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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

DAL/MESLEK

Ön Büro Elemanı

MODÜLÜN ADI

Ön Büroda Muhasebe İşlemleri

MODÜLÜN TANIMI

Öğrencilere ön büro muhasebesi işlemlerini tekniğine
uygun olarak yapmanın kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Genel Muhasebe modülünü almış olmak

YETERLİK

Ön büroda muhasebe işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında tek düzen muhasebe
standardına uygun olarak genel muhasebe işlemlerini
yürütebilecektir.
Amaçlar
1. Tek düzen muhasebe standardına uygun olarak
bilanço düzenleyebileceksiniz.
2. Tek düzen muhasebe standardına uygun olarak ön
büroda gelir tablosu düzenleyebileceksiniz.
3. Tek düzen muhasebe standardına uygun olarak
muhasebe kayıtlarını ön büro bilgisayar paket
programlarına işleyebileceksiniz.
Eğitim Öğretim Ortamı: Sınıf, atölye, sektör, ofis,
kütüphane, ev, bilgi teknoloji ortamları, vb.
Donanım: Ofis, bilgisayar, televizyon, DVD, VCD,
projeksiyon, büro kırtasiye malzemeleri, ofis araç ve
gereçleri, hesap makinesi, muhasebede kullanılan defter ve
evraklar, Vergi Usul Kanunu Türk Ticaret Kanunu vb.
Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak yazılı sınav, proje
değerlendirmesi, sektör değerlendirmesi, atölye uygulama
değerlendirmesi, modül değerlendirmesi

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ön büroda muhasebe işlemleri modülü ile tek düzen muhasebe standardına uygun
olarak; bilançoyu düzenlemeyi, gelir tablosunu düzenlemeyi ve muhasebe kayıtlarını ön büro
bilgisayar paket programlarına tekniğine uygun olarak işlemeyi öğrenerek gerekli olan bilgi
ve becerileri kazanacaksınız.
Bu modül ile kazandığınız yeterlikler, sizi iyi bir ön büro elemanı olma yolundaki
hedefinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Çalışma hayatına hazır, öz güvenini kazanmış
bireyler olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu sizlerin başarılı, aranan ve mesleğinde
yükselme şansını rahatlıkla yakalayabilen elemanlar olmanızı sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tek düzen muhasebe
standardına uygun olarak; aktif ve pasif hesapları doğru tanıyacak, bilançoda aktif ve pasif
hesaplarını hatasız oluşturacak, kâr/zarar ve sermayeyi eksiksiz hesaplama işlemlerini doğru
bir şekilde yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bu faaliyet boyunca tek düzen hesap plânının incelenmesi konunun anlaşılması
açısından çok önemlidir; bu nedenle tek düzen hesap plânını inceleyiniz.



Yapılan araştırmalar sırasında toplanan açılış ve kapanış bilançosu belgelerini
sınıfa getirerek diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.



Gruplar halinde çalışmalar yapmanız size daha fazla işletmeye ulaşma ve bilgi
sağlama olanağı verecektir.

1. BİLANÇO
Bilanço; işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı
kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli
tablolarından biridir. Bilanço işletmeler, patronlar ve mali kuruluşlar açısından son derece
önemlidir. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.


Bilanço başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli
unsur vardır: Bunlar; işletmenin adı veya unvanı, bilanço kelimesi ve bilanço
tarihi.



Aktif tarafı: Bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve
alacaklarını) gösteren kısımdır.



Pasif tarafı: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve
borçlarını) gösteren kısımdır.



Bilanço dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi
ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.
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Varlıklar, kaynaklara eşit olduğuna göre Aktif Toplam = Pasif Toplam olmak
zorundadır. Bilanço, sunuş biçimine göre iki değişik şekilde kullanılabilir. Bunlar:


Hesap tipi bilanço



Rapor tipi bilançodur.

İşletme faaliyetlerine devam ederken yaptığı işlemler nedeniyle varlık ve kaynaklarda
sürekli değişimler meydana gelir. Değişimlere neden olan bu işlemlere muhasebe işlemleri
denir. Ancak yapılan tüm işlemler, varlık ve kaynak değişimleri bilanço temel denkliğini
hiçbir zaman bozamaz. Eğer eşitlik bozuluyorsa muhasebe işlemlerinde bir hata yapılmış
demektir.
LİMAN OTEL İŞLETMESİ 01.01.2012 TARİHLİ HESAP TİPİ BİLANÇO
AKTİF
PASİF
1- DÖNEN VARLIKLAR
250.000 3- KISA VAD. YAB. KAY.
350.000
2- DURAN VARLIKLAR
4UZUN
VAD.
YAB.
KAY.
750.000
150.000
5- ÖZ KAYNAKLAR
500.000
AKTİF TOPLAMI
1.000.000 PASİF TOPLAMI
1.000.000
Şekil 1.1. Hesap tipi bilanço

Bilanço ilkeleri şunlardır:


Bilançonun Varlıklarının İlkeleri






İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir
yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda
yer alır.

Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.


Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.



Vadeli alacaklar bilanço günündeki değerine indirgenmelidir.



Birikmiş amortismanlar bilançoda gösterilmelidir.



Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.



Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

Bilançonun Yabancı Kaynaklarının İlkeleri


Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl (12 ay) ölçüt alınmalıdır.
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Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara
aktarılmalıdır.



Tüm borçlar gösterilmelidir.



Vadeli borçlar bilanço günündeki değerine indirgenmelidir.



Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

Bilançonun Öz kaynaklarının İlkeleri


Öz kaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.



Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.



Azalan öz kaynak belirtilmelidir.



Öz kaynak net gösterilmelidir.



Zarar öz kaynaklardan indirilmelidir.



Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

Açılış bilançosu: İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları ve bunların
sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilançoya açılış bilançosu denir.
İşletmenin açılışında kullanılan hesaplar bilançoya yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.
Açılış bilançosunda sermaye hesaplanarak bulunur. Formülü aşağıdaki gibidir:
Sermaye = Aktif Toplamı – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Örnek: “X Otel” işletmesinin 01.01.2012 tarihinde kurulmuştur. İşletmenin açılış
bilançosunu oluşturmak için aşağıdaki hesaplarını bilançoya yerleştirelim ve sermayesini
bulalım ve açılış yevmiye kaydını yapalım.
100
321
153
421
300
500

Kasa Hesabı
Borç Senetleri Hesabı
Ticari Mallar Hesabı
Borç Senetleri Hesabı
Banka Kredileri Hs.
Sermaye Hesabı

20.000
5.000
3.000
15.000
13.000
?

255
102
400
254
320

Demirbaşlar Hesabı
Bankalar Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
Taşıtlar Hesabı
Satıcılar Hesabı

6.000
170.000
3.000
13.000
1.000

Sermaye bulunduktan sonra açılış bilançosu aşağıdaki şekilde düzenlenir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta;
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100 ile 199 dâhil olan hesapların Dönen Varlıklar içinde,
200 ile 299 dâhil olan hesapların Duran Varlıklar içinde,
300 ile 399 dâhil olan hesapların Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların içinde,
400 ile 499 dâhil olan hesapların Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların içinde,
500 ile 599 dâhil olan hesapların ise Öz Kaynakların içinde yer almasını sağlamaktır.
Ayrıca (-) işaretli hesaplar var ise bu hesaplar numara sırasına göre dizildiğinde ilgili
hesabın altına gelmekte ve eksi olarak yazılarak ilgili varlık veya kaynak toplamından
düşülmektedir.
Sermaye = Aktif Toplamı – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Sermaye = 212.000 – 19.000 – 18.000 = 175.000
X OTEL İŞLETMESİNİN 01.01.2012 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
AKTİF

PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR

193.000

100 Kasa Hesabı

20.000

102 Bankalar Hesabı

170.000

153 Ticari Mallar Hesabı

3.000

I. KISA VAD. YAB. KAY.

19.000

300 Banka Kredileri Hs.

13.000

320 Satıcılar Hesabı

1.000

321 Borç Senetleri Hesabı

5.000

II. DURAN VARLIKLAR

19.000

II. UZUN VAD. YAB. KAY.

254 Taşıtlar Hesabı

13.000

400 Banka Kredileri Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı

421 Borç Senetleri Hesabı

6.000

AKTİF TOPLAMI

212.000

18.000
3.000
15.000

III. ÖZ KAYNAKLAR

175.000

500 Sermaye Hesabı

175.000

PASİF TOPLAMI

212.000

Şekil 1.2. Açılış bilançosu

Açılış Bilançosu Yevmiye Kaydı
S.N.
1

AÇIKLAMA
--------------------- 01.01.2012 ----------------------100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hs.
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
Açılış bilançosunun kaydı
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BORÇ

ALACAK

20.000
170.000
3.000
13.000
6.000
13.000
1.000
5.000
3.000
15.000
175.000

Kapanış Bilançosu: Kapanış bilançosu düzenlenirken de normal bilanço düzenlemesi
şeklinde düzenlenir. Kapanış bilançosunu düzenlerken hesapların kalanlarından faydalanır ya
da kapanış bilançosu düzenlenirken temel mali tablolardan biri olan mizandan faydalanılır.
Mizan: Muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar
incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde
yazılmasıyla oluşan cetveldir.
X OTEL İŞLETMESİ 31.12.2012 TARİHLİ MİZANI
TUTAR
HESAP İSMİ
100 Kasa Hesabı

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

526.000

330.000

196.000

0

1.675.800

900.000

775.800

0

120 Alıcılar Hesabı

300.000

225.000

75.000

0

121 Alacak Senetleri Hs.

132.000

132.000

0

0

153 Ticari Mallar Hesabı

480.000

400.000

80.000

0

13.000

0

13.000

0

6.000

0

6.000

0

0

3.800

0

3.800

300 Banka Kredileri Hesabı

470.000

545.000

0

75.000

320 Satıcılar Hesabı

454.000

696.000

0

242.000

321 Borç Senetleri Hesabı

935.000

962.000

0

27.000

400 Banka Kredileri Hs.

0

3.000

0

3.000

421 Borç Senetleri Hesabı

0

5.000

0

5.000

500 Sermaye Hesabı

0

200.000

0

200.000

501 Ödenmemiş Sermaye Hs.

