03.2009 91 gün 200.000 

İleri tarihli çek 01.03.2009 60 gün 80.000 

                                        Toplam 425.000 
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Reeskont faiz tutarlarının hesaplanması (Reeskont faiz oranı %60 olarak 

alınmıştır) 

Belge Türü Hesaplama 
Reeskont 

faiz tutarı 

Senet 
145.000 x 32 x 60 

36.000 + (32 x 60) 
7.341 

Senet 
200.000 x 91 x 60 

36.000 + (91 x 60) 
26.338 

İleri tarihli çek 
80.000 x 60 x 60 

36.000 + (60 x 60) 
7.272 

Toplam 40.951 

 

 

 Borç senetleri reeskontu aktif karakterli bir hesap olup normal şartlarda bilançonun 

aktifinde yer alması gerekir. Ancak, daha açık bilgi sunma açısından bilançonun pasifinde, 

ilgili ticari borçlar grubunda eksi (-) olarak gösterilir.  

 Yeni dönemde bilanço hesapları açıldıktan sonra 322 nolu hesap 657 REESKONT 

FAİZ GİDERLERİ  hesabına devredilerek kapatılır.  

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 

 İşletmenin bir işin yapılmasını veya verilen bir değerin geri alınmasını ya da bir 

alacağın tahsilini garanti altına almak maksadıyla aldığı depozito ve teminat niteliğindeki 

kıymetlerin izlendiği hesaptır.  

 Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya mahsubu söz 

konusu olanlar ise borcuna yazılır.  

 Örnek 

1. 01.06.2008 tarihinde, işletme altı aylık bir sürede tamamlanacak bir müteahhitlik işi 

için ihale açmıştır. Aynı gün, Akın Yalçın Müteahhitlik firması ile Noya müteahhitlik 

firmasının ihaleye katılmak üzere, şartname gereği 400.000 TL tutarındaki geçici 

nakdi teminatlarını (ayrı ayrı) işletmenin banka hesabına yatırdıklarına dair dekont 

alınmıştır.  

2. 15.6.2008 tarihinde ihale, Noya Müteahhitlik Firmasına verildiğinden, diğer firmanın 

geçici teminatı iade edilmiştir.  

3. 1.7.2008 tarihinde Noya müteahhitlik firması, işi yapamayacağını bildirmiştir. Bunun 

üzerine şartname gereği teminatı yanmıştır. İşletme, söz konusu teminatı gelir 

kaydetmiştir.  
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329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI 

 Ticari bir işlemden doğmasın rağmen, yukarıda verilen hesapların kapsamına 

girmeyen ticari borçların izlendiği hesaptır.  

 Diğer ticari borç, ortaya çıktığında hesabın alacağına, ödenmesi halinde ise borcuna 

yazılır.  

Diğer Borçlar 

 Diğer borçlar grubu, işletmenin ticari ilişkileri dışında ortaya çıkan, senetli ve senetsiz 

borçlarının kaydedildiği hesapları kapsar. 

 Diğer borçlar da diğer alacaklarda olduğu gibi vadelerine göre bölümlenmiştir.  

 Tek düzen hesap planında diğer borçlar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olmak 

üzere iki grup halinde gösterilmektedir. İşletmenin, bilânço düzenleme tarihinde, vadesi bir 

yıla kadar olan diğer borçları, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır. Bilânço 

düzenleme tarihi itibariyle, vadesi bir yılın üzerinde olan diğer borçlar ise uzun vadeli yabancı 

kaynaklar grubunda gösterilir.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda listelendiği gibidir.  

 331 ORTAKLARA BORÇLAR HS 

 335 PERSONELE BORÇLAR HS 

 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS 

 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS (-) 

331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 

 İşletmenin ticari faaliyeti dışında kalan işlemler dolayısıyla ortaklara (tek kişi 

işletmelerde işletme sahibine) olan borçların izlendiği hesaptır.  

 Borç doğduğunda hesaba alacak, ödendiğinde ya da herhangi bir sebeple mahsubu söz 

konusu olduğunda borç yazılır.  
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 Örnek 

1. 01.12.2008 tarihinde, işletme ortaklarından Ali Can, işletmeye ait 8.000 TL 

tutarındaki telefon faturasını, kendi parasıyla ödeyerek faturayı işletmeye vermiştir.  

2. 15.12.2008 tarihinde, işletme ortaklarından Gülenay Can, vadesi gelen 50.000 TL 

tutarındaki işletmeye ait borç senedini kendi parasıyla ödemiştir.  

3. 30.12.2008 tarihinde, Gülenay Can’a işletme adına daha önce ödemiş olduğu senet 

bedeli nakit olarak ödenmiştir.  

 

 Örnek 

 31.12.2008 tarihinde yapılan envanter işlemleri sırasında işletmenin, 131 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR hesabına göre işletme sahibi Nevzat Şimşek’ten 120.000 

TL alacaklı, 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabına göre de 200.000 TL borçlu olduğu 

anlaşılmıştır. Bunun üzerine borç ve alacağın mahsubuna karar verilmiştir.  

 

 

 Bu mahsup işleminden sonra 31.12.2008 tarihine göre işletmenin, Nevzat Şimşek’e 

80.000 TL borcu bulunmaktadır.  

335 PERSONELE BORÇLAR HESABI 

 İşletmenin personeline olan çeşitli borçlarının izlendiği hesaptır. Tahakkuk eden 

personele borç bu hesabın alacağına, ödemenin yapılması halinde ise borcuna yazılır. W 
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336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 

 Ticari bir sebepten ortaya çıkmayan ve Diğer Borçlar grubundaki hesapların 

kapsamına da girmeyen borçların izlendiği hesaptır. Ortaya çıkan borç bu hesabın alacağına, 

ödemenin yapılması halinde ise borcuna yazılır.  

 Örnek:  

1. 01.12.2008 tarihinde yönetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10.000 TL’lik (%15 

KDV hariç) bilgisayar programı satın alınıyor. Karşılığında 3 ay vadeli bir bono 

imzalayarak satıcıya veriyor.  

2. 15.12.2008 tarihinde bir yazılım firmasından 30.000 TL’lik (%15 KDV hariç) bir 

bilgisayar programı kredili olarak satın alınıyor. 

3. 30.12.2008 tarihinde bilgisayar programına ilişkin borcun tamamı ödeniyor. 

4. 31.12.2008 tarihinde diğer çeşitli borçlar içerisinde yer alan 115.000 TL tutarındaki 

borç senetler için 10.000 TL reeskont faizi hesaplanıyor.  

 

Alınan Avanslar 

 Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer sebeplerle, işletme tarafından 3. 

kişilerden alınan kısa vadeli avansların izlendiği hesaplar bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR 

 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 
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340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS 

 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimlerine dair 

peşin tahsil ettiği tutarların kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.  

 Müşterilerden alınan kısa vadeli avanslar bu hesabın alacağına, malın teslimi ya da 

hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır.  

 Örnek:  

1. 22.09.2008 tarihinde müşteri Cengiz Kaya, işletmeden 50.000 TL’lik (%15 KDV 

hariç) malı satın almak için sipariş vermiştir. 2 ay sonra teslimi yapılacak mal için 

müşteri Cengiz Kaya 30.000 TL’lik avansı, işletmenin banka hesabına yatırmış ve 

dekontunu işletmeye fakslamıştır.  

2. 22.11.2008 tarihinde mal, müşteriye teslim edilmiştir. Müşterinin daha önce vermiş 

olduğu avans düşüldükten sonra kalan bedel nakit olarak tahsil edilmiştir.  

 

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI 

 İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışları dışında kalan olay ve 

işlemlerle ilgili alınan her türlü kısa vadeli avanslar bu hesapta izlenir. 

 Hesap, kısa vadeli avansın alınmasıyla alacaklanır, avansın mahsubu veya geri 

verilmesi halinde borçlanır.  

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

 İşletmenin, sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta 

primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesaplar bu grupta yer 

alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir;  

 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS 

 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS 

 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE  

                    DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS 

 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS 
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360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR HESABI 

 Vergi ve diğer mali mevzuat gereğince mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin 

kendisine, personeline ve 3. kişilere ilişkin ödemesi gereken vergi, resim, harç ve fonların 

izlendiği hesaptır.  

 Vergi, resim, harç ve fonların tahakkuk ettirilen tutarları bu hesabın alacağına, 

ödenmesi halinde veya bu hesaptan herhangi bir sebeple çıkarılmasında ise borcuna yazılır.  

 Örnek 

 İşletme, bir gerçek kişiden aylık brüt 100.000 TL’ye kiralamış olduğu yönetim 

binasına ait nisan ayı kirasını, 31.04.2008 tarihinde nakit olarak ödemiştir. Kiradan %15 gelir 

vergisi ve vergi üzerinden de %10 fon payı kesilmiştir.  

 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 

 İşletmenin, yasal yükümlülükler gereği, çalışmalarının ücretlerinden yaptığı sosyal 

güvenlik kesintileri (emeklilik keseneği, sigorta primi gibi) ve bunlara ilişkin işveren katılma 

payları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. 

 Kesintilerin yapılması ve işveren paylarının tahakkuk ettirilmesi halinde bu hesap 

alacaklandırılır ödemeler yapıldığında ise hesap borçlandırılır.   

 Örnek 

 İşletmenin yönetim işlerinde çalışan memurlarının Mart-2008 ayı ücretlerine ilişkin 

ücret bordrosundan alınan bilgiler şöyledir:  

 Brüt ücretler ................................................. 500.000 TL 

 Kesintiler .................................................. (172.000) TL 

  Gelir vergisi:        99.600 

  Damga vergisi:       2.400 

  SSK işçi primi:     70.000                ______________                              

   Ödenecek Tutar              328.000 TL 
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368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE    
                     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 

 Yasal süreleri içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile ertelenme ve 

taksitlendirme süresi bilanço tarihi itibariyle bir yıldan az olan vergi ve yükümlülüklerin 

izlendiği hesaptır.  

 Vergi ve diğer yükümlülüklerden kaynaklanan borçlar; süresi içerisinde 

ödenmediğinde, ertelendiğinde veya taksitlendirildiğinde bu hesaba aktarılır. Aktarma 

işleminde 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR hesabının borcuna karşılık, bu hesabın 

alacağına kayıt yapılır. Söz konusu vergi ve diğer yükümlülük borçları ödendiğinde ise hesap 

borçlandırılır.  

 Örnek 

1. 31.12.2008 tarihinde yapılan envanter işlemleri sırasında, 360 ÖDENECEK VERGİ 

VE FONLAR hesabında vadesinde ödenmemiş olan 30.000 TL tutarında gelir vergisi 

olduğu tespit edilmiştir.  



 114 

 

2. İşletme, söz konusu vadesi geçmiş olan vergiyi 15.01.2009 tarihinde 9.000 TL 

gecikme faizi ile birlikte ödemiştir. (Gecikme faizi, GVK’ye göre kanunen kabul 

edilmeyen bir giderdir). 

 

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 

 Bu grupta yer alıp da yukarıda sayılan hesapların kapsamına girmeyen 

yükümlülüklerin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.  

 Ödenecek yükümlülüğün ortaya çıkması halinde bu hesap alacaklandırılır, ödeme 

yapılması halinde ise borçlandırılır.  

Borç ve Gider Karşılıkları 

 Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak 

bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen kısa vadeli 

borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VER VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 

 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI  

 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 

 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞIĞILI HESABI 

 İş kanunu çerçevesinde hesaplanan kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar bu 

hesapta izlenir. İlgili yasada belirtilen nedenlerle işletmeden ayrılan personel için ödenecek 

kıdem tazminatları tutarının hesaplanmasında, personelin çalışmış olduğu her bir yıl için, bir 

aylık ücret esas alınır.  
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 İşletmenin, personeli için kıdem tazminatı ödemesi ya emekli olma durumunda ya da 

kanunda belirtilen şartlara göre işten ayrılması durumunda söz konusudur. İşletme, ancak 

muhasebenin temkinli olma kavramı gereğince karşılık ayırmak ve bunu da içinde bulunulan 

dönemde gider yazmak zorundadır. Kıdem tazminatı karşılığı ödenmediği sürece vergi 

mevzuatı açısından gider kabul edilmezler. Bu sebeple ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 

giderleri, ödemenin yapıldığı dönemin matrahından düşülür. 

 372 nolu hesap, ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarından bir yıl içinde ödenmesi 

öngörülenlerin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. Ödenmesi, bilanço tarihi itibariyle bir 

yıldan daha uzun süreyi aşması öngörülen kıdem tazminatı karşılıkları ise 372 nolu hesap 

yerine 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI hesabına kaydedilir ve izlenir. 

 Örnek 

1. İşletme, 31.01.2008 tarihinde izleyen dönemde işten ayrılacak olan yönetim işlerinde 

çalışan personel için 300.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Bunun 

50.000 TL’lik kısmının (askere gideceği bilinen bir personel için) 2009 yılında 

ödeneceği tahmin edilmektedir.  

 

2. 15.03.2009 tarihinde askere gitmek üzere ayrılan personelin hak ettiği 50.000 TL 

tutarındaki kıdem tazminatı nakden ödeniyor.  

 

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI 

 Aylık maliyet çıkartan işletmelerde kullanılan bir hesaptır. Kesin tahakkukları daha 

sonraki aylarda ya da yılsonunda yapılacak olan tamir, bakım, finansman, ikramiye gibi 

giderlerin aylık tahmini tutarları bu hesap aracılığıyla ilgili maliyet hesabına yansıtılır.  

 Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak, bu giderlerin 

kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.  

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 

 Bu grupta sayılan hesapların kapsamına girmeyen diğer borç ve gider karşılıklarının 

kaydedildiği ve izlendiği hesaptır. Borç ve gider karşılıkları ayrıldığında bu hesabın 

alacağına, ödenmeleri halinde ise borcuna yazılır.  
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Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

 Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek aylara ait olan gelirler 

ile faaliyet dönemine ait olup da ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden oluşur. 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS 

 381 GİDER TAHAKKUKLARI  

 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 

 Bu hesap, peşin tahsil edilen ve gelecek döneme ait olduğundan, içinde bulunulan 

dönemde gelir yazılmaması gereken gelirlerin izlendiği hesaptır.  

 Bilindiği gibi dönemsellik kavramı gereğince gelirler, kendi dönemlerinde gelir olarak 

kaydedilir. Muhasebede tahakkuk esası geçerli olduğundan bir gelirin kaydedilmesinde hangi 

dönem tahsil edildiği değil, ait olduğu dönem önemlidir. Bu sebeple, gelecek dönemlere ait 

bir gelir içinde bulunulan dönemde tahsil edildiğinde tahsil edilen tutar, kendi dönemine 

kadar bekletilir. Peşin tahsil edilen bir gelirin kendi dönenme kadar bekletilebilmesi için bu 

hesap kullanılır. Peşin tahsil edilen gelir, gelecek yıllara ait ise 480 GELECEK YILLARA 

AİT GELİRLER hesabına kaydedilir.  

 Gelecek döneme ait olduğu halde peşin tahsil edilen gelirler, ait oldukları döneme 

kadar bekletilmek üzere bu hesabın alacağına yazılır. Bu hesapta bekletilen peşin ödenmiş 

gelirler, ait olduğu dönem geldiğinde; ilgili gelir hesabının alacağına, bu hesabın ise borcuna 

yazılır.  

 

 Örnek 

 İşletme, aktifinde kayıtlı bir daireyi 1 Ekim 2008 tarihinde iki yıl süre ile kiraya 

veriyor. İki yıllık kira bedelinin tamamı olan 2.400.000 TL peşin olarak tahsil ediliyor. 

 

 Tahsil edilen kira bedelinin muhasebe dönemlerine dağılımı aşağıda verilmiştir.  

 2008 yılı (3 ay)  300.000 TL 

 2009 yılı (12 ay)      1.200.000 TL 

 2010 yılı (9 ay)           900.000 TL  

 Toplam      2.400.000 TL  

 

 İki yıllık kira bedelinin tamamı 1 Ekim 2008 tarihinde tahsil edilmiş olmasına rağmen 

bunun; 300.000 TL’si 2008 yılı, 1.200.000 TL’si 2009 yılı, 900.000 TL’si de 2010 yılı 

muhasebe dönemine aittir. Dolayısıyla, işletme 2008 yılı muhasebe dönemi içinde olduğu için 

o deneme ait olan 300.000 TL’yi 2008 yılında gelir yazacaktır. Gelecek dönemlere (2009 ve 

2010 yılları) ait olan 2.100.000 TL’yi 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ile 480 

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesapları aracılığı ile ilgili oldukları muhasebe 

dönemlerine devredecektir.  
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 31.12.2008 tarihinde yapılan envanter işlemleri sırasında 380 nolu hesabın envanteri 

yapılırken bu hesaptaki 300.000 TL’nin tamamının 2008 yılına ait olduğu anlaşılacaktır. Bu 

durumda 380 nolu hesaptaki 300.000 TL’nin tamamı gelir hesabına aktarılacaktır.  

 

 Yukarıdaki kayıtla 2008 yılına ait olan kira bedeli, muhasebenin dönemsellik kavramı 

gereği ait olduğu döneme (yani 2008 yılına) gelir olarak yazılmıştır (2008 yılına ait olan kira 

bedeli 1 Ekim 2008 tarihinde 380 nolu hesap yerine 649 nolu hesaba yazılabilirdi bu durumda 

yukarıdaki envanter kaydına gerek duyulmayacaktı). 

 2008 yılı dönem sonu envanteri sırasında yapılacak diğer bir işlem ise 480 GELECEK 

YILLARA AİT GELİRLER hesabı ile ilgilidir. 31.12.2008 tarihinde 480 nolu hesabın 

envanteri sırasında bu hesapta yer alan 2.100.000 TL’lik gelirin 1.200.000 TL’lik kısmının 

2009 yılına ait olduğu anlaşılacaktır. 480 nolu hesap, bir uzun vadeli yabancı kaynak hesabı 

olduğundan, 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenen bir bilançoda 2009 yılına ait peşin tahsil 

edilmiş bir gelir 380 nolu hesapta yer almalıdır. Bu sebeple 480 onlu hesaptan, 380 nolu 

hesaba aktarılması gerekir.  

 

 Yeni dönemde diğer bilanço hesapları gibi 380 nolu hesap da yeniden açılacaktır. 

Böylece 2009 ve 2010 yıllarına ait olduğu halde 2008 yılında peşin tahsil edilen kira gelirleri, 

ait olduğu döneme kadar bekletilecektir.  

 31.12.2008 tarihinde yapılacak envanter işlemleri sırasında, 380 nolu hesapta yer alan 

1.200.000 TL, ait olduğu dönem geldiği için ilgili gelir hesabına aktarılır.  
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 2009 yılı dönem sonu envanteri sırasında yapılacak diğer bir işlem ise 480 GELECEK 

YILLARA AİT GELİRLER hesabı ile ilgilidir. 31.12.2009 tarihinde 480 nolu hesabın 

envanteri sırasında bu hesapta yer alan 900.000 TL’lik giderin tamamı 2010 yılına ait olduğu 

için 380 nolu hesaba aktarılır.  

 

 31.12.2010 tarihinde yapılacak envanter işlemleri sırasında, 380 nolu hesapta kalan 

son 900.000 TL, ait olduğu dönem geldiği için ilgili gelir hesabına aktarılır.  

 

 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan muhasebe kayıtlarına bakıldığında, peşin tahsil 

edilmiş olan 2.400.000 TL tutarındaki kira gelirinin; 300.000 TL’sinin 2008 yılına, 1.200.000 

TL’sinin 2009 yılına ve 900.000 TL’sinin de 2010 yılına gelir yazılmış olduğu görülecektir.  

381 GİDER TAHAKUKLARI HESABI 

 İçinde bulunulan muhasebe döneminde ortaya çıkmış, ancak ödenmesi gelecek aylarda 

yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği hesaptır. 

 Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar, ilgili gider ve zarar 

hesapları karşılığında bu hesaba alacak, ödemenin yapılmasında ise borç yazılır.  

 Örnek 

 İşletme, 1 Aralık 2008 tarihinde 3 ay vadeli, yıllık %60 faizli 100.000 TL’lik banka 

kredisi alıyor kredi faizi ve anaparası vade sonu olan 28 Şubat 2009 tarihinde ödeniyor  

 Bu örnekteki 3 aylık kredi faiz gederinin; 1 aylık kısmı (5.000 TL) 2008, 2 aylık kısmı 

(10.000 TL( da 2009 yılına aittir.  
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 2008 yılı (1 ay)   5.000 TL 

 2009 yılı (2 ay)  10.000 TL  

    15.000 TL 

 Üç aylık kredi faizi = a.n.t / 1200 = 100.000 x 60 x 3 / 1200 = 15.000 TL olarak 

hesaplanmıştır.   

 Kredinin alınması 

 

 31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı 

 Kredi faizi 28.02.2009 tarihinde ödenecektir. Ancak, bu dönemin hesapları 

kapatılmadan önce, 2008 yılına ait olan aylık faiz giderinin 2008 yılına gider yazılması 

dönemsellik kavramı gereğidir. Söz konusu faiz, banka tarafından istenebilir durumda 

olmadığından “gider tahakkukları” hesabı yardımıyla muhasebeleştirilecektir.  

 

 Yukarıdaki kayıtla 2008 yılına ait olan bir aylık faiz gideri, 381 nolu hesap aracılığıyla 

ait olduğu döneme yazılmıştır. 381 nolu hesap, dönem sonu bilançosunda kısa vadeli yabancı 

kaynaklar grubunda bir borç hesabı gibi yer alacaktır.  

 28.02.2009 tarihinde faiz ve kredi ödemesi 

 

 Örnek 

 İşletme, bir anonim şirketten kiralamış olduğu ve yönetim faaliyetini yürüttüğü 

binanın kirasını sözleşme gereğince 3’er aylık dönemlerin sonlarında ödemektedir. 1 Aralık 

2008 – 28 Şubat 2009 dönemine ait kira bedeli olan 60.000 TL, 1 Mart 2009 tarihinde 

ödenecektir.  

 Söz konusu binanın 2008 Aralık ayı kirası gelecek yılın (2009 yılının) şubat ayının 

sonunda ödenecektir. Ancak, aralık ayı kirası olan 20.000 TL 2008 yılına ait olduğu için 2008 

yılı muhasebe dönemine tahakkuk yoluyla gider yazılmalıdır.  
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 28 Şubat 2009 tarihinde kira bedelinin ödenmesi halinde ise aşağıdaki muhasebe kaydı 

yapılacaktır.  

 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 Yukarıda incelen kısa vadeli yabancı kaynaklara ilişkin gruplarda yer almayan diğer 

kısa vadeli yabancı kaynak hesapları bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 391 HESAPLANAN KDV HS 

 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS 

 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR HS 

 391 ve 397 nolu hesaplara ilişkin uygulamalar diğer hesaplarla bağlantılı olarak daha 

önceki konularda incelenmiştir.  

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; bilânço tarihi itibariyle, işletmenin 

bir yıldan fazla vadesi olan borçlarını içerir.  

 Tek düzen hesap planında uzun vadeli yabancı kaynaklar, kısa vadeli yabancı 

kaynaklara paralel bir şekilde aşağıdaki biçimde bölümlenmiştir.  

 40 MALİ BORÇLAR 

 42 TİCARİ BORÇLAR 

 43 DİĞER BORÇLAR 

 44 ALINAN AVANSLAR 

 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 

 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

Mali Borçlar 

 Bu grupta, bilânço tarihi itibariyle vadesine bir yıldan daha fazla süre kalan, banka ve 

diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile işletme tarafından kaynak sağlama amacıyla 

ihraç edilmiş menkul değerlere ilişkin hesaplar yer alır.  
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 Mali borçlar grubunda aşağıdaki hesaplar yer almaktadır:  

 400 BANKA KREDİLERİ HS 

 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS 

 407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HS 

 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI HS (-) 

 409 DİĞER MALİ BORÇLAR HS 

 Bu grupta yer alan uzun vadeli mali borçlardan bilânço tarihi itibariyle vadeleri bir 

yılın altına düşenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  

 Örnek 

 31.12.2008 tarihinde 400 BANKA KREDİLERİ hesabının envanteri sırasında, 2009 

yılında ödemesi yapılacak 200.000 TL kredi taksitinin olduğu tespit ediliyor.  

 

Ticari Borçlar 

 Bilanço tarihinden itibaren vadesine bir yıldan fazla süre bulunan ticari borçlar, bu 

hesap grubunda yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 420 SATICILAR HS 

 421 BORÇ SENETLERİ HS 

 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS (-) 

 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS 

 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen borçlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar 

grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  

Diğer Borçlar 

 Daha öncede ifade edildiği gibi, bilanço tarihinden itibaren vadesine bir yıldan fazla 

süre bulunan ticari olmayan borçlar, bu hesap grubunda yer alır. 

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir:  

 431 ORTAKLARA BORÇLAR HS 

 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS 

 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS (-) 

  Dönem sonu envanter işlemleri sırasında, bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen borçlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar 

grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. 
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Alınan Avanslar 

 Satış sözleşmeleri ve diğer sebeplerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avanslar, bu 

grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 440 ALINAN SİPARİŞ VANSLARI HS 

 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HS 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen borçlar, kısa vadeli yabancı kaynaklar 

grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  

Borç ve Gider Karşılıkları  

 Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarının ne olacağı kesin olarak 

bilinmeyen uzun vadeli borçlar ve giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur. 

Tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borç ve giderler 

de bu gruba dahildir.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS. 

 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HS. 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen borç ve gider karşılıkları, kısa vadeli 

yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

 Bilanço tarihi itibariyle bir yıldan daha uzun süreye ait peşin tahsil olunan gelirler ile 

içinde bulunulan döneme ait olup da bir yıldan daha uzun sürede ödenecek giderler bu grupta 

yer alır. 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir:  

 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS 

 481 GİDER TAHAKKUKLARI HS 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 Yukarıda verilen uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin gruplarda yer almayan diğer 

uzun vadeli yabancı kaynak hesapları bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan bazı hesaplar aşağıda verilmiştir:  

 492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV HS 

 499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HS 

 Dönem sonu envanter işlemleri sırasında bu gruptaki hesaplarda yer alan, ancak 

vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir yılın altına düşen diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, 

kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.  
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Öz Kaynaklar 

 İşletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye 

yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile öz kaynak niteliğindeki diğer unsurlar bu 

grupta yer alır.  

 Tek düzen hesap planında, öz kaynaklar ana grubu aşağıdaki biçimde bölümlenmiştir: 

 50 ÖZKAYNAKLAR 

 52 SERMAYE YEDEKLERİ 

 54 KAR YEDEKLERİ 

 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 

 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 

Ödenmiş Sermaye 

 Ödenmiş sermaye, taahhüt edilen sermayeden, ödenmemiş kısmının düşülmesinden 

sonraki tutarı ifade etmektedir.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 500 SERMAYE HS 

 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS (-) 

500 SERMAYE HESABI 

 İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline 

tescil edilmiş bulunan sermaye tutarının kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.  

 Taahhüt edilen sermaye bu hesaba alacak, 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE hesabına 

borç kaydedilir. Şahıs işletmelerinde, ödenmemiş sermaye hesabı yerine doğrudan işletmeye 

tahsis edilen varlıklara ilişkin hesaplar borçlandırılır. Sermaye azaltılması durumunda da 

işletmeden çekilen sermaye tutarı hesaba borç olarak yazılır.  

 Örnek 

1. Ömer Yalçın, 01.11.2008 tarihinde 500.000 TL nakit, 300.000 TL banka mevduatını 

tahsis ederek bir şahıs işletmesi kurmuştur.  

 

2. Ömer Yalçın, 01.04.2009 tarihinde sermayesinin iş hacmine göre fazla olduğu 

gerekçesi ile sermayesini 200.000 TL azaltma kararı alarak söz konusu tutarı 

işletmeden nakit olarak çekmiştir. 
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501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS (-) 

 Ödenmemiş sermaye, ticaret şirketlerinde ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz 

ödenmemiş kısmıdır. Ortakların taahhüdü bu hesabın borcuna yazılarak sermaye oluşturulur. 

Bu hesabın kalanı, sermaye hesabından düşüldüğü zaman ortakların ödedikleri sermaye tutarı 

bulunur.  

 Taahhüt edilen sermaye 500 SERMAYE hesabına alacak, 501 ÖDENMEMİŞ 

SERMAYE hesabına borç kaydedilir. Sermayenin azaltılması durumunda da işletmeden 

çekilen sermaye tutarı hesaba borç olarak yazılır.  

 Örnek 

1. Aytaç Tunç ve Ömer Yalçın 01.12.2008 tarihinde 900.000 TL sermayeli Tunç Limited 

Şirketini kuruyorlar. Ortakların taahhüt ettikleri sermaye payları eşittir.  

2. Aytaç Tunç, taahhüt ettiği sermayenin 2/3’ünü nakit olarak yerine getiriyor. Geri 

kalan kısmını ise 15.01.2009 tarihinde nakden yerine getirecektir. Ömer Yalçın ise 

sermaye taahhüdünün tamamını işletmenin banka hesabına yatırıyor.  

 

 Ödenmemiş sermaye hesabı aktif karakterli bir hesap olup normal şartlarda bilançonun 

aktifinde yer alması gerekir. Ancak, daha açık bilgi sunma açısından bilançonun pasifinde 

sermaye hesabının altında eksi (-) olarak gösterilmektedir.  
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Sermaye Yedekleri 

 Bu grup, sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların 

izlendiği hesapları kapsar 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir; 

 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HS 

 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI HS 

 522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HS 

 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HS 

 524 MALİYET ARTIŞLARI FONU HS  

 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HS 

 Bu grupta yer alan hesaplar şirketler muhasebesi konusu kapsamına girmektedir.  

Kar Yedekleri 

 Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortakların yetkili organları tarafından alınan 

kararlar uyarınca, dağılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karlar bu hesap grubunda yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar şirketler muhasebesi kapsamında olup aşağıda verilmiştir.  

 540 YASAL YEDEKLER HS 

 541 STATÜ YEDEKLERİ HS 

 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HS 

 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ HS 

 549 ÖZEL FONLAR HS 

Geçmiş Yıllar Karları 

Bu grupta 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI olarak tek bir hesap bulunmaktadır. Bu 

hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibi ya da ortaklarına 

dağıtılmamış bulunan karlardan, ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği 

hesaptır.  

Bu hesaba ilişkin uygulama, gelir tablosu hesapları incelenirken verilecektir. 

Geçmiş Yıllar Zararları 

 Bu grupta 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARLARI olarak tek bir hesap bulunmaktadır. Bu 

hesap geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.  

 Bu hesaba ilişkin uygulama, gelir tablosu hesapları incelenirken verilecektir.  
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Dönem Net Karı / Zararı 

 Bu grupta, işletmenin içinde bulunduğu muhasebe dönemine ilişkin nihai faaliyet 

sonucunu gösteren hesaplar yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 590 DÖNEM NET KARI HS 

 591 DÖNEM NET ZARARI HS (-) 

 Bu hesaplara ilişkin uygulama, gelir tablosu hesapları incelenirken verilecektir.  

GELİR TABLOSU HESAPLARININ İNCELENMESİ 

 Gelir tablosu hesapları, işletmenin belli bir faaliyet döneminin gelir ve giderleri ile 

sonucunu gösterir. Gelir tablosu hesaplarını incelemeden önce bu hesaplar ile maliyet 

hesapları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde fayda vardır.  

GELİR TABLOSU HESAPLARININ MALİYET HESAPLARI İLE İLİŞKİSİ 

 Bir ticaret işletmesinin esas faaliyet konusu mal alım satımı yapmaktır. İşletme, bu 

faaliyetini yapabilmesi için çeşitli işletme fonksiyonlarını yerine getirir. Bu fonksiyonlardan 

bazıları şunlardır:  

 Satın alma, 

 Pazarlama, satış ve dağıtım, 

 Genel yönetim,  

 Finansman. 

Bir işletme, faaliyetlerini yerine getirebilmesi için varlık ve hizmet tüketimi yapar, 

belli bir muhasebe döneminde yapılan bu varlık ve hizmetlerin parasal karşılıkları ise gider 

olarak ifade edilir.  

Bir ticaret işletmesi, işletme fonksiyonlarını yerine getirirken, aşağıda çeşitlerine göre 

sayılan bir kısım gederleri yapar: 

o Malzeme giderleri (ambalaj malzemesi, kırtasiye, bilgisayar tüketim malzemesi gibi), 

o İşçi ücret ve giderleri (işletme çalışan personele ödenen ücret ve yapılan diğer işçilik 

giderleri gibi), 

o Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, doğalgaz, nakliye giderleri gibi), 

o Vergi, resim ve harçlar (gider niteliğinde olanlar), 

o Çeşitli giderler (kira, sigorta gibi), 

o Amortisman ve tükenme payları (kullanılan maddi ve maddi olmayan duran 

varlıkların yıpranma ve tükenme payları gibi)  

o Finansman giderleri (faiz ve komisyon gibi). 

Satın alma fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan giderler, daha önce de ifade edildiği 

gibi, satın alınan varlığın maliyetine eklenir. Örneğin; bir bilgisayarın satın alınması sırasında 

ödenen nakliye ücreti, bilgisayarın maliyetine eklenir. Aynı şekilde bir bilgisayar sisteminin 

montajı için yapılan giderler de bilgisayarın maliyetine eklenir.  