200.000

150.000

50.000

0

590 Dönem Net Karı Hs.

708.000

1.348.000

0

640.000

5.899.800

5.899.800

1.195.800

1.195.800

102 Bankalar Hesabı

254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortisman Hs.

TOPLAM

Şekil 1.3. Örnek mizan

Mizan oluşturulurken muhasebede belirlenen dönem içinde işlem görmüş tüm
hesapların borç ve alacak tutarları tabloya aktarılır ve borç tutarından alacak tutarı çıkartılır,
sonuç pozitif ise miktar borç kalanına yazılır, sonuç negatif ise miktar alacak kalanına
yazılır. Bu işlem bittikten sonra borç tutarı ve alacak tutarları toplanır ve birbirlerine eşit
olup olmadıkları kontrol edilir. Eğer eşit değil ise muhasebe kayıtları hatalıdır. Sonuç eşit
çıkarsa, borç kalanı ve alacak kalanları toplanır ve denklik kontrolü yapılır. Tutar tarafı eşit
ise kalan tarafı da eşit çıkacaktır. Aksi halde borç tutarından alacak tutarı çıkartılırken hata
yapılmıştır.
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Hata kontrolü yapılır. Mizan doğru ise, mizanın kalan bölümündeki hesapların borç
kalanı verenler bilançonun aktifine, alacak kalanı verenler ise bilançonun pasifine yazılarak
bilanço oluşturulur. Mizan çeşitleri 3 türlüdür. Bunlar:




Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını büyük deftere geçirdikten sonra
genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.
Genel Geçici Mizan: 31 Aralık tarihinde dönem sonu işlemler düzenlenmeden,
alınan ve bütün dönemi kapsayan mizandır.
Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri bittikten sonra düzenlenen mizandır.

Yukarıdaki mizandan kapanış bilançosunu oluşturalım.
X OTEL İŞLETMESİNİN 31.12.2012 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU
AKTİF
I. DÖNEN VARLIKLAR

PASİF
1.126.800

I. KISA VAD. YAB. KAY.

344.000

100 Kasa Hesabı

196.000

300 Banka Kredileri Hs.

102 Bankalar Hesabı

775.800

320 Satıcılar Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

75.000

321 Borç Senetleri Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

80.000

II. UZUN VAD. YAB. KAY.

8.000

I. DURAN VARLIKLAR

15.200

400 Banka Kredileri Hesabı

3.000

254 Taşıtlar Hesabı

13.000

421 Borç Senetleri Hesabı

5.000

255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortis. Hs.(-)

AKTİF TOPLAMI

6.000
-3.800

242.000
27.000

II. ÖZ KAYNAKLAR

790.000

500 Sermaye Hesabı

200.000

501 Ödenmemiş Sermaye Hs. (-)

-50.000

590 Dönem Net Karı Hs.

640.000

PASİF TOPLAMI

1.142.000

75.000

1.142.000

Şekil 1.4. Kapanış bilançosu

Kapanış bilançosunun yevmiye defterine kaydı aşağıdaki gibi yapılır.
S.N.
1

AÇIKLAMA
--------------------- 31.12.2012 ----------------------100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
120 Satıcılar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
501 Ödenmemiş Sermaye Hs.
257 Birikmiş Amortismanlar Hs.
300 Banka Kredileri Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
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BORÇ

ALACAK

196.000
775.800
75.000
80.000
13.000
6.000
50.000
3.800
75.000
242.000
27.000

400 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
590 Dönem Net Kârı Hs.

3.000
5.000
200.000
640.000

Kapanış bilançosunun kaydı

1.1. Aktif Hesaplar
Tek düzen hesap planında aktif hesaplar; 100 ile 299 dâhil olmak üzere var olan
hesaplardır. Açılış kaydı borç tarafından yapılan ve borç kalanı veren hesaba aktif
karakterli hesap denir. Bu hesaplar bilançonun aktif tarafında yer alır ve “Varlık Hesapları”
olarak bilinir.
Bu hesapların işleyişlerinde dikkat edilecek nokta şudur; Artışları borç olarak
kaydedilir, azalışları ise alacak olarak kaydedilir. Bilançonun Aktif yani Varlıklar bölümü
kendi arasında dönen varlıklar ve duran varlıklar diye iki bölümde incelenir:


Dönen varlıklar: Tek düzen hesap planında dönen varlıklar; 100 ile 199 dahil
olmak üzere var olan hesaplardır. Normal şartlar altında 1 yıl veya bir faaliyet
döneminde nakde veya hazır değere dönüşebilen varlıklardır. (Kasa, çek,
bankadaki mevduat gibi). Kısacası bu ayrımda bir sınıflandırma söz konusudur.
İşletmenin sahip olduğu varlıklar çok çeşitlidir. Örneğin işletmenin bankadaki
mevduatı (parası) da bir varlıktır, işletme yönetim binası da bir varlıktır. Ama
düşündüğümüzde bankadaki parayı hemen çekip nakde dönüştürebiliriz.
Bankadaki para hemen nakde dönüştürülebilir. Para yatırmadaki amaç,
istenildiği zaman nakde dönüştürmektir.

İşletme yönetim binası ise çok farklı bir nedenle satın alınmıştır. Bu binada işletme ile
ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Satıp paraya dönüştürme amacından ziyade kullanma
amacıyla satın alınmıştır. Bankadaki para bir yıl içinde paraya çevirmek amacıyla yatırıldığı
için Dönen Varlıklar hesap sınıfında yer almıştır.
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
11 Menkul Kıymet ve Varlıklar
117 Menkul Varlıklar Hesabı
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118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı
12 Faaliyet Alacakları
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
13 Kurum Alacakları
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
14 Diğer Alacaklar
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
16 Ön Ödemeler
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
161 Personel Avansları Hesabı
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
164 Akreditifler Hesabı
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Giderleri
18 Gelecek Aylara Ait Giderler
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
197 Sayım Noksanları Hesabı


Duran Varlıklar: Tek düzen hesap planında duran varlıklar; 200 ile 299 dâhil
olmak üzere var olan hesaplardır. Normal şartlar altında 1 yıldan (12 aydan)
daha uzun sürede nakde veya hazır değere dönüştürülebilen varlıklardır. Duran
varlıkları (bina, arazi, arsa, demirbaş gibi) satın alırken asıl amacımız satıp
paraya dönüştürmek değil kullanmaktır. Örnek vermek gerekirse, işletmenin
muhasebe bölümünde kullanılmak üzere satın alınan bir bilgisayar duran
varlıklar hesap sınıfında yer almalıdır. Çünkü bilgisayar satılmak için değil de
kullanılmak için satın alınmıştır. İşletme ilerde her ne kadar bu bilgisayarı
satabilecek olsa da dönen varlıklar hesap sınıfında izleyemez. Faydası bir yılın
üzerinde ve kullanmak amacıyla satın aldığı için Duran Varlıklar hesap
sınıfında yer alması gerekir. Duran varlıklara bina, arazi, arsa, demirbaş
(bilgisayar, masa, koltuk, sandalye gibi) örnek olarak gösterilebilir.

2 DURAN VARLIKLAR
21 Menkul Varlıklar
217 Menkul Varlıklar Hesabı
218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı
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22 Faaliyet Alacakları
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
23 Kurum Alacakları
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
24 Mali Duran Varlıklar
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
29 Diğer Duran Varlıklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