İşletme tarafından katlanılan giderler, hangi işletme fonksiyonunu yerine getirmek için 

yapılmış ise o fonksiyonun adını alır. Örneğin; bir işçilik gideri, pazarlama fonksiyonu için 

yapılmış (yani pazarlamada çalışan bir personelin ücreti) ise bu gider, fonksiyonu açısından 
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pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak ifade edilir. Yönetim işlerinde kullanılan maddi 

duran varlıklara ilişkin amortisman gideri, genel yönetim; pazarlama, satış ya da dağıtım 

işlerinde kullanılanlarınki ise pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak ifade edilir. Faiz ve 

parasal kaynak sağlama ile ilgili diğer giderler, finansman gideri olarak ifade edilir.  

Satın alma fonksiyonu dışında kalan, diğer işletme fonksiyonları içen yapılan giderler 

“dönem giderleri” olarak ifade edilir. Bu giderlerden; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile 

genel yönetim giderleri gelir tablosunda faaliyet giderleri başlığı altında yer almaktadır.  

Örnek 

Bir ticaret işletmesi tarafından Mart 2008 döneminde yapılan giderler ve bu giderlerin 

fonksiyonları aşağıda verilmiştir.  

Çeşidi Tutarı Fonksiyonu 

Ambalaj Malzemesi 50.000 %100 Satış 

Kırtasiye Malzemesi 20.000 %100 Yönetim 

İşçi Ücretleri 100.000 %80 Satış, %20 Yönetim 

Elektrik – Su 5.000 %70 Satış, %30 Yönetim 

Kira 40.000 %60 Satış, %40 Yönetim 

Amortisman 30.000 %100 Yönetim 

Faiz 6.000 %100 Finansman 

Toplam 251.000  

 

 Yukarıda gider çeşitlerine göre verilen tutarlar, gider fonksiyonlarına 

dönüştürülmüştür. 

Gider Çeşitleri Toplam 

Giderlerin Fonksiyonları 

Paz. Satış 

Ve Dağıtım 

Genel 

Yönetim 
Finansman 

İlk Madde ve Malzeme Gid. 

     -Amb. Malz. 50.000 

     -Kırt. Malz.   20.000 

70.000 50.000 20.000 ---- 

İşçi Ücret ve Giderleri 100.000 80.000 20.000 ---- 

Dış. Sağ. Fay. Ve Hizmetler 

      -Elektrik – su  5.000 

5.000 3.500 1.500 ---- 

Çeşitli Giderler 

       -Kira  

40.000 24.000 16.000  

Amort. Ve Tük. Payları 30.000 ----- 30.000  

Finansman Giderleri 6.000 ----- ---- 6.000 

Toplam 251.000 157.500 87.500 6.000 

Giderlerin fonksiyonlara dönüştürilmesi 

 Tabloda giderlerin, çeşit esasından fonksiyon esasına dönüştürülmüş şekli 

görülmektedir. Buna göre, toplam 251.000 TL tutarındaki giderlerin; 157.500 TL’si 

pazarlama, satış ve dağıtım gideri, 87.500. TL’si genel yönetim gideri, 6.000 TL’si de 

finansman gideridir.  

Tek düzen hesap planında 6. grup hesaplar GELİR TABLOSU HESAPLARI, 7. grup 

hesaplar da MALİYET HESAPLARI olarak sınıflandırılmıştır. Maliyet hesapları 7/A ve 7/B 

olmak üzere iki seçenekli düzenlenmiştir. Bu kitabın “maliyet muhasebesi” bölümünde 

ayrıntılı olarak incelenecek olan bu seçeneklerden, 7/A seçeneği burada bir ticaret işletmesi 

açısından ele alınmıştır.  
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Faaliyet (pazarlama-satış ve dağıtım, genel yönetim) giderleri ile finansman gideri, 

hem gelir tablosu hesapları grubunda hem de maliyet hesapları (7/A) grubunda aşağıdaki 

biçimde yer almaktadır.  

7. MALİYET HESAPLARI (7/A) 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI 

76 PAZARLAMA, SATIŞ DAĞITIM GİD. 

     760 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 

     761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA 

 

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS 

     771 GENEL YÖN. GİD. YANSITMA HS. 

 

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

     780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS 

     781 FİN. GİD. GİD. YANSITMA HS 

63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 

     631 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. (-) 

 

 

      

 632 GENEL YÖNETİM GİD. (-) 

 

 

66 FİNANSMAN GİDERLERİ 

     660 KISA VADELİ BORÇ. GİD. (-) 

     661 UZUN VADELİ BORÇ GİD (-) 

 

 Yukarıdaki tabloda maliyet hesapları ile gelir tablosu hesapları arasındaki paralellik 

görülmektedir. Örneğin; maliyet hesaplarında yer alan 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

hesabı, gelir tablosu hesaplarında da aynı isimle, ancak farklı hesap kodu ile 632 GENEL 

ÖNETİM GİDERLERİ hesabı şeklinde yer almaktadır. 

 Tek düzen muhasebe sistemine göre; dönem boyunca ortaya çıkan faaliyet ve 

finansman giderleri “maliyet hesapları grubu”ndaki ilgili hesaplara kaydedilir ve dönem 

boyunca bunlarda izlenir. Dönem sonu geldiğinde ise bu hesaplarda toplanan giderler, ilgili 

oldukları gelir tablosu hesaplarına aktarılırlar. Bir başka ifadeyle, dönem boyunca ortaya 

çıkan söz konusu giderler, gelir tablosu hesaplarına yazılmaz. Hatırlanacağı gibi kitabın 

buraya kadar olan kısmında söz konusu giderler, bir maliyet hesabı olan 770 GENEL 

YÖNETİM GİDERLERİ hesabına kaydedilmiştir.  

 Örnek 

 31.03.2008 tarihinde, iş yeri kirası olan 80.000 TL X AŞ’ye ödeniyor. Yapılan 

hesaplama sonucu bu kiranın %90’ı mağaza, %10’u da yönetim bürosu için olduğu tespit 

ediliyor.  

 

 Örnek 

 30.04.2009 tarihinde, kısa vadeli banka kredisine ait 3 aylık 30.000 TL tutarındaki faiz 

gideri nakden ödeniyor. 
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 Faaliyet ve finansman giderleri dönem boyunca yukarıdaki biçimde maliyet 

hesaplarına kaydedildikten sonra, dönem sonunda; 

 760 Pazarlama, satış dağıtım giderleri hesabında toplanan tutar; 761 Pazarlama, 

satış ve dağıtım giderleri yansıtma hesabının alacağına, 631 Pazarlama, satış ve dağıtım 

giderleri hesabının borcuna yazılır. 

 770 Genel yönetim giderleri hesabında toplanan tutar; 771 Genel yönetim giderleri 

yansıtma hesabının alacağına, 632 Genel yönetim giderleri hesabının borcuna yazılır. 

  780 Finansman giderleri hesabında toplanan tutarlar; 781 Finansman giderleri 

yansıtma hesabının alacağına, 660 Kısa vadeli borçlanma giderleri ve / veya 661 Ucun 

vadeli borçlanma giderleri hesabının borcuna yazılır.  

 Örnek 

 Bir işletmenin dönem sonu itibariyle maliyet hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 

 

 Finansman giderlerinin 25.000 TL’lik kısmı kısa vadeli, 15.000 TL’lik kısmı ise uzun 

vadeli borçlanmalarla ilgilidir. 

 760 nolu hesapta toplanan giderlerin 631 nolu gelir tablosu hesabına yansıtılması 

 

 770 nolu hesapta toplanan giderlerin 632 nolu gelir tablosu hesabına yansıtılması 

 

 780 nolu hesaptaki giderlerin 660 ve 661 nolu gelir tablosu hesaplarına 

yansıtılması 
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 Yansıtma işlemi, üç yevmiye maddesi yerine tek bir yevmiye maddesi ile de aşağıdaki 

gibi yansıtılabilir. 

 

 Maliyet hesaplarında toplanan giderlerin gelir tablosu hesaplarına aktarılmasından 

sonra, maliyet hesapları ile yansıtma hesapları dönem sonunda kapatılır.  

 

GELİR TABLOSU HESAPLARININ İNCELENMESİ 

 Tek düzen hesap planında GELİR TABLOSU HESAPLARI ana gruplar itibariyle 

aşağıdaki biçimde bölümlenmiştir.  

 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 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 

 68 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

 69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) 
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Brüt Satışlar 

 İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan 

ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri içerir.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS 

 601 YURT DIŞI SATIŞLAR HS 

 602 DİĞER GELİRLER HS 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 

 Yurt içinde gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da 

tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır.  

 Satış yapıldığında, satış bedeli (KDV hariç) hesabın alacağına yazılır, hesap, dönem 

sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

 Örnek 

 08.03.2007 tarihinde 10.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal satılıyor. Fatura tutarı 

karşılığı çek alınıyor.  

 

601 YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 

 Yurt dışına satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan değerlerin 

izlendiği hesaptır.  

 Satış yapıldığında, satış bedeli hesabın alacağına yazılır. Hesap, dönem sonunda 690 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

602 DİĞER GELİRLER HESABI 

 Devlet tarafından sağlanan sübvansiyonlar, vergi iadeleri ve benzeri yardımlar ile satış 

tarihindeki vade farkları gibi gelir kalemlerinin izlendiği hesaptır.  

 Kredili (vadeli) satışlarda vade farkları, faturada satış fiyatı içende gösterildiğinden 

genelde 600 ya da 601 numaralı satış hesaplarına kaydedilmektedir. Bazı uygulamalarda satış 

hesapları peşin fiyatla izlenmekte, satış sırasındaki vade farkları, 602 Diğer Gelirler hesabında 

takip edilmektedir. Ancak, alıcının vadesinde borcunu ödeyememesi sebebiyle yapılan vade 

uzatmalarında ortaya çıkan vade farkları bu hesaba değil, 642 FAİZ GELİRLERİ hesabına 

kaydedilir.  

 Gelir ortaya çıktığında, hesabın alacağına yazılır. Hesap, dönem sonunda 690 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  
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 Örnek 

 13.04.2009 tarihinde peşin değeri 400.000 TL olan mal, 6 ay olarak 560.000 TL’ye 

(%15 KDV hariç) bono karşılığı satılıyor. İşletme, vade farklarını diğer gelirlerde izlemeyi 

tercih etmektedir.  

 

Satış İndirimleri (-) 

 Net satış tutarına ulaşabilmek için, brüt satıştan indirilmesi gereken değerleri içerir. Bu 

grupta yer alan hesaplar aşağıda görüldüğü gibidir.  

 610 SATIŞTAN İADELER HS 

 611 SATIŞ İSKONTOLARI HS 

 612 DİĞER İNDİRİMLER HS 

610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-) 

 Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarını kapsar. Daha önce yapılmış 

satışların iade edilmesi halinde, iade edilen malın kaydedilmiş bulunan KDV’siz tutarı bu 

hesaba borç, ilgili hesap ya da hesaplara alacak kaydedilir. Hesap, dönem sonunda 690 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

 Örnek 

 18.12.2008 tarihinde, bir aya önce peşin olarak satılmış ve sürekli envanter yöntemine 

göre kaydedilmiş maliyet değeri 8.000 TL ve satış değeri 10.000 TL (%15 KDV hariç) olan 

mal, müşteri N. Şimşek tarafından iade ediliyor. İade bedeli, müşterinin hesabına alacak 

kaydediliyor.  

 

 İşletme, aralıklı envanter yöntemini uyguluyor ise ikinci yevmiye maddesi 

yapılmayacaktır.  
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611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-) 

 Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü 

kasa ve miktar (ciro) iskontoları bu hesapta izlenir.  

 Kasa iskontosu, kredili satışlarda müşterinin mal bedelini vadesinden önce ödemesi 

dolayısıyla alıcıya yapılan indirimdir.  

 Miktar İskontosu ise müşterinin belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının 

mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı, kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan 

indirimdir.  

 İşletme tarafından yukarıda açıklanan nitelikteki müşteriye yapılan iskontolar, bu 

hesabın borcuna yazılır. Hesap, dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

hesabına devredilerek kapatılır.  

 Örnek 

1. 05.12.2008 tarihinde işletmenin müşterilerinden B. Güçlü, 800.000 TL tutarındaki 

burcunu, vadesinden 2 ay önce ödeyebileceğini bildiriyor. Müşterinin erken ödeme 

yapması sebebiyle toplam 80.500 TL (%15 KDV hariç) tutarında indirim yaparak 

kalan tutar nakden tahsil ediyor. 

2. İşletme, satış politikası gereği yıllık 5.000.000 TL’nin üzerinde satış yaptığı 

müşterilerine satış (ciro) üzerinden %2 miktar iskontosu uygulanmaktadır. 31.12.2008 

tarihinde yapılan envanter işlemleri sırasında müşteri A. Aydın’ın 6.000.000 TL 

tutarında mal satın aldığı tespit ediliyor. Müşteriye, fatura karşılığı 120.000 TL’lik 

(%15 KDV hariç) iskonto yapılarak borcundan düşülüyor. 

 

612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-) 

 Satılan malın sevki sırasında işletme tarafından müşteri adına yapılan taşıma giderleri 

ile satılan malların hatalı ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması sebebiyle yapılması 

zorunlu indirimler ve satış vergileri (KDV hariç) bu hesaba kaydedilir 

Satılan mal ve hizmet bedellerinden yapılan, yukarıda açıklanan niteliklerdeki 

indirimler bu hesabın borcuna kaydedilir. Hesap, dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA 

ZARARI hesabına devredilerek kapatılır. 
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Örnek 

1. 15.01.2008 tarihinde, 200.000 TL’lik mal (%15 KDV hariç), kredili olarak A. 

Güven’e satılıyor. Bu tutar malın müşteriye teslimi için yapılacak hakliye giderini de 

içermektedir.  

2. Aynı tarihte malın, müşterinin adresine taşınması için bir nakliye firmasına, 10.000 TL 

(%15 KDV hariç) ödeniyor.  

3. 20.05.2008 tarihinde, A. Güven, söz konusu malların kendisine ulaştığını, ancak bir 

kısmının taşıma ya da yükleme sırasında hasara uğramış olduğunu bildiriyor. Bunun 

üzerine 23.000 TL (%15 KDV dahil) indirim yapılarak müşterinin hesabından 

düşülüyor.  

 

Satışların Maliyeti (-) 

 Dönem içinde satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi 

maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetlerine ilişkin hesaplar bu grupta yer alır. Bu grupta 

yer alan hesaplar aşağıda görüldüğü gibidir.  

 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ HS (-) 

 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS (-) 

 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HS (-) 

 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HS (-) 

 Bu grupta yer alan 620 ve 622 nolu hesaplar, bu kitabın maliyet muhasebesi 

bölümünde incelenecektir.  

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-) 

 Satılan ticari malların maliyetlerinin kaydedildiği hesaptır. Yapılan ticari mal satışına 

ilişkin maliyetler bu hesaba borç yazılır. Hesap, dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA 

ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  
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 Satışlarını sürekli envanter yöntemine göre kaydeden işletmeler, bir satış işlemine 

ilişkin ticari mal maliyetini satış kaydı ile birlikte yaparlar. Aralıklı envanter yöntemini 

uygulayan işletmeler ise maliyet kaydının belirli aralıklarla (her ay, üç ayda bir, altı ayda bir 

gibi), genellikle de yıl sonlarında yaparlar. 

 Örnek 

 Satış maliyeti kayıtlarını sürekli envanter yöntemine göre yapan bir işletme, maliyet 

değeri 500.000 TL olan malı, 15.11.2008 tarihinde peşin olarak 600.000 TL’ye (%15 KDV 

hariç) satıyor. 

 

 Örnek 

 Satış maliyetlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen bir işletmenin 31.12.2008 

tarihi itibariyle 600 ve 153 numaralı hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir.  

 

 Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmede maliyet değeri 30.000 TL olan 

ticari mal mevcudu olduğu anlaşılmıştır.  

 Satış maliyetinin hesaplanması 

 Dönem Başı Mal Mevcudu  : 20.000 TL 

 Dönem İçi Alışlar   : 75.000 TL 

       Alışlar   80.000 TL 

      İade  (5.000) TL 

 Dönem Sonu Ticari Mal Mevcudu (30.000) TL 

 Satılan Ticari Mallar Maliyeti    65.000 TL  
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Bu kayıttan sonra ticari mallar 

hesabının kalanı, envanter sonucu bulunan 

mal mevcudunu gösterecektir.  

 

Kalan: 100.000 - 70.000 = 30.000 Borç kalanı (dönem sonu mal mevcudu) 

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için 

yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.  

 Hesaplanan maliyetler, bu hesaba borç yazılır. Hesap, dönem sonunda 690 DÖNEM 

KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

Faaliyet Giderleri (-) 

 İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyeti ya da satış maliyetlerine 

yüklenmeyen; araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile genel 

yönetim giderlerinden oluşan hesaplar bu grupta yer alır 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 

 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 

 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-) 

 Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, satışların artırılması yeni üretim biçim ve 

teknolojilerinin uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen kısımları bu 

hesapta izlenir. Ayrıca, aktifleştirilmiş olan hesaplardan içinde bulunulan döneme isabet eden 

itfa payları da bu hesaba aktarılır. 