1.2. Pasif Hesapları
Tek düzen hesap planında pasif hesaplar; 300 ile 599 dâhil olmak üzere var olan
hesaplardır. Bu hesaplar bilançonun pasif tarafında yer alır ve Kaynak Hesapları olarak
bilinir. Bilançonun pasif yani kaynaklar bölümü ise kendi arasında; kısa vadeli yabancı
kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olmak üzere bölümlenmiştir.
Şimdi kısaca bunlara göz atalım.
Borçlar: Üçüncü kişilerin (satıcı gibi) işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade
eder. Kısaca ifade etmek gerekirse işletmenin kısa ve uzun vadede geri ödemek için aldığı
tutarları ifade eder.
Sermaye: İşletme sahiplerinin (ortaklar) işletmeye koymuş olduğu varlıklar üzerideki
haklarını ifade eder. Bilanço dikkatlice incelendiğinde her varlığın bir kaynağı vardır.
Örneğin bir varlık düşünelim kasadaki para. Bu paranın mutlaka bir kaynağı vardır. Kasaya
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giren para ya borç alınarak kasaya konmuştur ya da borçlanılmaksızın işletme sahibi kendi
cebinden sermaye olarak tahsis etmiştir.
Kısa vadeli yabancı kaynaklar: Tek düzen hesap planında kısa vadeli yabancı
kaynaklar; 300 ile 399 dâhil olmak üzere var olan hesaplardır. İşletmenin bir yıl içinde
ödeyeceği (kısa vadeli) borçları bu hesap sınıfında yer alır. Kısa vadeli borç denildiğinde en
fazla bir yıl (12 ay) içinde ödenecek borçlar akla gelir.
Yabancı Kaynak = Borç
Örneğin bir işletme bir tarihte bankadan kredi çekmiş olsun ve bu krediyi 6 ay içinde
ödeyecek olsun. Ödeyeceği krediyi bir yıldan (12 ay) daha az bir süre içinde ödeyeceği için
bu kredi bedeli (örneğin 100,000) kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümünde yer alır. Kısa
vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesaplardan oluşur.
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
300 Banka Kredileri Hesabı
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar
304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı
309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar
310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı
32 Faaliyet Borçları
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
333 Emanetler Hesabı
34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı
37 Borç ve Gider Karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı
397 Sayım Fazlaları Hesabı
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Uzun vadeli yabancı kaynaklar: Tek düzen hesap planında uzun vadeli yabancı
kaynaklar; 400 ile 499 dâhil olmak üzere var olan hesaplardır. İşletmenin bir yıldan daha
uzun sürede ödeyeceği (uzun vadeli) borçları bu hesap sınıfında yer alır.
Örneğin bir işletme bir tarihte bankadan 150,000 kredi çekmiş olsun. Banka ile
yapılan sözleşme gereği, bankaya olan bu borcunu 15 ay sonra ödeyecek olsun. Bankaya
olan 150,000’lik borcu Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesabında izlenmesi gerekir;
çünkü borcun geri ödemesi 1 yıldan (12 aydan) daha uzun bir süredir.
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
400 Banka Kredileri Hesabı
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
404 Tahviller Hesabı
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar
410 Dış Mali Borçlar Hesabı
42 Uzun Vadeli Ticari Borçlar
43 Diğer Uzun Vadeli Borçlar
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
44 Alınan Avanslar
45
46
440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Öz Kaynaklar: Tek düzen hesap planında Öz Kaynaklar 500 ile 599 dâhil olmak
üzere var olan hesaplardır. Öz kaynaklar hesap sınıfı işletme ortaklarının işletme varlıkları
üzerindeki hakları (sermaye) ile bir faaliyet dönemi içindeki faaliyet durumunu (kâr veya
zararını) gösterir. Öz Kaynaklar, diğer kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak gibi işletmenin
borcunu göstermez. Adı üstünde öz kaynaktır. Yani işletme sahiplerinin kendi kaynaklarıdır.
Örneğin işletme sahibi 10.000 TL nakit parası ile bir işletme kuruyor. İşletmenin nakit parası
işletmenin varlığıdır. Bu varlık aynı zamanda işletmenin öz kaynağıdır. Bu sebeple
muhasebe kayıtlarında bu para kasa hesabı borçlandırılarak ve sermaye hesabı
alacaklandırılarak kayıt yapılır. Böylece işletmeye konulan bir aktif varlık, pasif de
karşılığını bulur.
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5 ÖZ KAYNAKLAR
50 Net Değer
500 Net Değer / Sermaye Hesabı
51 Değer Hareketleri
511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
52 Yeniden Değerleme Farkları
522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
53
54 Kâr Yedekleri
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağan Üstü Yedekler
548 Diğer Kâr Yedekleri
549 Özel Fonlar
55
56
57 Geçmiş Yıllar Kârları
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
58 Geçmiş Yıllar Zararları
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)
59 Dönem Net Kârı ve Zararı
590 Dönem Net Kârı Hesabı
591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)
Düzenleyici Hesaplar: Bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değerleriyle
gösterilmesini sağlayan hesaplardır. Hesabın yanında (-) olanlar düzenleyici hesaplardır. Bu
hesaplar kendinden önceki hesapları düzenlemektedir. Düzenleyici hesaplar bulunduğu
hesap grubunun işleyiş kurallarının tersi şeklinde işlemektedir. Aktifte yer alan bir
düzenleyici hesap pasif hesapların işleyişleri gibi işler. Pasifte yer alan bir düzenleyici hesap
ise aktif hesapların işleyişi gibi işlemektedir. Örneğin; 103 Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri hesabı düzenleyici bir hesaptır. Yani kendinden önceki hesabı düzenler. Onun için
hesabın önünde (-) işareti yer alır. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı aktifte yer
alır fakat hesabın önünde (-) olduğu için düzenleyici hesaptır ve ilk kayıt alacak tarafına
kaydedilir. Fakat normalde 1 ile başlayan hesapların ilk kayıtları borç tarafına kaydedilir.
Düzenleyici hesaplar ikiye ayrılır;
Aktifi düzenleyici hesaplar: Bilançonun pasif kısmında yer alması gerekirken
düzenleyici rolü itibariyle aktif kısmında yer alan hesaplardır. Birikmiş Amortismanlar,
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı, Menkul Kıymet Değer
Düşüklüğü Karşılığı, Alacak Senetleri Reeskontu, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri gibi.
Pasifi düzenleyici hesaplar: Bilançonun aktif kısmında yer alması gerekirken
düzenleyici rolü nedeniyle pasif kısmında yer alan hesaplardır. Borç senetleri Reeskontu,
Ödenmemiş Sermaye, Dönem Net Zararı, Geçmiş Yıllar Zararları, Menkul Kıymet İhraç
Farkı gibi.
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Tek düzen hesap planındaki düzenleyici hesaplar şunlardır:
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
257. Birikmiş Amortismanlar (-)
268. Birikmiş Amortismanlar (-)
278. Birikmiş Tükenme Payları (-)
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
299. Birikmiş Amortismanlar (-)
302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
322. Borç Senetleri Reeskontu (-)
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
422. Borç Senetleri Reeskontu (-)
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
501. Ödenmemiş Sermaye (-)
580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
591. Dönem Net Zararı (-)

1.3. Aktif ve Pasif Hesaplar ile Defterler Arasındaki İlişki
Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal)
karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem ve
değerlerin anlamlı özetlerini hazırlama, analiz etme, yorumlama ve yetkili kişilere sonuçları
açıklama sanatıdır. Muhasebe kendi içinde üç ana dala ayrılmaktadır. Bunlar:
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Finansal muhasebe
Maliyet muhasebesi
Yönetim muhasebesidir.

Muhasebe mali nitelikteki işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, yorumlama ve
sonuçları rapor etmekten ibarettir. Muhasebenin topluma yararları ise şunlardır:







İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.
İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılan
sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır.
İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının
bilinmesini sağlar.
Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda
devir teşkil eder.
İşletmede çalışan personelin görevini kötüye kullanmasına karşı işletme
varlığını korur.
İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip
incelenmesini sağlar.