 Yukarıdaki niteliklerde olan giderler, dönem boyunca bir maliyet hesabı olan (7/A 

seçeneğinde), 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabında izlenir. Dönem 

sonunda 750 nolu hesapta toplanan giderler bu hesabın borcuna, 751 ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA hesabının ise alacağına yazılır. 630 nolu hesap, 

dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-) 

  Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım işleri ile ilgili olarak yapılan malzeme, 

işçilik, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, 

amortisman ve tükenme paylarından oluşur.  

 Giderler dönem boyunca bir maliyet hesabı olan (7/A seçeneğinde), 760 

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabında izlenir. Dönem sonunda 760 

nolu hesapta toplanan giderler; bu hesabın borcuna, 761 PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA hesabının ise alacağına yazılır. 631 nolu hesap, dönem 

sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  
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632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-) 

 Üretim ya da satılan malın maliyeti ile doğrudan ilişki kurulamayan, genel yönetim 

fonksiyonu ile ilgili tüm giderler (malzeme, işçilik, amortisman gibi) bu hesapta izlenir.  

 Giderler, dönem boyunca bir maliyet hesabı olan (7/A seçeneğinde), 770 GENEL 

YÖNETİM GİDERLERİ hesabında izlenir. Dönem sonunda 770 nolu hesapta toplanan 

giderler bu hesabın borcuna, 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA hesabının 

ise alacağına yazılır. 632 nolu hesap, dönem sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

hesabına devredilerek kapatılır.  

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 

 İşletmenin esas faaliyeti dışında kalan, ancak ortaya çıkması olağan sayılan gelir ve 

karların kaydedildiği ve izlendiği hesaplar bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HS 

 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ HS 

 642 FAİZ GELİRLERİ HS 

 643 KOMİSYON GELİRLERİ HS 

 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS 

 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HS 

 646 KAMBİYO KARLARI HS 

 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS 

 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS 

 Örnek  

1. 03.05.2008 tarihinde, işletmenin iştirakinin bulunduğu “AS Ticaret Turizm A.Ş.”den, 

işletmenin 2007 yılı kar payının 60.000 TL olduğunu ve bunun 40.000 TL’lik 

kısmının banka hesabına yatırıldığını, kalan kısmının ise bir ay sonra aynı hesaba 

yatırılacağını bildiren yazı ve banka dekontu alınıyor.  

 

2. 31.12.2008 tarihi itibariyle bankadan alınan hesap özetinde, işletmenin hesabına 6.000 

TL faiz tahakkuk ettirildiği ve bunun kayıtlara alındığı anlaşılmıştır.  

 

3. İşletmenin esas faaliyet konusu olmamakla birlikte bir malın satışında, iki işletme 

arasında aracılık yapmıştır. Bu faaliyetinden dolayı satış bedeli üzerinden belli bir 

orana göre hesaplanan 115.000 TL’lik (%15 KDV dahil) komisyon için 25.10.2008 

tarihinde fatura düzenleyerek bedelini nakden tahsil etmiştir.  
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4. 15.01.2008 tarihinde, tamamı için daha önce karşılık ayrılmış bulunan 300.000 TL 

tutarında ki şüpheli alacağın icra takibi sonucu yarısı tahsil edilmiştir. Şüpheli alacağın 

geri kalan kısmının tahsil imkânı ortadan kalkmış, alacak değersiz alacak durumuna 

gelmiştir.  

 

5. 20.05.2008 tarihinde, alış değeri 120.000 TL olan (120.000) adet hisse senedi, 125.000 

TL’ye peşin olarak satılıyor. 

 

6. İşletme, 15.12.2008 tarihinde, yabancı bir turistle 1.000 $’lık (%15 KDV dahil) 

hediyelik eşya satıyor. Satış tarihindeki döviz kuru 1 $ = 460 TL’dir. 

Bu paranın 500$’lık kısmı 20.12.2008 tarihinde, 1$ = 470 TL kuru üzerinden Türk 

parasına çevriliyor.  

31.12.2008 tarihinde, işletmede kalan 500$, 500 TL kuru üzerinden değerleniyor.   
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7. 31.12.2008 tarihinde borç senetleri için hesaplanan reeskont faiz tutarı 60.000 TL’dir. 

 

8. “Y” A.Ş. kiraya vermiş olduğu aktifinde kayıtlı bir binanın ocak ayı kirası olan, 

120.000 TL’yi (%15 KDV hariç) 01.02.2008 tarihinde tahsil ediyor.  

 

 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubunda yer alan hesaplar da dönem 

sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 

 İşletmenin esas faaliyeti dışında kalan, olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararların 

kaydedildiği ve izlendiği hesaplar bu grupta yer alır 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 653 KOMİSYON GİDERLERİ HS (-) 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS (-) 

 655 MENKUL KIYMET SAZIŞ ZARARLARI HS (-) 

 656 KAMBİYO ZARARLARI HS (-) 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS (-)  

 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HS (-) 

 Örnek  

1. İşletme, 25.10.2008 tarihinde, boş bulunan bir binanın kiraya verilmesi işini üstlenerek 

sonuçlandıran Taşçı Emlak Firmasına 20.000 TL (%15 KDV hariç) komisyon ödüyor. 

 

2. 31.12.2008 tarihinde, alış değeri 100.000.000 TL olan hisse senetlerinin, dönem 

sonunda değerinin 80.000.000 TL olduğu belirleniyor. 
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3. 25.11.2008 tarihinde, alış değeri 300.000.000 TL olan 300.000 adet hisse senedi, 

290.000.000 TL’ye peşin olarak satılıyor. 

 

4. İşletme, 15.04.2008 tarihinde, yabancı bir turiste 1.150 $’lık (%15 KDV dahil) 

hediyelik eşya satıyor. Satış tarihindeki döviz kuru 1$ = 380.000 TL’dir. 

Bu paranın tamamı 20.04 2008 tarihinde, 1 $ = 375.000 TL kuru üzerinden Türk 

parasına çevriliyor.  

 

5. 31.12.2008 tarihinde alacak senetleri için hesaplanan reeskont faiz tutarı 40.000.000 

TL’dir. 

 

 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubunda yer alan bu hesaplar da dönem 

sonunda 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

Finansman Giderleri (-) 

 İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine 

eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar. 

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir: 

 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 

 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 

 



 141 

 Dönem boyunca ortaya çıkan finansman giderleri, bir maliyet hesabı olan (7/A 

seçeneğinde) 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabına kaydedilir. Dönem sonunda burada 

toplanan finansman giderlerinden bir yıla kadar borçlanmalarla ilgili olanlar 660 nolu hesaba, 

bir yılı aşan borçlanmalarla ilgili olanları da 661 nolu hesaba aktarılır. Bilindiği gibi, aktarma 

işlemi 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA hesabına alacak, 660 ve / veya 661 nolu 

hesaba borç yazılarak yapılmaktadır.  

Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

 İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan 

duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile oğlan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle 

ortay çıkan gelir ve karları bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 671 ÖENCEDİ DÖNEM GELİR VE KARLAR HS 

 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HS 

 Önceki dönem gelir ve karlar hesabı, içinde bulunulan dönemden önceki dönemlere ait 

olan hata ya da unutulma nedeniyle kayıtlara alınmayan ya da eksik alınan gelir ve karların 

izlenmesinde kullanılmaktadır.  

 Örnek 

1. 20.01.2008 tarihinde, 2007 yılına ait kira gelirinin 1.200.000 TL kısmının kiracıdan 

eksik tahsil edildiği ve kayıtlara da eksik alındığı, kiracının bu parayı bankaya 

yatırması sonucu anlaşılmıştır.  

 

2. 25.06.2008 tarihinde, işletmenin açmış olduğu bir haksız rekabet davası 

sonuçlanmıştır. Dava sonucu, Akın A.Ş. işletmeye 100.000.000 TL tazminat 

ödemiştir.  

 

 Olağan dışı gelir ve karlar grubunda yer alan bu hesaplar da dönem sonunda 690 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) 

 İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu sebeple sık sık ve düzenli 

olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer 

aldığı hesaplar bu grupta yer alır. 
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 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir. 

 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR HS (-) 

 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR HS (-) 

 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS (-) 

 Örnek 

1. 2007 yılına ait olduğu halde ödemesi unutulan 2.000 TL’lik (%15 KDV hariç) bir 

elektrik faturası, 15.01.2008 tarihinde ödeniyor.  

 

2. 25.02.2008 tarihinde, kayıtlı değeri 300.000 TL, birikmiş amortismanı 100.000 TL 

olan bir demirbaş, 150.000 TL’ye (%15 KDV hariç) peşin olarak satılıyor. 

 

3. Mart 2008 dönemine ait ödenmesi gereken 60.000 TL tutarındaki KDV, 15.05.2008 

tarihinde 9.000 TL gecikme faizi ile birlikte ödeniyor.  

 

 Olağan dışı gider ve zararlar grubunda yer alan bu hesaplar da dönem sonunda 690 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır.  

Dönem Net Karı veya Zararı 

 Faaliyet döneminde elde edilen kar ya da zararın belirlenmesine imkan veren hesaplar 

bu grupta yer alır.  

 Bu grupta yer alan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS 

 691 DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS 
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 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabı, buraya kadar incelenen gelir ve gider 

hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Bu hesap, ne gelir ne de bir gider hesabıdır. Özelliği, 

toplayıcı bir hesap olmasıdır. Bir başka ifadeyle, bu hesaba herhangi bir gelir ya da giderin 

yazılması söz konusu olamaz. 6. gruptaki hesaplar (gelir ve gider hesapları) dönem sonunda 

bu hesaba aktarılarak kapatılır.  

 Gelir hesaplarında toplanan tutarlar bu hesabın alacağına, gider hesaplarında toplanan 

tutarlar ise borcuna yazılır. Hesap, alacak kalanı vermesi halinde kar; borç kalanı vermesi 

halinde ise zarar söz konusudur.  

 Kişi işletmelerinde vergi karşılığı hesaplamaya gerek olmadığından, 690 numaralı 

hesabın kalanı da duruma göre, bir bilânço hesabı olan 590 DÖNEM NET KARI veya 591 

DÖNEM NET ZARARI hesabına aktarılarak hesap kapatılır.  

GELİR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI 

 Dönem sonu envanter işlemleri ve maliyet hesaplarından gerekli yansıtma kayıtları 

yapıldıktan sonra tüm gelir tablosu hesapları (600 numaralı hesaptan 689 numaralı hesaba 

kadar) 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI hesabına devredilerek kapatılır. Ancak, gelir 

tablosu hesaplarının kapatılması işleminden önce, döneme ait “Gelir Tablosu”nun 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Örnek 

 Buse Özkan’a ait bir ticari işletmenin 01.01.2008 ve 31.12.2008 dönemine ait gelir 

tablosu hesaplarının (envanter işlemleri ve maliyet hesaplarından yansıtmaların 

yapılmasından sonraki) en son durumları aşağıda verilmiştir.  
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 Bu veriler kullanılarak döneme ilişkin gelir tablosu şu şekilde düzenlenmiştir.  
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Buse Özkan Ticaret İşletmesinin 01.01.2007 – 31.12.2008 Dönemine Ait 

Gelir Tablosu 

A. BRÜT SATIŞLAR ............................................................................................. 400.000 

1. Yurt İçi Satışlar 400.000 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) .................................................................................. (30.000) 

1. Satıştan İadeler 20.000 

2. Satış İskontoları 10.000 

C. NET SATIŞLAR ............................................................................................... 370.000 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ......................................................................... (200.000) 

2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 200.000 

            BRÜT SATIŞ KARI ................................................................................... 170.000 

E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ............................................................................. (70.000) 

2 Paz. Sat. Ve Dağ. Giderleri 50.000 

3 Genel Yönetim Giderleri  20.000 

FAALİYET KARI ...................................................................................... 100.000 

F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR .......................... 16.500 

3 Faiz Gelirleri  5.000 

4 Komisyon Gelirleri 3.000 

5 Konusu Kalmayan Karşılıklar 4.000 

6 Menkul Kıymet Satış Karları  2.000 

7 Kambiyo Karları  1.000 

8 Reeskont Faiz Gelirleri  1.000 

9 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 500 

G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ............... (7.500) 

1. Komisyon Giderleri 2.000 

2. Karşılık Giderleri 1.000 

7.   Kambiyo Zararları 1.000 

8.   Reeskont Faiz Giderleri  3.000 

9.   Diğer Olağan Gider ve Zararlar 500 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ ................................................................................ (1.500) 

1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 1.500 

            OLAĞAN KAR ........................................................................................... 107.500 

İ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR  ..................................................................... 700 

1. Önceki Dönem Gelir ve Karlar 400 

2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 300 

J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ......................................................... (200) 

2.   Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar  200 

             DÖNEM KARI........................................................................................... 108.000 
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 Bu yevmiye kayıtları defterikebire aktarıldığında, 690 nolu hesap dışındaki tüm gelir 

tablosu hesapları kapanmış olacaktır.  

 690 nolu hesabın durumu ise aşağıdaki biçimde olacaktır.  

 

 Hesap, 108.000 TL (417.200 – 309.200) alacak kalanı vermektedir. Bu da dönem karı 

olarak gelir tablosunda bulunan tutara eşittir.  

 Kesin mizan düzenlenmeden önce, 6. grup hesaplarının tamamının kapatılması 

gerekmektedir. Yukarıdaki kayıtlardan sonra kapatılmamış olan tek hesap, 690 nolu hesaptır. 

Bu hesapta bir bilanço hesabı olan 590 DÖNEM NET KARI hesabına devredilerek 

kapatılacaktır.  
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 Bu yevmiye maddesinden sonra 690 nolu hesap da kapatılacaktır.  

 

Dönem sonucu kar değil de zararla kapanmış olsaydı, 690 nolu hesap 591 DÖNEM 

NET ZARARI hesabına devredilirdi 

 Örnek: 

 Bir işletmenin gelir ve gider hesapları aktarıldıktan sonra, 690 DÖNEM KAR VEYA 

ZARARI hesabının durumu aşağıdaki gibidir.  

 

 Yukarıdaki hesap 15.000 TL borç kalanı vermektedir. Bu, 15.000 TL dönemin zararını 

ifade etmektedir. 690 nolu hesabın kapatılabilmesi için, hesap kalanının 591 nolu hesabın 

borcuna, 690 nolu hesabın alacağına yazılması gerekir.  

 

 Bu yevmiye maddesinden sonra 690 nolu hesap kapanacaktır. Dönem sonunda, 

düzenlenen bilançoda 591 DÖNEM NET ZARARI hesabı öz kaynaklar grubunda eksi (-) 

olarak yer alacaktır.  

 Bilânçoda yer alan 590 DÖNEM NET KARI hesabı ertesi dönem hesaplar açıldıktan 

sonra, 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI hesabına devredilir. Aynı şekilde 591 DÖNEM 

NET ZARARI hesabı da 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI hesabına devredilir.  

NAZIM HESAPLAR 

 Tek Düzen Hesap Planı’nda 9. grup nazım hesaplara ayrılmıştır. Ancak, nazım 

hesaplarla ilgili herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.  

 Nazım hesaplar, bir varlık ya da kaynak hesabı olmadığı gibi, bir gelir ya da gider 

hesabı da değildir. Buraya kadar incelenen hesaplar ile yapılan muhasebe kayıtlarının; 

mutlaka ya varlıklar ya da kaynaklar veya işletmenin faaliyetlerinin soncu üzerinde etki yapan 

işlem ve olaylarla ilgili olduğu görülecektir. Ancak, bazı işlem, olay ya da durumlar vardır ki 

bunlar varlık, kaynak ya da faaliyet sonucu üzerinde etki yapmamakla birlikte önemli ve 

takibi gereken hususlardır. Örneğin; işletmenin, müşterisinden bir teminat mektubu alması 

gibi.  

 İşletmenin mülkiyetinde olmayan, 3. kişilere ait değerlerin izlenmesi, işletmenin varlık 

ve kaynakları üzerinde ileride etki yapabilecek işlemlerin takibi gibi konular, nazım 

hesapların içeriğini oluşturur. İşletmeler bu ve benzer durumların muhasebe  sistemi 
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içerisinde takibini sağlamak için nazım hesaplarını herhangi bir zorunluluk olmamakla 

birlikte bir bilgi hesabı olarak kullanırlar.  

 Bilânçoda yer alan, fakat sadece bilgi verme görevi üstlenen nazım hesaplara konu 

olacak olay ve işlemlerden önemlileri aşağıda sayılmıştır; 

 Emanet alınan veya verilen kıymetler, 

 Teminat alınan veya verilen kıymetler, 

 Alınan veya verilen teminat mektupları, 

 Kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergi matrahına yapılacak diğer ilaveler, 

 Vergiye tabi olmayan gelirler ve vergi matrahından yapılacak diğer indirimler.  

Nazım hesaplar, gerçek bir varlığı ya da kaynağı ifade etmediğinden, aynı anda hem 

borçlu hem da alacaklı olarak kaydedilir. Bir başka ifadeyle, nazım hesaplar sadece kendileri 

ile karşılaştırılır. Yani, hiçbir zaman bilânço veya gelir tablosu hesabı ile karşılaştırılmazlar. 

Nazım hesaplar işletme ihtiyacına göre farklı biçimlerde bölümlenebilir. Burada nazım 

hesaplar; defterikebir düzeyinde, iki ana hesap olarak incelenecektir.  

900 BORÇLU NAZIM HESAP 

901 ALACAKLI HAZIM HESAP 

Yukarıda belirtilen konuların bu hesaplarda takibini sağlamak için yardımcı hesaplar 

da kullanılacaktır.  

900 BORÇLU NAZIM hesaplarının yardımcı hesaplarını, aşağıdaki biçimde 

açabiliriz.  

 Teminat alınan kıymetler, 

 Teminat verilen kıymetler, 

 Emanet alınan kıymetler, 

 Emanet verilen kıymetler, 

 Alınan teminat mektupları, 

 Verilen teminat mektupları, 

 Kanunen kabul edilmeyen giderler ve matraha yapılacak diğer ilaveler, 

 Vergiye tabi olmayan gelirler ve matrahtan yapılacak diğer indirimler. 

Teminat Alınan / Verilen Kıymetler 

İşletme, çeşitli sebeplerle bazı varlık unsurlarını ya da bunlar üzerindeki hakları 

teminat olarak verebilir ya da alabilir. Nakdi olarak alınan teminatlar alınan depozito ve 

teminatlar hesabına, verilenler ise verilen depozito ve teminatlar hesabına kaydedilir. Nakdi 

teminat dışındaki kıymetlerin teminat olarak alınması ya da verilmesi durumunda nazım 

hesaplar kullanılabilir.  

 Örnek 

1. 20.08.2008 tarihinde işletme, 100.000 TL değerindeki bir alacak senedini teminat 

olarak vermiştir.  

Teminat olarak verilen alacak senetleri, ilgili varlık hesabına açılacak yardımcı 

hesaplar aracılığıyla da takip edilmektedir.  
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Yardımcı hesaplarda izlenmesi 

 

 İşletme, teminata verilen alacak senetlerini nazım hesaplarda izlemeyi tercih etmiş ise 

aşağıdaki biçimde kaydedecektir.  

 Nazım hesaplara kaydı 

 

2. 10.09.2008 tarihinde teminata verilen senet geri alınmıştır.  

 

3. İşletme, 15.09.2008 tarihinde, bir işin yapılması ile ilgili olarak teminat vermek 

amacıyla aktife kayıtlı 900.000 TL değerindeki bir binasını ipotek ettirmiştir.  

 

 Nazım hesapların bilânçodaki görünümü ise aşağıdaki biçimde olacaktır.  
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 Emanet Alınan / Verilen Kıymetler 

 İşletme, çeşitli sebeplerle bazı varlık unsurlarını emanet olarak alabilir ya da verebilir. 

Bu işlem, bir stokun komisyon karşılığı emanet veren adına satılması olabileceği gibi, bir 

demirbaşın saklanması biçiminde de olabilir. Bu durumda emanet alınan kıymetler, işletmenin 

mülkiyetinde olmadığından varlık hesaplarına alınmazlar. Emanet verilen kıymetler ise 

işletmenin mülkiyetinden çıkmadığından varlık hesaplarından çıkarılmazlar. O halde 

muhasebe sistemi içerisinde bunlara ilişkin bilgilerin izlenmesi ancak nazım hesaplar 

yardımıyla olabilir. İşletme, bu bilgileri muhasebe dışında da izleyebilir. Ancak, muhasebe bir 

bilgi sistemi olduğuna göre, bu tür olaylar da muhasebe sistemi tarafından kolay ve düzenli 

bir biçimde izlenmelidir.  

 

 Örnek 

1. İşletme, 20.08.2008 tarihinde Noya Ticaret limited Şirketinin 200.000 TL’lik malını, 

onun adına satmak üzere emanet olarak teslim alıyor. 

2. 25.09.2008 tarihinde söz konusu malların yarısını 172.500 TL’ye (%15 KDV dahil) 

peşin olarak satıyor. Satış bedelinden 5.750 TL (%15 KDV dahil) komisyon keserek 

kalan tutarı Noya Ticaret Ltd.Ş.nin hesabına borç olarak yazıyor. Komisyona ilişkin 

fatura, işletme tarafından düzenleniyor (İşletmenin esas faaliyet konusu, 

komisyonculuk değildir.) 
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 Bu örnekteki işlemleri, emanet stoku veren Ticaret Ltd.Şti, aşağıdaki biçimde 

muhasebeleştirecektir.  

 

 Noya Ticaret Ltd.Şti.nin esas faaliyet konusu mal alım satım olduğu için, satılan mal 

ile ilgili olarak ödediği komisyon, satış komisyonu olarak 760 PAZARLAMA SATIŞ VE 

DAĞITIM GİDERLERİ hesabına yazılmıştır.  

 Alınan / Verilen Teminat Mektupları 

 İşletme yapılacak bir işi garanti altına almak veya doğabilecek bir zararı karşılamak 

amacıyla 3. kişilerden, bir banka tarafından düzenlenmiş teminat mektubu alabilir ya da aynı 

sebeplerden 3. kişilere teminat mektubu verebilir.  
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 Örnek 

1. İşletme, 15.08.2008 tarihinde, bir kamu kurumunun ihalesine katılabilmek için 

kendisinden istenen 800.000 TL tutarındaki geçici teminat mektubunu vakıfbanktan 

alarak ilgili kuruma veriyor.  

2. Aynı tarihte, teminat mektubu ile ilgili olarak bankaya 2.000 TL komisyon ödeniyor.  

3. 30.08.2008 tarihinde, ihaleyi kazanamayan işletme, teminat mektubunu ihale 

makamından geri alarak bankaya iade ediyor.  

 

 Teminat mektupları gayrinakdi (nakit olmayan) bir kredi sağlama biçimi olduğundan, 

bunlar için ödenen komisyon ve benzeri giderler finansman giderleri içerisinde izlenmektedir.  
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ÖRNEK OLAY (Monografi) 

 Noya Ticaret işletmesinin 30.11.2008 tarihli (Kasım ayı) mizanı aşağıdaki gibidir.  

HESAP KODU - HESAPLAR 
TUTAR KALAN 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 

100 KASA 4.950.000 4.500.000 450.000 ---- 

101 ALINAN ÇEKLER 2.350.000 2.050.000 300.000 ---- 

102 BANKALAR 4.100.000 3.500.000 600.000 ---- 

103 VERL. Ç. VE ÖD. EMR 1.700.000 1.850.000 ---- 150.000 

120 ALICILAR 4.100.000 2.800.000 1.300.000 ---- 

121 ALACAK SENETLERİ 2.800.000 2.400.000 400.000 ---- 

126 VERİELN DEP. VE T. 100.000 ---- 100.000 ---- 

153 TİCARİ MALLAR 8.160.000 200.000 7.960.000 ---- 

180 GELC. AYL. AİT GİD. 150.000 ---- 150.000 ---- 

190 DEVREDEN KDV 600.000 450.000 150.000 ---- 

191 İNDİRİLECEK KDV 850.000 850.000 ---- ---- 

254 TAŞITLAR 500.000 ----- 500.000 ---- 

255 DEMİRBAŞLAR 400.000 ----- 400.000 ---- 

257 BİRİKMİŞ AMORT. ------ 300.000 ---- 300.000 

300 BANKA KREDİLERİ 200.000 360.000 ---- 160.000 

320 SATICILAR 3.200.000 3.920.000 ---- 700.000 

321 BORÇ SENETLERİ 1.850.000 2.250.000 ---- 400.000 

335 PERSONELE BORÇLAR 1.750.000 2.050.000 ---- 300.000 

360 ÖDNC. VER. VE FONL. 800.000 900.000 ---- 100.000 

361 ÖDNC. SOSY. GÜ. KES. 1.200.000 1.350.000 ---- 150.000 

391 HESAPLANAN KDV 930.000 930.000 ---- ---- 

500 SERMAYE ---- 5.000.000 ---- 5.000.000 

570 GEÇMİŞ YIL KARLARI 150.000 150.000 ---- ---- 

600 SATIŞLAR 

610 SATIŞTAN İADELER 

----- 6.200.000 ---- 6.200.000 

100.000 ---- 100.000 ---- 

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD. 400.000 ---- 400.000 ---- 

770 GENEL YÖNETİM GİD. 550.000 ---- 550.000 ---- 

780 FİNANSMAN GİD. 100.000 ---- 100.000 ---- 

TOPLAM 42.010.000 42.010.000 13.460.000 13.460.000 

  

 Noya ticaret işletmesinin 2008 yılı Aralık ayına ait işlemleri, aşağıdaki gibidir (Mal ve 

hizmet teslimlerinde KDV oranı %15 olarak uygulanacaktır.):  

1. 01.12.2008’de Kasım ayı net ücretleri olan 300.000 TL, personele nakit olarak 

ödenmiştir.  

2. 02.12.2008’de 500.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, fatura tutarının 100.000 TL’lik 

kısmana alacak senedi ciro edilerek, kalanı ise kredili olarak satın alınmıştır. Satın 

alınan malların nakliyesi için, nakliye ambarına fatura karşılığında 40.000 TL (%15 

KDV hariç) ödenmiştir.  

3. 04.12.2008’de iş yerinin 3 aylık (aralık, ocak, şubat) kira bedeli olan brüt 75.000 

TL’den yasal kesintiler (%15 GV, %10 Fon payı kesintisi) yapıldıktan sonra, net tutarı 

iş yeri sahibine nakit olarak ödenmiştir.  
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4. 06.12.2008’de alıcı “A”, borcuna karşılık nakit olarak 280.000 TL ödemiş, Alıcı “Y” 

ise yine borcuna karşılık işletmenin bankadaki hesabına 140.000 TL yatırmıştır.  

5. 06.12.2008’de vadesi gelip banka tarafından tahsil edilen 125.000 TL’lik alacak 

senedinin bedeli banka kredi hesabına kaydedilmiştir.  

6. 07.12.2008’de daha önce “Z” firmasına verilen 100.000 TL’lik nakdi teminat geri 

alınmıştır.  

7. 08.12.2008’de maliyet bedeli 500.000 TL, birikmiş amortismanı 100.000 TL olan 

işletmeye ait taşıt, yenilenmek amacıyla 600.000 TL (%15 KDV hariç)’ye çek 

alınmak suretiyle satılmıştır.  

8. 10.12.2008’de satıcılara olan borca karşılık, mevcut 690.000 TL tutarındaki çek, ciro 

edilerek verilmiş ve ayrıca bankadan 150.000 TL havale yapılmıştır.  

9. 11.12.2008’de işletme ile ilgili pazarlama elemanı bay “C”ye, iş seyahati nedeniyle 

25.000 TL, iş avansı ödenmiştir.  

10. 12.12.2008’de işletmede ilk madde ve malzeme olarak kullanılmak üzere, 20.000 + 

KDV TL tutarında kırtasiye malzemesi satın alınmıştır.  

11. 13.12.2008’de iş seyahatinden dönen personel “C”nin belgelendirdiği giderlerin 

toplamı 28.000 TL’dir (%15 KDV hariç). İş avansının mahsubundan sonra kalan tutar 

bay “C”ye ödenmiştir.  

12. 15.12.2008’de bilgisayar tamiri için 10.000 TL (%15 KDV hariç) nakden ödenmiştir.  

13. 16.12.2008’de alıcı “D”den olan 15.000 TL alacağın tahsili amacı ile icra takibine 

başlanmıştır.   

14. 18.12.2008’de Kasım ayına ait muhtasar beyanname kesintileri olan 100.000 TL, vergi 

dairesine makbuz karşılığında ödenmiştir.  

15. 18.12.2008’de 2009 yılında kullanılacak muhasebe defterleri için 10.000 TL (%15 

KDV hariç) ve defterlerin notere tasdiki için 5.000 TL, harç vb ödenmiştir.  

16. 20.12.2008’de SMMM’lik bürosuna aralık ayı muhasebe ücreti olarak 25.000 TL 

(%15 KDV hariç), gerekli kesintiler yapıldıktan sonra, SM makbuzu karşılığında 

nakden ödenmiştir.  

17. 23.12.2008’de 400.000 TL’lik (%15 KDV hariç) mal, kredili olarak müşteri “F”ye 

satılmıştır.  

18. 23.12.2008’de Sosyal sigortalar kurumuna kasım ayı sigorta primleri kesintisi olan 

150.000 TL, nakden ödenmiştir.  

19. 29.12.2008’de müşteri “F” ile kredi borcunun vadesinden önce ödeme anlaşması 

yapılmış ve müşteri “F”ye, 20.000 TL indirim yapılarak kalan borcu nakden tahsil 

edilmiştir.   

20. 31.12.2008’de aralık ayına ait ücret bordrosu düzenlenmiştir. Bordro ile ilgili bilgileri 

şu şekildedir.  

 Brüt ücretler  ........................ 200.000 

 Gelir vergisi kesintisi .............. 39.850 

 İşveren sigorta primi ............... 40.000 

 İşçi sigorta prim tutarı ............ 28.000 

 Damga vergisi ............................. 960 
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Brüt ücretlerin 140.000 TL’lik kısmı ile işveren sigorta priminin 28.000 TL’lik kısmı 

pazarlama satış bölümüne, kalanı yönetime aittir.  

21. 31.12.2008 Aralık ayı KDV hesaplarının mahsubu yapılmıştır.  

Dönem Sonu Envanter Bilgileri  

1. Yapılan sayım ve değerlendirme sonucu işletmede, 4.600.000 TL değerinde mal 

olduğu belirlenmiştir. 

2. Demirbaşlar için %20 oranında normal amortisman hesaplanmıştır 

3. Verilen çeklerin tamamının ödendiği, hesap ekstresinden öğrenilmiştir. 

4. Alacak senetleri için 18.000 TL, borç senetleri için 27.000 TL değerinde reeskont 

tutarı hesaplanmıştır.  

5. Şüpheli alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.  

6. Bankadaki mevduat hesaplarına brüt 50.000 TL lehte faiz tahakkuk ettirilmiştir (%12 

Gelir vergisi, %10 fon payı kesintisi yapılarak). 

7. Gelecek aylara ait giderler hesabında izlenen 60.000 TL’nin, 2008 yılına ait iş yeri 

yangın sigorta primi olduğu belirlenmiştir.  

8. Kırtasiye stokunun 13.000 TL’lik kısmının, 2009 yılına devrettiği (2008 yılında 7.000 

TL’lik kırtasiye tüketildiği) tespit edilmiştir. 

9. Gelecek yıllara ait giderler hesabında yer alan 50.000 TL’lik kira giderinin 2009 yılına 

(Ocak, şubat) ait olduğu belirlenmiştir.  