Muhasebe bilgileri ile ilgilenen taraflar ise şunlardır:







Yöneticiler: İşletme faaliyetlerini sevk ve idare eden kişilerdir. Muhasebe
servisinden her an faaliyetlerle ilgili bilgi isteyebilir.
İşletme sahibi veya ortaklar: Teknolojik ve Ekonomik gelişmeler, işletme
faaliyetlerinde kişilerin tek başına yeterli olmadığını ortaya koymuştur.
Dolayısıyla birkaç kişi emek ve sermayelerini birleştirerek ortak olup
şirketleşme yoluna gitmişlerdir. Şirket ortakları faaliyetleri sonucunda kar elde
etmeyi ve büyümeyi düşünürler. Yönetimin başarısını öğrenmek ve faaliyetlerin
karlılığını bilmek için onlarda muhasebe bölümünden rapor isteyebilirler.
İşletmede çalışanlar: İşletmede çalışan personel ve memurlar da o işletmedeki
durumu yakından izlerler. Çalışanlar işlerinin sürekliliğini öğrenip geleceğe
güvenle bakmak isterler. Onlar da muhasebe bilgilerine başvurabilirler.
İşletmeye borç verenler: Kısa ve Uzun vadede borç verecek olanlar işletmenin
borç ödeme gücünü ve karlılık durumunu bilmek isterler ve muhasebe
raporlarına başvururlar.
Devlet: İşletmelerin faaliyetleri üzerinden elde ettikleri karlar, devleti yakından
ilgilendirir. Ödenecek vergilerin doğru hesaplanması devlet için önemlidir.
Devlet, kontrol elemanları ve diğer denetleme mekanizmaları ile işletmelerin
gelir ve gider durumlarını incelerken muhasebe raporlarından faydalanırlar.

Muhasebe kayıtları iki şekilde tutulur:



Bilanço esasına göre; bu yöntemi birinci sınıf tacirler kullanır.
İşletme esasına göre; bu yöntemi ikinci sınıf tacirler kullanır.

Muhasebede kullanılan defterler ise şunlardır:
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Envanter Defteri
Bilanço Defterleri
Demirbaş Defteri
Karar Defteri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Üye Kayıt Defteri
Evrak Kayıt Defteri
İşletme Defteri (İşletme esasına göre tutulur)

Defterleri onaylatmak zorunludur. Kayıtlar resmî dildedir. Bilgisayarla defter
tutulabilir. Kayıtlar belli kurallara göredir. Kayıtlarda yapılan yanlışlar görülebilir olacaktır.
Defter tutma ile ilgili resmi muhatap Maliye Bakanlığıdır.
Varlıklar bir işletmenin var olabilmesi için para, araç gereç, malzeme, bina, taşıt aracı,
mal gibi iktisadi değerlerdir. Kaynaklar ise, işletme sahiplerinin işletmeye koydukları
sermaye veya üçüncü kişilerden sağlanan borçlardır. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki
haklarının parasal ifadesine sermaye; işletmeye borç veren üçüncü kişilerin varlıklar
üzerindeki haklarının parasal ifadesine de borçlar adı verilir.
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve kârlılık ile likidite hedeflerine ulaşılması için
yapılacak araştırmalar, alınacak kararlar, uygulamaya konulan ve yapılan çalışmalar ile
işletmenin mali durumunun izlenmesi için yöneticilere, işletme sahiplerine, borç verenlere,
devlete, çalışanlara ve topluma gerekli olan bilgileri sağlamaktır.
Muhasebe; işletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve
para ile ifade edilen mali işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz
etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi
sistemidir. Buna göre muhasebe, mali işlemlere ait bilgileri kaydediyor, bu bilgileri belirli ve
anlamlı bir şekilde sınıflandırıyor ve çok sayıdaki bilgileri raporlar şeklinde özetliyor, ortaya
çıkan raporları, analiz ederek yoruma tabi tutuyor ve sonuçları ilgililere veriyor.
Ülkemizde muhasebe mesleği "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik" adını taşıyan 3568 sayılı Yasa ile
düzenlenmektedir.
Söz konusu Yasa’ya göre muhasebe mesleği; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci
mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak üç gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde Yasa’da
belirtilen koşulları yerine getiren ve belirtilen unvanları almış bulunan kişiler ancak
muhasebe mesleğini yapabilmektedirler.
Ancak muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi için, bütün
mali işlemlerin geçerli belgelere dayandırılması ve bu şekilde kaynağı kanıtlanabilir bilgilere
dönüştürülmesi önem taşır. Bu nedenle mali işlemlere ait veriler; taraflar, tarih, konu, miktar
ve tutar olarak belirlendiği belgeler aracılığıyla muhasebe kayıt ortamına dâhil edilir. Daha
sonra işlemin etkilerini topluca görme olanağı sağlayan yevmiye defterine ve oradan da
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işlemlerin konularına göre sınıflandırılarak kaydedildiği büyük deftere aktarılır. Bu arada
kayıtlara yardımcı olan ve bazı bilgileri daha ayrıntılı izleme olanağı sağlayan; muhasebe
fişleri, mizanlar, yardımcı defterler gibi araçlardan da yararlanılır.
Mali işlemlerin bilançoya etkilerini bir arada gösteren, büyük deftere yapılacak
kayıtların hatalı yapılmasını önleyecek veya kayıt hatalarını en aza indirecek bir araca
gereksinim vardır; o da yevmiye defteridir. Yevmiye defterine kayıtlar, işlemin gerçekleşme
sırasına göre; madde numarası, tarih, borçlu hesap veya hesaplar, alacaklı hesap veya
hesaplar, hesap tutarları ve madde açıklamasından oluşan bir bütünlük içinde yapılır. Çift
taraflı kayıt tekniğinin bir sonucu olarak, borçlandırılan hesap tutarları ile alacaklandırılan
hesap tutarları birbirine eşit olur.
Yevmiye defterinden işlem sırasıyla topluca kaydedilen işlemler, buradan konularına
göre sınıflandırılmak üzere büyük defterdeki hesaplara aktarılır. Böylece aynı işlemler iki
farklı şekilde ve birbiriyle ilişkili olarak kaydedilmiş olur. Bu, hem olası kayıt hatalarını
birikmeden önleme olanağı sağlar hem de hesaplardan mali tabloların elde edilmesini
kolaylaştırır. Büyük defterde karşılıklı iki sayfadan sol taraftaki sayfaya hesabın
borçlandırılması ile ilgili, bilgiler, sağ taraftaki sayfaya da alacaklandırılması ile ilgili bilgiler
yazılır.
Ülkemizde ticari ve mali yasalarla yevmiye, büyük defter ve envanter defteri birinci
sınıf işletmeler için tutulması zorunlu defterler kapsamındadır. Nispeten küçük, ikinci sınıf
işletmelere ise işletme hesabı defteri tutma kolaylığı tanınmaktadır.
Kayıtların bilgisayar ortamında tutulması ise, açıklanan muhasebe kavram, ilke ve
süreçlerinde değişiklik yapmamakta, buna karşılık çok önemli işlem kolaylığı; zaman ve
maliyet tasarrufu ile güvenilirlik sağlamaktadır.
Tutulması zorunlu defterlerin, kullanılmaya başlamadan önce noter tarafından tasdiki
zorunludur. Tasdike (onay) tabi defterlerle tasdik koşulları Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
Usul Kanununun ilgili maddelerinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Muhasebe kayıtlarının Türkçe olarak ve muhasebe kurallarına uygun şekilde işlenmesi
esas olup, kayıt kuralları ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili
maddelerinde de açıklanmıştır.
Mali işlemlerin muhasebe defterlerine aktarılmasından önce kayıtlarda,
sınıflandırmada ve kayıtların kontrolünde kolaylık sağlayan yardımcı araçlardan; muhasebe
fişlerinden yararlanılabilir. Muhasebe fişleri; kasaya para girişlerinin gösterildiği “kasa tahsil
fişi”, kasadan para çıkışlarının gösterildiği “kasa tediye fişi” ve kasa ile ilgisi olmayan
işlemler için kullanılan “mahsup fişi” şeklinde ayrılır.
Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan kayıt aktarmalarının doğruluğu, dönem
içinde belli zamanlarda hazırlanan geçici mizanlar ile dönem sonunda genel geçici mizanla
sağlanır. Dönem sonu envanter kayıtlarından sonra hazırlanan kesin mizan da hesapların
kesin durumunu; hesap adı, borç ve alacak tutarı ve borç ve alacak kalanı itibariyle topluca
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görme olanağı vardır. Böylece mali tabloları daha doğru ve kolayca düzenleme olanağı da
elde edilir.
İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliği esas olmakla birlikte, bu faaliyetlerin belli
zaman dilimleri itibarîyle hesaplar üzerinde kesilmesi ve böylece faaliyet sonuçlarının
karşılaştırılmasıyla işletme yönetiminin başarısının değerlendirilmesi, mali durumun ve mali
durumdaki değişmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi söz konusudur. Bu süreç, birinci
ünitedeki açıklamalardan da hatırlayacağınız gibi, işletmenin işe başlarken ve her dönem
başındaki mali durumunun belirlenmesi ile başlar. Dönem başı (işe başlama) bilgileriyle
birlikte, dönem içinde gerçekleşen bütün mali olay ve işlemler yanında dönem sonunda
yapılan sayım, değerleme ve düzeltme işlemlerini de kapsayacak şekilde işlemlerin
belgelendirilerek kayıt ortamına aktarılması, konularına göre sınıflandırılması ve mali
tablolar şeklinde özetlendikten sonra, dönem içinde kullanılan hesapların kapatılmasıyla son
bulur.
İşletmelerin hukukî yapısı ve faaliyet konusu ne olursa olsun kuruluş tarihi itibariyle
ilk yapacakları iş mali durumlarını belirlemektir. Mali durumun (varlık, borç ve sermayenin)
tür, miktar ve tutar olarak belirlenmesine envanter çıkarmak denir.
İşine devam etmekte olan işletmelerde yeni dönemin başında ilk yapılacak iş, yine
dönem başındaki mali durumun belirlenmesidir. Ancak yeni kurulan işletmelerden farklı
olarak bu bilgi, önceki dönemin kapanış bilançosundan alınır, ayrıca envanter çıkarmaya
gerek yoktur. Diğer işlemler aynı sırayla devam ettirilir.
Varlıklar bir işletmenin var olabilmesi için para, araç, gereç, malzeme, bina, taşıt
aracı, mal gibi iktisadi(ekonomik) değerlerdir. Kaynaklar ise, işletme sahiplerinin işletmeye
koydukları sermaye veya üçüncü kişilerden sağlanan borçlardır. İşletme sahiplerinin
varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine sermaye; işletmeye borç veren üçüncü
kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine de borçlar adı verilir. Aktif ve pasif
hesaplar ise bu varlıkların, kaynakların ve sermayenin takip edildiği hesaplardır. Bu
işlemlerde muhasebede defterlerle takip edildiği için, muhasebe ilkelerinin dayanağını
oluşturan ve muhasebe uygulamalarına yön veren, evrensel nitelikteki muhasebenin temel
kavramları, muhasebe uygulamalarını oluşturan muhasebe usulleri, işlemleri ve yöntemleri
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanır. Bu ilkeler de temel kavramlara
dayanmakta olup hepsi birlikte bir bütünü oluşturur.