İstenenler 

A. Aralık ayına ait işlemlerin muhasebe kayıtlarını yapınız. 

B. 31.12.2008 tarihli genel geçici mizanı düzenleyiniz. 

C. Envanter işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını yapınız 

D. Dönemin gelir tablosunu düzenleyiniz. 

E. .Gelir tablosu hesaplarının kapanış kayıtlarını yapınız. 

F. 31.12.2008 tarihli kesin mizanı düzenleyiniz. 

G. Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz 

H. Bilanço hesaplarının kapanış kayıtlarını yapınız.  

Not: Kasım ayında yevmiye defterine işlenen en son işlemin yevmiye madde numarası 

         324’tür. 
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NOYA TİCARET İŞLETMESİNİN 

 31.12.2008 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI 

HESAP 

KODU 
HESAPLAR 

TUTAR KALAN 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 

100 KASA 5.710.000 5.265.075 444.925 ------ 

101 ALINAN ÇEKLER 3.040.000 2.740.000 300.000 ------ 

102 BANKALAR HESABI 4.240.000 3.650.000 590.000 ------ 

103 VER. ÇEKL. VE ÖD. EM. 1.700.000 1.850.000 ----- 150.000 

120 ALICILAR 4.560.000 3.635.000 925.000 ------ 

121 ALACAK SENETLERİ 2.800.000 2.625.000 175.000 ------ 

126 VER. DEPOZİTO VE TEM. 100.000 100.000 ----- ------ 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALC. 15.000 ------ 15.000 ------ 

150 İLK MADD VE MALZ 20.000 ------ 20.000 ------ 

153 TİCARİ MALLAR 8.700.000 200.000 8.500.000 ------ 

180 GEL. AYLARA AİT GİD. 165.000 ------ 165.000 ------ 

190 DEVREDEN KDV 600.000 505.050 94.950 ------ 

191 İNDİRİLECEK KDV 944.000 944.950 ----- ------ 

195 İŞ AVANSLARI  25.000 25.000 ----- ------ 

254 TAŞITLAR 500.000 500.000 ----- ------ 

255 DEMİRBAŞLAR 400.000 ------ 400.000 ------ 

257 BİRİKMİŞ AMORT. 100.000 300.000 ----- 200.000 

280 GEL. YILLARA AİT GİD. 50.000 ----- 50.000 ------ 

300 BANKA KREDİLERİ 325.000 360.000 ----- 35.000 

320 SATICILAR 4.060.000 4.395.000 ----- 335.000 

321 BORÇ SENETLERİ 1.850.000 2.250.000 ----- 400.000 

335 PERSONELE BORÇLAR 2.050.000 2.181.190 ----- 131.190 

360 ÖDC. VERGİ VE FONLAR 900.000 958.685 ----- 58.685 

361 ÖD. SOSYAL GÜV. KES. 1.350.000 1.418.000 ----- 68.000 

391 HESAPLANAN KDV 1.080.000 1.080.000 ----- ----- 

500 SERMAYE ------- 5.000.000 ----- 5.000.000 

570 GEÇMİŞ YIL KARLARI 150.000 150.000 ----- ----- 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR ------- 6.600.000 ----- 6.600.000 

610 SATIŞTAN İADELER 100.000 ----- 100.000 ------ 

760 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. 596.000 ----- 596.000 ------ 

770 GENEL YÖNETİM GİD. 682.000 ----- 682.000 ------ 

780 FİNANSMAN GİDERİ 100.000 ----- 100.000 ------ 

549 ÖZEL FONLAR ------ 200.000 ----- 200.000 

611 SATIŞ İSKONTOLARI 20.000 ----- 20.000 ------ 

TOPLAM 46.932.950 46.932.950 13.177.875 13.177.875 
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NOYA TİCARET İŞLETMESİNİN 31.12.2008 TARİHLİ KESİN MİZANI 
HESAP 

KODU 
HESAPLAR 

TUTAR KALAN 

BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 

100 KASA 5.710.000 5.265.075 444.925 ------ 

101 ALINAN ÇEKLER 3.040.000 2.740.000 300.000 ------ 

102 BANKALAR HESABI 4.283.400 3.800.000 483.400 ------ 

103 VER. ÇEKL. VE ÖD. EM. 1.850.000 1.850.000 ----- ------ 

120 ALICILAR 4.560.000 3.635.000 925.000 ------ 

121 ALACAK SENETLERİ 2.800.000 2.625.000 175.000 ------ 

122 ALAC. SENETLERİ RE. ------- 18.000 ------ 18.000 

126 VER. DEPOZİTO VE TEM. 100.000 100.000 ----- ------ 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALC. 15.000 ------ 15.000 ------ 

129 ŞÜPHELİ TİC.ALC.KARŞ. ----- 15.000 ------ 15.000 

150 İLK MADD VE MALZ 20.000 7.000 13.000 ------ 

153 TİCARİ MALLAR 8.700.000 4.100.000 4.600.000 ------ 

180 GEL. AYLARA AİT GİD. 215.000 60.000 155.000 ------ 

190 DEVREDEN KDV 600.000 505.050 94.950 ------ 

191 İNDİRİLECEK KDV 944.000 944.950 ----- ------ 

193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE F. 6.600 ------- 6.600 ------ 

195 İŞ AVANSLARI  25.000 25.000 ----- ------ 

254 TAŞITLAR 500.000 500.000 ----- ------ 

255 DEMİRBAŞLAR 400.000 ------ 400.000 ------ 

257 BİRİKMİŞ AMORT. 100.000 380000 ----- 280.000 

280 GEL. YILLARA AİT GİD. 50.000 50.000 ----- ------ 

300 BANKA KREDİLERİ 325.000 360.000 ----- 35.000 

320 SATICILAR 4.060.000 4.395.000 ----- 335.000 

321 BORÇ SENETLERİ 1.850.000 2.250.000 ----- 400.000 

322 BORÇ SENETLERİ REES 27.000 ------ 27.000 ------ 

335 PERSONELE BORÇLAR 2.050.000 2.181.190 ----- 131.190 

360 ÖDC. VERGİ VE FONLAR 900.000 958.685 ----- 58.685 

361 ÖD. SOSYAL GÜV. KES. 1.350.000 1.418.000 ----- 68.000 

391 HESAPLANAN KDV 1.080.000 1.080.000 ----- ----- 

500 SERMAYE ------- 5.000.000 ----- 5.000.000 

549 ÖZEL FONLAR ------- 200.000 ------ 200.000 

570 GEÇMİŞ YIL KARLARI 150.000 150.000 ----- ----- 

590 DÖNEM NET KARI ------ 1.099.000 ----- 1.099000 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 6.600.000 6.600.000 ----- ----- 

610 SATIŞTAN İADELER(-) 100.000 100.000 ----- ------ 

611 SATIŞ İSKONTOLARI 20.000 20.000 ----- ------ 

621 SAT.TİC.MAL.MALİYETİ 3.900.000 3.900.000 ---- ----- 

631 PAZ.SAT.DAĞ.GİD 596.000 596.000 ----- ----- 

632 GEN.YÖNETİM GİD. 829.000 829.000 ----- ----- 

642 FAİZ GELİRLERİ 50.000 50.000 ----- ------ 

647 647 REESK.FAİZ GELİRL. 27.000 27.000 ----- ------ 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 15.000 15.000 ---- ----- 

657 REESK.FAİZ GİDERLERİ 18.000 18.000 ----- ----- 

660 KISA VADELİ FİN. GİD 100.000 100.000 ----- ----- 

690 DÖ.KARI VEYA ZARARI 6.677.000 6.677.000 ----- ----- 

692 D.NET KARI VEYA ZAR. 1.099.000 1.099.000 ----- ----- 

760 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. 596.000 596.000 ----- ------ 

761 P.SAT.DAĞ.GİD.YAN. 596.000 596.000 -----  

770 GENEL YÖNETİM GİD. 829.000 829.000 ----- ------ 

771 GEN.YÖN.GİD.YANSIT. 829.000 829.000 ----- ------ 

780 FİNANSMAN GİDERİ 100.000 100.000 ----- ------ 

781 FİN.GİD.YANSITMA HS 100.000 100.000 ----- ------ 

TOPLAM 68.792.950 68.792.950 7.639.875 7.639.875 
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NOYA TİCARET İŞLETMESİNİN 

01.01.2008 – 31.12.2008 DÖNEMİ  

AYRINTILI GELİR TABLOSU 

 

A. BRÜT SATIŞLAR .................................................................................... 6.600.000 

1. Yurt İçi Satışlar 6.600.000 

B. SATIŞTAN İDRİMLER (-) ....................................................................... (120.000) 

1. Satıştan İadeler 100.000 

2. Satış İskontoları 20.000  

             NET SATIŞLAR ............................................................................... 6.480.000 

C. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ................................................................. (3.900.000) 

2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 3.900.000 

BRÜT SATIŞ KARI........................................................................... 2.580.000 

D. FAALİYET GİDERLERİ (-) ................................................................... (1.425.000) 

2. Paz. Sat. Dağ. Giderleri 596.000 

3. Genel Yönetim Giderleri 829.000 

              FAALİYET KARI............................................................................ 1.155.000 

E. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR .................... 77.000 

1. Faiz Gelirleri 50.000 

8. Reeskont Faiz Giderleri 18.000 

F. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ................................................................. (100.000) 

1. Kısa Vadeli Borçlanma Gideri 100.000 

             OLAĞAN KAR ................................................................................. 1.099.000 

G. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ....................................................... ----------- 

H. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR .................................................. ----------- 

             DÖNEM KARI .................................................................................. 1.099.000 

İ. DÖNEM KARI VEYA YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) ...... ---------- 

             DÖNEM NET KARI ......................................................................... 1.099.000 
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MALİYET MUHASEBESİ 

 Maliyet muhasebesi, üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini belirleyen bir 

muhasebe türüdür. Bilindiği gibi bazı işletmelerin esas faaliyet konusu, mamul ya da hizmet 

üretmektir. Örneğin, beyaz eşya üretimi yapan bir sanayi işletmesinin ürettiği buzdolabı veya 

çamaşır makinesi o işletme için bir mamuldür. Bir otel işletmesi ise müşterilerine konaklama 

imkânı sağlayarak bir hizmet üretimi gerçekleştirmektedir. İşletmeler ürettikleri mamul ve 

hizmetlerin maliyetini bilmek zorundadırlar. Aksi takdirde ürettikleri mamul ve hizmetler için 

doğru bir fiyat tespiti yapamazlar. Bir başka ifadeyle, buzdolabı üreten bir işletme, ürettiği 

buzdolaplarının maliyetini bilmediği takdirde kaç liraya satacağını da doğru olarak 

belirleyemeyecektir. Ürettiği buzdolaplarının satış fiyatını piyasadaki diğer benzer 

buzdolaplarının fiyatına bakarak belirleme imkânına sahip olduğunu düşünmek mümkündür. 

Ancak bu durumda da sattığı buzdolaplarından elde ettiği karı ya da uğradığı zararı doğru 

olarak bilemeyecektir.  

 Üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini belirlemek maliyet muhasebesinin temel 

amacı olmakla birlikte tek amacı değildir. Maliyet muhasebesinin mamul ve hizmetlerin 

maliyetinin belirlenmesi yanında, diğer bazı önemli amaçları da vardır. Bunlar kısaca 

şöyledir:  

 Gider kontrolüne yardımcı olmak 

 Planlamaya yardımcı olmak 

 Alınacak özel nitelikli kararlara yardımcı olmak 

Gider Harcama ve Maliyet Kavramları 

Gider harcama ve maliyet kavramları gerçekte birbirlerinden farklı kavramlardır. 

Ancak bu kavramlar çoğu zaman karıştırılmakta ve doğru olmamakla birlikte birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Bunun için maliyet muhasebesi konularına başlamadan önce bu kavramların 

öğrenilmesinde fayda vardır.  

Gider Kavramı 

İşletmeler, varlıklarını sürdürebilmek ve gelir elde edebilmek için; üretim, satış, 

pazarlama ve yönetim gibi faaliyetleri yerine getirmek sorundadırlar. Bu faaliyetlerin yerine 

getirilebilmesi için bir kısım fedakârlıkların yapılması gerekmektedir. Buradaki fedakârlık, 

faaliyetin gerçekleştirilmesi için tüketilen varlık ve hizmetlerin parasal ifadesi ile ölçülür. 

Örneğin, bir üretim işletmesi üretim faaliyetini gerçekleştirirken; ham madde, malzeme, 

işçilik, enerji gibi bir kısım varlık ve hizmet unsurlarını tüketmektedir.  

Bu açıklamalar ışığında gider şu şekilde tanımlanabilir; 

Gider, işletmelerin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir muhasebe döneminde 

kullanılan veya tüketilen varlık ve hizmetlerin parayla ölçülmüş bedelidir.  

Harcama Kavramı 

Harcama; bir varlık, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir borç karşılığı 

olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme veya borçlanmalardır. 

Tanımdan da anlaşılacağı gibi harcama, giderden oldukça farklı bir kavramdır. Örneğin, 

işletme, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000 TL’lik ilk madde ve malzeme 

bedelinin yarısı için nakit, diğer yarısı için de senet vererek satın alabilir. Bu durumda işletme 

1.000 TL harcama yapmıştır. Ancak yapılan bu harcama gider değildir. Yapılan bu 

harcamanın gider sayılabilmesi için satın alınmış olan ilk madde ve malzemenin işletme 

faaliyetinde tüketilmesi gerekir.  
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 Maliyet Kavramı 

 Maliyet, belli bir amacı gerçekleştirmek için katlanılan fedakârlıkların parasal 

tutarıdır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi maliyet, amaca göre bir anlam kazanmaktadır. Amaç 

bir mamulün üretimini gerçekleştirmekse, bu amacı gerçekleştirmek için yapılan giderler o 

mamulün maliyeti olarak ifade edilir. Bir mamul ya da hizmetin üretimini gerçekleştirmek 

için yapılan giderler, maliyet gideri olarak da ifade edilmektedir.  

 Gider - Harcama ve Maliyet Arasındaki İlişkiler 

 Harcama kavramı, geniş anlamda ödeme ve borçlanmaları da içermektedir. Harcama; 

gider, maliyet ya da zararla sonuçlanabilir. Bu, harcama karşılığı elde edilen varlığın ya da 

satın alınan hizmetin yararının, o dönemde tükenip tükenmediğine bağlıdır. Yapılan harcama 

karşılığı edilen varlığın ya da satın alınan hizmetin yararı tütenmiş ise gider veya zarar; şayet 

yarar, gelecek dönem ya da dönemlerde tükenecek ise maliyettir. 

 

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 Bir işletmenin, faaliyetlerini yerine getirmesi sırasında yaptığı giderleri farklı açılardan 

sınıflandırmak mümkündür. Giderleri farklı açılardan sınıflandırarak incelemek, maliyet 

muhasebesinin amaçları açısından önemlidir.  

1. Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması 

Gider çeşitlerinin sınıflandırılması, giderlerin doğal adlarına göre yapılmaktadır. Bu 

sınıflandırma, tek düzen hesap planında da aşağıdaki şekilde yer almıştır.  

 İlk Madde ve Malzeme Gideri (İMMG), 

 İşçi Ücret ve Giderleri (İÜG), 

 Memur Ücret ve Giderleri (MÜG), 

 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (DSFH), 
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 Amortisman ve Tükenme Payları (ATP), 

 Finansman Giderleri (FG), 

 Çeşitli Giderler (ÇG). 

2. İşletme Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması 

Genel muhasebe bölümünde ticaret işletmeleri açısından değinilen işletme temel 

fonksiyonları, üretim işletmesi esas alınarak aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir.  

 Satın alma fonksiyonu, 

 Üretim fonksiyonu, 

 Araştırma ve geliştirme fonksiyonu, 

 Pazarlama, satış ve dağıtım fonksiyonu, 

 Genel yönetim fonksiyonu, 

 Finansman fonksiyonu. 

İşletme faaliyetlerini yerine getirmek için yapılan giderler, işletmenin temel 

fonksiyonları açısından sınıflandırıldığında giderler, ilgili oldukları fonksiyonun adını alırlar. 

Örneğin; bir işçilik gideri, üretim fonksiyonunu yerine getirmek için yapılmış ise “üretim 

gideri”, pazarlama fonksiyonunun yerine getirmek için yapılmış ise “pazarlama, satış ve 

dağıtım gideri” adını alır.  

Örnek 

Bir işletmenin belli bir faaliyet döneminde ortaya çıkan giderleri ve bunların 

fonksiyonlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.  

 İlk madde ve malzeme gideri 

Dönemde, toplam 40.000 TL’lik madde ve malzeme tüketilmiştir.  

İlk madde ve malzeme giderlerinin; 25.000 TL’si üretim, 5.000 TL’si araştırma ve 

geliştirme, 6.000 TL’si pazarlama, satış ve dağıtım, 4.000 TL’si de genel yönetim faaliyetleri 

için yapılmıştır.  

 İşçi ücret ve giderleri 

Dönemde yapılan işçi ücret ve giderlerinin toplamı 30.000 TL’dir 

Bu giderlerin; 26.000 TL’si üretim, 1.000 TL’si araştırma ve geliştirme, 3.000 TL’si 

de pazarlama satış ve dağıtım faaliyetleri için yapılmıştır.  

 Memur ücret ve giderleri 

Dönemde yapılan memur ücret ve giderlerinin toplamı 4.000 TL’dir.  

Bu giderlerin tamamı, genel yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yapılmıştır 

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

Dönemde 5.000 TL’si elektrik ve su, 3.000 TL’si de haberleşme olmak üzere toplam 

8.000 TL’lik dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin gider yapılmıştır. Bu giderlerin; 

5.000 TL’si üretim, 500 TL’si araştırma ve geliştirme, 1.500 TL’si pazarlama, satış ve 

dağıtım, 1.000 TL’si genel yönetim faaliyetleri ile ilgilidir.  

 Çeşitli Giderler 

 Dönemde 3.000 TL’si kira, 1.000 TL’si de sigorta olmak üzere, toplam 4.000 TL’lik 

çeşitli gider yapılmıştır.  
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Bu giderlerin; 2.000 TL’si üretim, 1.500 TL’si pazarlama, satış ve dağıtım ve 500 

TL’si de genel yönetim faaliyetleri ile ilgilidir.  

 Vergi resim ve harçlar 

Dönemde 2.000 TL’si emlak, 2.000 TL’si de motorlu taşıtlar olmak üzere toplam 

4.000 TL’lik vergi, resim ve harç gideri tahakkuk etmiştir. Bu giderlerin; 1.000 TL’si üretim, 

1.000 TL’si pazarlama satış ve dağıtım, 2.000 TL’si de genel yönetim faaliyetleri ile ilgilidir.  

 Amortisman ve tükenme payları 

  Dönemde, işletme faaliyetlerinde kullanılan maddi duran varlıklarla ilgili olarak 

toplam 12.000 TL amortisman hesaplanmıştır.  

Bu giderin; 9.000 TL’si üretim, 500 TL’si araştırma ve geliştirme, 1.500 TL’si 

pazarlama satış ve dağıtım, 1.000 TL’si de genel yönetim faaliyetleri ile ilgilidir.  

 Finansman giderleri 

 Dönemde kısa vadeli borçlarla ilgili olan toplam 2.000 TL’lik faiz gideri tahakkuk 

etmiştir.  

(Yukarıda verilen gider çeşitlerinin işletme fonksiyonlarına dönüştürülmesine ilişkin 

tablo şu şekilde olacaktır.) 

 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, işletmenin 104.000 TL’lik toplam giderinin 

işletme fonksiyonlarına gör dağılımı şöyledir.  

 Üretim giderleri ............................... 68.000 TL 

 Araştırma ve geliştirme giderleri ....... 7.000 TL 

 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri . 14.500 TL 

 Genel yönetim giderleri ................... 12.500 TL 

 Finansman giderleri ........................... 2.000 TL 

                                               Toplam. 104.000 TL 
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 Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması 

 Üretim işletmeleri, sınai üretim işletmeleri ve hizmet üretim işletmeleri olmak üzere 

iki türlüdür. Sınai üretim işletmelerinin ürünü mamuldür. Hizmet üretim işletmelerinin ürünü 

ise hizmettir. 

 Yukarıda bir işletmeye ait giderler toplu olarak ele alınmıştır. Bir üretim işletmesinde 

mamullere yüklenecek olan giderler üretim giderleridir. Üretim giderleri mamullere 

yüklenmesi açısından “direkt” ve “endirekt” olmak üzere iki gruba ayrılabilir.  

 Direkt Giderler 

 Ortaya çıkan bir üretim gideri, üretilen mamullerin maliyetine doğrudan 

yüklenebiliyorsa “direkt” giderdir. Üretimle ilgili bir giderin herhangi bir kriter ya da ölçüye 

ihtiyaç duyulmadan hangi mamul için ne kadar olduğu kolaylıkla belirlenebiliyorsa o gider, 

mamulün “direkt” gideridir. Örneğin, bir kitap basımı için yapılan kağıt giderleri, kitap 

maliyetine yüklenme açısından “direkt” nitelikli giderdir. Aynı şekilde, elbise üretiminde 

kullanılan kumaşlara ilişkin giderler de direkt gider niteliğindedir.  

 Endirekt Giderler 

 Ortaya çıkan bir üretim gideri, üretilen mamullerin maliyetine doğrudan 

yüklenemiyorsa “endirekt” giderdir. Bir başka ifadeyle, üretimle ilgili bir gideri mamullerin 

maliyetine yükleyebilmek için bir dağıtım ölçüsü ya da kriterine ihtiyaç duyuluyor ise o gider, 

“endirekt” nitelikli bir giderdir. Endirekt giderlerin üretilen mamullerle ilişkisi doğrudan 

kurulamamaktadır. Örneğin, kitap basımında kullanılan tutkal ya da tüketilen mürekkep 

giderlerinin hangi kitap için ne kadar olduğu genellikle bilinemez. Bunun için kitap sayısı gibi 

bir ölçü ya da kritere ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde, elbise üretiminde kullanılan dikiş 

makinesi amortisman giderinin ya da tüketilen ipliklere ilişkin giderlerin elbiselerle doğrudan 

ilişkisini kurmak güçtür. Bu tür giderler, bir ölçü ya da kriter kullanılarak mamul 

maliyetlerine yüklenirler.  

ÜRETİM MALİYETİ VE UNSURLARI 

 Üretim faaliyeti ile ilgili olarak yapılan tüm giderler, üretim giderlerini 

oluşturmaktadır. Üretim giderleri, üretilen mamullerin maliyetini oluşturur.  

 Üretim maliyetini oluşturan unsurlara gider çeşitleri açısından bakıldığında;  

 İlk madde ve malzeme, 

 İşçi ücret ve giderleri, 

 Memur ücret ve giderleri, 

 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, 

 Vergi resim ve harçlar 

 Amortisman ve tükenme payları 

 Çeşitli giderler 

Olabileceği görülür. 
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 Nitekim verilen son örnekte, işletmenin toplam 104.000 TL tutarındaki giderinin 

68.000 TL’lik kısmının üretim faaliyeti ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Üretim giderinin 

unsurlarına giderin çeşidi açısından bakıldığında  

o 25.000 TL’nin ilk madde ve malzeme giderlerinden,  

o 26.000 TL’nin işçi ücret ve giderlerinden, 

o 5.000 TL’nin dışardan sağlanan fayda ve hizmetlerden, 

o 1.000 TL’nin vergi resim ve harçlardan, 

o 2.000 TL’nin çeşitli giderlerden,  

Oluştuğu görülmektedir.  

 Üretim maliyetini oluşturan giderleri, üretilen mamulün maliyetine yüklenmelerini de 

dikkate alarak, fonksiyonel açıdan aşağıdaki biçimde gruplandırabiliriz.  

 

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri (DİMMG) 

 Direkt ilk İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin belirlenmesinde esas alınan kriter 

 Üretim faaliyeti ile ilgili olarak tüketilen tüm ilk madde ve malzemelere ilişkin 

giderler; gider çeşitlerine göre yapılan sınıflandırmada “İlk Madde ve Malzeme Giderleri”, 

işletme fonksiyonlarına göre yapılan sınıflandırmada ise “Üretim Giderleri” olarak 

gruplandırılmıştı. Üretim faaliyeti ile ilgili ilk madde ve malzeme giderleri incelendiğinde, 

bunların bir kısmının üretilen mamul ile doğrudan(direkt), bir kısmının ise dolaylı (endirekt) 

ilgilerinin olduğu görülür. Üretilen mamulün maliyetine doğrudan yüklenebilen ilk madde ve 

malzemelere (elbise örneğindeki kumaş gibi) ilişkin giderler “Direkt İlk Madde ve Malzeme 

giderleri” olarak ifade edilir. “İlk madde” olarak ifade edilen maddeler, genellikle üretilen 

mamullerin özünü oluştururlar. Bu sebeple de ilk maddeler tamamen direkt niteliktedirler.  

 Üretilen mamulün bünyesinde “ilk madde” kadar olmasa da bazı malzemeler miktar 

ve değer olarak önemli sayılabilir. Bunların da hangi mamul için ne kadar tüketildikleri, 

herhangi bir ölçüye ihtiyaç olmaksızın belirlenebilir, bu tür malzeme giderleri de “Diret İlk 

Madde ve Malzeme Giderleri” içerisinde yer alır. Ancak, bazı malzemeler vardır ki bunların 

hangi mamul grubu için ne kadar tüketildiğinin belirlenmesi teknik açıdan güç ya da 

imkânsızdır. Belirlense dahi ekonomik anlamda önemli sayılmazlar. Hatta bazıları (işletme 

malzemeleri gibi) mamul bünyesine dahi girmezler. Bu nedenle bu tür malzeme giderleri, 

mamule endirekt olarak yüklendiği kabul edilerek “Endirekt Malzeme Giderleri” olarak ifade 

edilirler.   

 İşletme, mamul üretiminde kullanacağı bir kısım parçaları diğer imalatçı işletmelere 

(üretimle ilgili dışarıya) yaptırabilir. Daha sonra, bu parçaları doğrudan birleştirerek ya da 

üzerinde bir kısım işlem yaparak üretimi gerçekleştirebilir. Bu durumda da dışarı yaptırılan 

işlere ilişkin giderler “Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” içerisinde yer alır.  
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 Direkt İlk Madde ve Malzeme Takibi 

 Direkt nitelikte olan ilk madde ve malzemeler, maliyet açısından da önemlidir. Bu 

sebeple, işletmeler ilk madde ve malzemelerin takibine önem verirler. İlk madde ve 

malzemelerin takibinde değişik yöntemler uygulanabilir. En yaygın olarak kullanılan yöntem 

stok kartları ile takip yöntemidir.  

 İşletmeler, takibini yapmak istediği her bir stok kalemi için “stok kartı” açarlar ilk 

madde ve malzeme stok ambarında tutulan bu kartlara, ambara giren ve ambardan çıkan stok 

miktarları düzenli bir biçimde yazılır.  

 
Stok Kartı Örneği 
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 Tüketilen İlk Madde ve Malzeme Değerinin Belirlenmesi 

 İşletmeler, ilk madde ve malzeme stoklarını genellikle partiler halinde satın alarak ve 

duyulan ihtiyaca göre üretime verirler. Üretimde tüketilen ilk madde ve malzemelerin maliyet 

değerleri, ilk madde ve malzeme giderini oluşturur. Örneğin işletme, metresi 1.000 TL’den 

almış olduğu 1000 metre kumaşı üretime vermiş (elbise üretiminde kullanılmış) ise “Direkt 

İlk Madde ve Malzeme Gideri” 1.000 TL olacaktır. 

 Ancak, farklı zamanlarda veya değişik miktarlarda satın alınan aynı nitelikteki ilk 

madde ve malzemelerin maliyetlerdi de farlı olabilmektedir. Özellikle fiyat değişmelerinin 

yaşandığı ekonomilerde bu daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Farklı birim maliyetleriyle satın alınmış aynı tür ve nitelikteki ilk madde ve 

malzemenin üretime verilmesi sırasında, esas alınacak birim maliyeti konusunda bazı sorunlar 

ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; hazır giyim üretimi yapan bir işletme, 10.10.2008 tarihinde 

1000 metre kumaşı metresi 150 TL’den, 30.10.2008 tarihinde ise aynı renk ve nitelikteki 500 

metre kumaşı metresi 160 TL’den satın almış olabilir. Bu işletme, 01.11.2008 tarihinde söz 

konusu kumaşların 600 metrelik kısmının elbise üretiminde kullanmış ise tüketilen “Direkt İlk 

Madde ve Malzeme” değerinin belirlenmesinde esas alınacak birim maliyet ne olacaktır? 

Yani, üretimde kullanılan kumaş miktarı hangi birim maliyet ile çarpılacaktır? 

 Bu sorulara verilecek cevap tek değildir. Bu amaçla, maliyetin hesaplanmasında 

değişik yöntemler (stok değerleme yöntemleri) geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden önemli 

olanları şunlardır: 

1. Ortalama Maliyet Yöntemi 

2. İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi 

3. Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi 

Ortalama Maliyet Yöntemi 

  İşletmenin farklı birim maliyetlerle satın aldığı stok partilerini ayrı ayrı izleme imkânı 

olmayabilir. İşletme bunları ayrı ayrı izlemek istese de çeşit ve miktarlarının artması halinde 

bu imkânsız hale gelebilir. Üretime verilen ilk madde ve malzemelerin hangi parti alışlardan 

olduğu bilinemiyorsa, bu durumda, üretime verilen ilk madde ve malzemelerin maliyetlerini 

belirlemek için bazı varsayımlardan hareket edilmesi kaçınılmaz olur.  

 Ortalama maliyet yönteminin varsayımı, ilk madde ve malzeme stoklarının ambarda 

karışacağı ve üretime verilen ilk madde ve malzemelerin farklı birim maliyetli stoklardan 

olacağı biçimindedir. Bu sebeple ilk madde ve malzemelerin ortalama birim maliyeti bulunur 

ve çıkışlar bu maliyetle yapılır.  
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Örnek 

 

 

İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi 

 Bu yöntem ilk madde ve malzemelerin ilk girişlerden başlayarak üretime verildiği ya 

da tüketildiği varsayımına dayanmaktadır. Dikkat edileceği gibi, burada varsayımdan 

bahsedilmektedir. İlk madde ve malzemelerin fiziki olarak üretime verilişlerinin bu sıraya 

uyup uymaması önemli değildir. Buradaki ilk giren ilk çıkar esası maliyet belirleme açısından 

varsayımdır.  

 FİFO yönteminin uygulanabilmesi için girişi yapılan ilk madde ve malzeme 

partilerinin; giriş sıraları miktarları ve birim maliyetlerinin ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. 

Burada giriş sırası önemlidir. İlk sıradaki stok miktarı bittiğinde bir sonraki sırada giren stok, 

ilk giren stok olarak var sayılır.   

 

Örnek 

 

Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi  

 LİFO yöntemi, ilk madde ve malzemelerin son girişlerden başlayarak üretime verildiği 

ya da tüketildiği varsayımına dayanmaktadır. FİFO yönteminin tam tersi bir uygulama söz 

konusudur. Dikkat edileceği gibi burada da varsayımdan bahsedilmektedir. İlk madde ve 
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malzemelerin fiziki olarak üretime verilişlerinin bu sıraya uyup uymaması önemli değildir. 

Buradaki son giren ilk çıkar esası maliyet belirlemede bir varsayımdır. 

 LİFO yönteminde de satın alınan ilk madde ve malzeme partilerinin; giriş sıraları, 

miktarları ve birim maliyetlerinin ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. Burada giriş sırası 

önemlidir. Son giren stok miktarı bittiğinde bir önceki sırada giren stok, son giren stok olarak 

var sayılır.  

 

Örnek 

Lifo Yöntemi 

 
 

Direkt İşçilik Giderleri (DİG) 

 Direkt İşçilik Giderinin Belirlenmesinde Esas Alınan Kriterler 

 Üretim faaliyeti ile ilgili olarak yapılan tüm işçilik giderleri, gider çeşitlerine göre 

yapılan sınıflandırmada, “İşçi Ücret ve Giderleri”; işletme fonksiyonlarına göre yapılan 

sınıflandırmada ise “Üretim Giderleri” olarak gruplandırılmıştı. Üretim faaliyeti ile ilgili 

işçilik giderlerini incelediğimizde, bunların bir kısmının üretilen mamul ile doğrudan (direkt), 

bir kısmının ise dolaylı (endirekt) olarak ilgili olduğunu görürüz.  

 Üretim faaliyetlerinde kullanılan işçilikleri iki guruba ayırabiliriz. Bunlar; üretici 

işçilikler ve yardımcı işçiliklerdir.    

 Üretici işçilikler, üretimde doğrudan doğruya kullanılan işçiliklerdir. Bizzat tezgâhın 

ya da makinenin başında yapılan çalışma ile ilgilidir. Yardımcı işçilikler ise üretim 

faaliyetinin yapılmasına katkı sağlayan (tamir, bakım, temizlik, güvenlik gibi) işçiliklerdir. 

Yardımcı işçiliklerin üretilen mamulle doğrudan ilişkilerini kurmak zordur.  

 Üretici işçiliklerin hangi mamul için ne kadar yapıldığı, herhangi bir ölçü ya da kritere 

gerek olmaksızın bilinir. Bu sebeple, üretici işçiliklere ait işçilik giderleri “Direkt İşçilik 

Giderleri” içerisinde yer alır. Burada bir hususa dikkat etmek gerekir. Mamul üretiminde 

doğrudan çalışan bir işçi, üretici işçidir. Ancak, üretici bir işçiye ödenen ücret ve diğer işçilik 

giderlerinin tamamının üretilen mamul ile bağlantısını kurmak her zaman mümkün 

olmayabilir. İşçiye yapılan sosyal yardımlar bu duruma örnek gösterilebilir. Bu sebeple, 

üretici işçilerin yaptıkları işler, üretici işçilik olarak kabul edilse de bunlara ödenen ücret ve 

yapılan giderlerin bir kısmı, mamul ile doğrudan bağlantısı kurulamadığından “endirekt” 

kabul edilir.  
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 “İşçi ücret ve giderleri” aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

o Esas ücretler, 

o Hafta tatili ve genel tatil ücretleri, 

o Fazla mesai ücretleri,  

o İkramiyeler, 

o Sosyal yardımlar, 

o Kıdem tazminatı karşılık giderleri, 

o SSK işveren primi,  

o Diğer çeşitli işçi ücretleri. 

Yukarıdaki ücret unsurlarından sadece esas ücretler ile fazla mesai ücretlerinin normal 

(zamsız) kısmının, üretilen mamullerle doğrudan bağlantısı kurulabilir. Bu sebeple, söz 

konusu ücret unsurları dışında kalan işçilik giderleri, “endirekt işçilik” olarak kabul edilir. 

Direkt işçiliklere isabet eden SSK işveren payları da “direkt işçilik” olarak kabul edilir.  

Genel Üretim Giderleri (GÜG) 

 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri dışında üretim ile 

ilgili giderlerin tamamı “Genel Üretim Giderleri” olarak ifade edilir. Bunlar aşağıda 

verilmiştir.  

o Endirekt malzeme giderleri, 

o Endirekt işçilik giderleri, 

o Memur ücret ve giderleri, 

o Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, 

o Çeşitli giderler, 

o Vergi, resim ve harçlar, 

o Amortisman ve tükenme payları. 

Genel üretim giderlerinin tamamı mamule yüklenme açısından endirekt giderdir. Bu 

giderlerin mamullere yüklenebilmesi için, bir ölçü ya da kriterin esas alınması gerekir.  

Üretimle ilgili gider çeşitlerinin üretim maliyeti unsurlarına ayrımı, aşağıdaki gibi 

özetlenebilir.  
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ÜRETİM İŞLETMELİRİNDE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 

 Üretim işletmelerinde satışların maliyeti tablosu, üretim maliyetini ve satılan 

mamullere ilişkin maliyeti gösteren bir tablodur. Satışların maliyeti tablosu gerçekte gelir 

tablosunun bir tamamlayıcısıdır.  
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TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE 

MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARI VE İŞLEYİŞİ 

 Maliyet hesapları; üretilen mamul ve hizmetler ile diğer işletme faaliyetlerinin 

planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet 

unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaptır.  

 Tek düzen hesap planı’nda maliyet hesaplarının kapsamı, sadece üretim maliyetleri ile 

sınırlı tutulmamıştır. Üretim dışındaki; Araştırma ve geliştirme, Pazarlama satış dağıtım, 

Genel yönetim, Finansman, fonksiyonlarına ilişkin giderlerin izlenmesini de içermektedir.  

 Tek düzen hesap planında maliyet hesapları, uygulamada esneklik sağlaması amacıyla 

7/A ve 7/B olmak üzere iki seçenek halinde sunulmuştur. Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek 

olan bu seçeneklerin işletmeler tarafından hangisinin uygulanacağı aktif ve net satışların 

toplamlarına göre belirlenmektedir. Buna göre; 1998 yılı aktif toplamı 150 milyar TL’yi ve 

net satışları toplamı 300 milyar TL’yi aşan işletmeler 7/A seçeneğini uygulamak 

zorundadırlar (bu rakamlar her yıl yeniden belirlenmektedir). Söz konusu rakamların altında 

kalan işletmeler; isterlerse 7/A, isterlerse 7/B seçeneğini uygulayabilir.  

7/A SEÇENEĞİ 

 7/A seçeneğinde maliyet hesapları, defterikebir düzeyinde fonksiyonlarına göre 

bölümlenmiştir.  Maliyet hesaplarının fonksiyonel ayırıma göre izlenmiş olması, dönem 

sonlarında mali tablolara geçiş işleminin kolaylaştırmaktadır. Bu seçenek, hem fiili 

(gerçekleşmiş) maliyet sistemini uygulayan işletmelerde hem de standart maliyet (önceden 

belirlenen maliyet) sistemleri uygulayan işletmelerde kullanılabilir. Ayrıca, genel muhasebe 

ve maliyet muhasebesi uygulamaları, bu seçenekte bağımsız ya da birleşik olarak 

yürütülebilmektedir. (burada konular, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi 

uygulamalarının birleşik (bir arada) yürütüldüğü ve fiili maliyet sisteminin uygulandığı var 

sayılarak incelenmeye çalışılacaktır.) 

7/A Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması 

 7/A seçeneğinde, maliyet hesaplarına ilişkin hesap grupları aşağıda görüldüğü gibidir.  

 71 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLER 

 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 

 75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 

 76 PAZARLAM SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 

 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

 Yukarıda maliyet hesap gruplarının her biri, (fiili maliyet uygulaması açısından) 

gider-maliyet ve yansıtma hesapları biçiminde ikiye ayrılmıştır.  

 

 Gider-maliyet hesapları 

 Gider-maliyet hesapları, fonksiyonlarına uygun olarak dönem boyunca ortaya çıkan 

giderlerin kaydedildiği ve dönem sonuna kadar izlendiği hesaplardır.  
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 Yansıtma hesapları 

 Yansıtma hesapları, gider ve maliyet hesaplarında toplanan maliyet ve giderlerin 

dönem sonunda ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılması amacıyla kullanılan 

hesaplardır.  

 7/A seçeneğinde yer alan gider-maliyet ve yansıtma hesapları, aşağıda tablo halinde 

verilmiştir.  

 

 7/A seçeneğinde yer alan defterikebir düzeyindeki fonksiyonel gider hesapları aşağıda 

verilen gider çeşitleri hesaplarına göre bölümlenebilir. (Böylece giderler, hem fonksiyonlarına 

hem de çeşitlerine göre izlenebilir.) 

0. İlk madde ve malzeme giderleri, 

1. İşçi ücret ve giderleri, 

2. Memur ücret ve giderleri, 

3. Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, 

4. Çeşitli giderler, 

5. Vergi, resim ve harçlar, 

6. Amortisman ve tükenme payları, 

7. Finansman giderleri. 

 

7/A Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının Mali Tablolarla İlişkileri 

Maliyet hesaplarının mali tablolarla olan ilişkilerinin belirlenmesi, hesapların 

işleyişinin daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki tablonun incelenmesinde fayda vardır.  
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7/A Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının İşleyişi 

 7/A seçeneğinde, maliyet hesaplarının işleyişi genel hatları ile aşağıdaki gibi 3 aşamalı 

bir biçimde açıklanabilir.  

AŞAMALAR AÇIKLAMA 

1. Aşama 
Dönem boyunca ortaya çıkan (gerçekleşmiş-fiili) ve fonksiyonlarına 

ayrılan giderler, ilgili maliyet hesabına borç yazılır. 

2. Aşama 

Dönem sonunda fonksiyonel gider hesaplarında toplanan giderler, ilgili 

bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılır. Bu aktarma işlemi ilgili 

maliyet hesabından doğrudan yapılabileceği gibi, “yansıtma” hesapları 

aracılığıyla da yapılabilir. Tek düzen muhasebe sisteminde “yansıtma” 
hesaplarının kullanılması öngörülmüştür. 

3. Aşama Maliyet hesapları ile yansıtma hesapları kapatılır.  

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, 7/A seçeneğindeki gider hesapları dönem 

boyunca çalışmaktadır. Yansıtma hesapları ise maliyet dönemi sonlarında kullanılmaktadır.  

 Gider hesaplarında toplanan giderler her grupta açılmış bulunan “yansıtma” hesabının 

alacağı karşılığında üretim maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aşağıdaki gibi yansıtılır.  

 

 

Örnek 

7/A seçeneğini kullanan X işletmesinin Dönem sonunda gider hesaplarının durumu 

aşağıdaki gibidir. Gelir tablosu hesaplarına aktararak dönem sonu kapanış işlemlerini yapınız. 

(Finansman giderlerinin tamamı kısa vadelidir) 

 



 186 

 

  

 Yukarda örnekte de görüldüğü gibi 7. grup maliyet hesapları ile 6. grup gelir tablosu 

hesapları arasında aynı olan hesap isimleri dönem sonlarında doğrudan gelir tablosunda yine 

kendi isimi olan hesaba aktarılır.  

 

Ancak 710, 720, 730, 740 gibi Üretim hesaplarının gelir tablosunda bire bir karışlığı 

yoktur. Üretim işletmelerinin kullandığı bu hesapların bir kısmı dönem içinde 151 

YARIMAMÜL 152 MAMÜL hesaplarına aktarılmış olabilir. Ancak dönem sonuna kadar 

YARIMAMÜL ya da MAMÜL hesaplarına aktarılmamış olan hesaplar veya bu hesapların 

kalanları 711, 721, 731, 741 gibi ilgili hesapların bir fazlası olan yansıtma hesaplarıyla 

kapanması sağlanır.  
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Örnek:  

 İşletme ambardan üretim için İlk Madde ve Malzeme Çekmiş ve ayrıca Genel Üretim 

Gideri yapmıştır.  

 

 

 Dönem boyunca oluşan ve 151 nolu üretim hesabına yansıtılan Direkt İlk Madde ve 

Malzeme Giderleri toplamının 1.000 TL’ye ulaştığı varsayılırsa gider hesapları yılsonunda 

aşağıdaki gibi bir kayıtla kapatılır.  

 

 

Örnek; 

 Bir otel işletmesinde 1 Haziran günü ambardan servislere verilen malzeme toplamları 

aşağıdaki gibidir.  

 400 Oda servisi 

  Temizlik Malzemesi     300 

  İçecek      600 

 401 Lokanta   

  Yiyecek  5.000 

  İçecek   3.000 

  Temizlik Malzemesi    400 

 402 Çamaşırhane   

  Temizlik Malzemesi   600 
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 Bu işletmede Haziran ayı içinde 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabında 

toplanan gider 960.000 TL’ye ulaşmıştır. Gider yerlerinde biriken giderlere göre hizmet 

maliyetlerinin dağılımı şöyledir.  

 Oda Maliyeti  26.250 

 Yiyecek Maliyeti 95.820 

 İçecek Maliyeti 53.440 

  Toplam         175.510 

 Bu verilere göre aşağıdaki gibi bir kayıt yapılacaktır.  

 

 Esas olarak üretilen hizmetin stoklanması söz konusu olmadığı için, sanayi 

işletmelerinden farklı olarak, 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabına biriken üretim 

maliyeti, satışların maliyetine ilişkin gelir tablosu hesabına doğrudan yansıtılır.  

 Yukarıdaki otel işletmesinde dönem boyunca oluşan ve 622 no.lu gelir tablosu 

hesabına yansıtılan giderlerin toplamının 2.500.000 TL’ye ulaştığı varsayılırsa gider hesapları 

yılsonunda aşağıdaki gibi bir kayıtla kapatılır.  
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7/B SEÇENEĞİ 

 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olmayan işletmeler isterlerse 7/B seçeneğini 

uygulayabilmektedir.7/B seçeneği, gerçekte küçük işletmeler için getirilmiştir. Bu seçenekte, 

maliyet hesapları defterikebir düzeyinde çeşitlerine göre bölümlenmiştir. Ancak, gelir 

tablosunda faaliyet giderleri işletme fonksiyonlarına göre bölümlendiği için, bu seçeneği 

uygulayan işletmeler, dönem sonlarında gider çeşitlerini işletme fonksiyonlarına dönüştürmek 

zorundadırlar. Bu sebeple, uygulamada 7/A seçeneğinin daha yaygın bir biçimde kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. Bu seçenekte, maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirinden 

bağımsız olarak kullanılması söz konusu değildir.  

 7/B Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının Sınıflandırılması 

 7/B seçeneğinde maliyet hesapları, 79 Gider Çeşitleri adı altında tek grupta 

toplanmıştır.  

 7/B seçeneğinde 79 Gider Çeşitleri grubu altında, sekiz gider hesabı, bir yansıtma 

hesabı ve dönem sonlarında üretimle ilgili giderlerin aktarılacağı bir “üretim maliyeti” hesabı 

yer almaktadır.  

Gider Hesapları Yansıtma Hesabı Üretim Hesabı 

790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri. (İMMG) 

798 Gider Çeşitleri 

Yansıtma Hesabı 

(GÇYH) 

799 Üretim 

Maliyet Hesabı 

(ÜMH) 

791 İşçi Ücret ve Giderleri (İÜG) 

792 Memur Ücret ve Giderleri (MÜG) 

793 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (DSFH) 

794 Çeşitli Giderler (ÇG) 

795 Vergi Resim ve Harçlar (VRH) 

796 Amortisman ve Tükenme Payları (ATP) 

797 Finansman Giderleri (FG) 

7/B Seçeneği Hesapları 

 7/B Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının Mali Tablolarla İlişkisi 

 7/B seçeneği küçük işletmelerde, giderlerin fonksiyonel olarak ayrımında güçlükler 

olması nedeniyle sisteme konmuştur. Bir başka ifadeyle, küçük işletmelerde, işletme 

fonksiyonları iç içedir. Örneğin; küçük bir işletmede çalışan bir işçi, işletmenin tüm 

fonksiyonları ile ilgilenebilir. Hem üretimde, hem satışta, hem de yönetimde çalışabilir. Bu 

işçinin hangi fonksiyona ne kadar hizmet ettiği de çoğu zaman izlenemez ya da izlense de 

ekonomik olmaz. Birçok gider unsuru için benzer şeyler söz konusudur. Bu nedenle 7/B 

seçeneğinde, giderler çeşit esasına göre izlenmektedir. Ancak sorun dönem sonunda çeşit 

esasına göre izlenen giderlerin fonksiyonlarına dönüştürülmesindedir. Yani, bir işletme 7/B 

seçeneğini uyguluyor olsa da, 7/A seçeneğine göre önerilmiş gelir tablosunu düzenlemek 

zorundadır. 7/B seçeneğini uygulayan işletmeler ya dönem boyunca her bir gider çeşidi 

hesabının altında (yardımcı hesap) fonksiyonel gider hesabını izler ya da dönem sonunda 

belirlenen bir ölçüye göre gider çeşitlerini fonksiyonlarına dönüştürür.  

 7/B Seçeneğinde, Maliyet Hesaplarının İşleyişi 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, 7/B seçeneğinde, birleşik kayıt sisteminde hesap 

yarılığı yaklaşımı söz konusudur. 7/B maliyet hesaplarının işleyişi, genel hatları ile aşağıdaki 

gibi üç aşamalı olarak açıklanabilir.  
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AŞAMALAR AÇIKLAMA 

1. Aşama Dönem boyunca ortaya çıkan (fiili) giderler, gider çeşitleri hesaplarına borç 

yazılarak toplanır. 

2. Aşama Dönem sonunda gider çeşitleri hesaplarında toplanan giderler, genellikle, bir 

tablo aracılığıyla fonksiyonel gider hesaplarına dönüştürülür. Bu aşamada, 

fonksiyonlarına dönüştürülen giderler “Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı” 
aracılığıyla ilgili bilânço ve gelir tablosu hesaplarına yansıtılır. 

3. Aşama Maliyet hesapları ile gider çeşitleri yansıtma hesabı kapatılır. 

 

 Örnek 

 Aralık ayı 2008 tarihinde üretim faaliyetlerine başlayan NOYA üretim işletmesi “Y” 

türü mamul üretmektedir. İşletme, Aralık 2008 döneminde 500 adet mamulün üretimine 

başlamış ve bunun 400 adedini tamamlamış, 100 adedi ise izleyen döneme yarı mamul olarak 

devretmiştir.  

 İşletmenin döneme ait giderleri ve bunların fonksiyonlarına ait bilgiler aşağıda 

verilmiştir:  

0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 Dönemde tüketilen ilk madde ve malzeme giderlerinin toplamı 100.000 TL’dir. 

 1. İşçi Ücret ve Giderleri 

 Dönemde tahakkuk ettirilen işçilik giderlerinin toplamı 90.000 TL’dir (Bunun 15.000 

TL’si SSK işveren primidir). Yapılan kesintilerin dökümü ise şöyledir:  

 Gelir vergisi  : 14.550 TL 

 Damga vergisi  :       360 TL 

 SSK işçi Primi :  10.550 TL 

 2. Memur Ücret ve Giderleri 

 Dönemde tahakkuk ettirilen memur ücret ve giderleri toplamı 48.000 TL’dir. (Bunun 

8.000 TL’si SSK işveren primidir) yapılan kesintilerin dökümü ise şöyledir:  

 Gelir vergisi   :   7.810 TL 

 Damga vergisi  :      190 TL 

 SSK işçi primi  :    5.600 TL 

 3. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler karşılığı toplam 20.000 TL (%15 KDV hariç) 

nakden ödenmiştir.  

 4. Çeşitli Giderler 

 Çeşitli giderler karşılığında toplam 30.000 TL (%15 KDV hariç) nakden ödenmiştir. 

 5. Vergi Resim ve Harçlar 

 Döneme ait, gider niteliğinde olan, 10.000 TL vergi ödenmiştir.  

 6. Amortisman ve Tükenme Payları 

 Dönemin amortismanlar gideri toplamı 40.000 TL’dir. 

 7. Finansman Giderleri 
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 Döneme ait 12.000 TL’lik faiz gideri nakden ödenmiştir.  

 

 



 192 

 Buraya kadar yapılan kayıtlar, birinci aşama işlemlerini oluşturmaktaydı. Bu noktada 

defterikebir hesaplarında toplanan giderlerin işletme fonksiyonlarına dönüştürülmesi 

gerekmektedir.  

 İşletme, yaptığı çalışma sonucunda çeşitlerine göre belirlenen giderlerin işletme 

fonksiyonlarına dönüştürülmesinde aşağıdaki oranları tespit etmiştir.  

 

 Yukarıda verilen oranlara göre gider çeşitlerini, işletme fonksiyonlarına dönüştüren 

tablo aşağıda verilmiştir.  

 

 (205.500  üretim maliyetlerinin %90’ı mamul, %10 yarı mamul maliyetidir) 

 Gider çeşitleri fonksiyonlarına dönüştürüldükten sonra, ilgili bilânço ve gelir tablosu 

hesaplarına yansıtılır. Bu işlemler 2. aşama işlemlerini oluşturur.  
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 3. aşama ise gider çeşitleri hesapları ile yansıtma hesabının kapatılması işlemidir.  

 