1.4. Kâr ve Zarar
Kâr zarar tablosu; bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle yaptığı
giderleri tasnifli şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kâr veya zarar
olarak özetleyen tablodur. Tek düzen muhasebe sisteminde yer almamakla beraber muhasebe
teorisi açısından kâr ve zarar tablosundan bahsetmekte yarar vardır. Tek düzen muhasebe
kapsamı dışındaki basit işletmeler tarafından uygulanır. Aşağıda kâr ve zarar tablosuna bir
örnek verilmiştir.
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Kâr ve zarar tablosu de genellikle muhasebe dönemi sonunda düzenlenir. Bilançodan
farklı olarak ait olduğu muhasebe döneminde yapılan bütün faaliyet hakkında fikir verir.
Bilançoda tek bir rakam olarak yer alan faaliyet kârı veya zararı, kâr ve zarar tablosunda
detaylandırılmıştır. Daha doğru bir ifade ile kâr ve zarar tablosunda bir muhasebe döneminde
gerçekleşen bütün gelir ve giderler yer alır. Toplam gelirler ile toplam giderler arasındaki
fark işletmenin o faaliyet döneminde elde ettiği kârı veya zararı gösterir. Gelir ve gider farkı
olarak ortaya çıkan dönem kârı veya zararı Bilançoda tek bir rakam olarak yer alır.
Kâr ve zarar tablosunun sol tarafında giderler, sağ tarafında da gelirler yer almıştır.
Giderler ve gelirler ayrıntılı olarak belirtilmiş, toplam gelirlerle toplam giderler arasındaki
fark tablonun her iki tarafını eşitlemek için giderlerin altına dönem kârı olarak yazılmıştır.
Eğer toplam giderler toplam gelirlerden fazla olsaydı aradaki fark gelirlerin altına dönem
zararı olarak yazılması gerekirdi.
X OTEL İŞLETMESİ 31.12.2012 TARİHLİ KÂR VE ZARAR TABLOSU
GİDERLER

GELİRLER

Satıştan İadeler

85.000

Yurtiçi Satışlar

Satış Iskontoları

120.000

Diğer Gelirler

340.000

7.040.000

Faiz Gelirleri

48.000

Diğ. Olağan Dışı Gel. Kâr.

10.000

Satılan Ticari Mal Maliyeti
Araştırma ve Geliştirme Gid.

236.000

Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.

360.000

Genel Yönetim Giderleri

147.000

Komisyon Giderleri

6.000

Diğer Olağan Gid. ve Zarar.

5.000

Kısa Vadeli Borçlanma Gid.

52.000

Diğ. Olağan Dışı Gid. Zarar.

17.000

Dönem Karı
GİDERLER TOPLAMI

8.310.000

640.000
8.708.000

GELİRLER TOPLAMI

8.708.000

Şekil 1.5. Kâr ve zarar tablosu

Kâr ve zarar tablosunda yer alan gelir ve giderler birbirleri ile ilişkili olarak bir rapor
halinde düzenlendiğinde mali tablo “gelir tablosu” adını alır.
Şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda hesapladıkları olumlu farka ticari kâr denir.
Kâr hesaplanırken gelirler ve giderler birbirinden çıkarılır. Vergi kanunları işletmenin
ödediği bazı giderlerin gelirlerden düşülmesine izin vermez. Bu giderlere kanunen kabul
edilmeyen giderler denir. Vergi kanunları bazı gelirleri (kazançları) ise kurumlar vergisinin
dışında bırakır. Vergi dışı bırakılan bu gelirlere ise indirim veya istisna denir.
Mali kârın formülü şu şekildedir:
Mali kâr = Ticari kâr + (Kanunen kabul edilmeyen giderler) - (İstisnalar) - (Bu yıla
düşen geçmiş yıl zararı payı)
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Mali kâr üzerinden de 2013 yılı için % 20 olarak kurumlar vergisi hesaplanır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanca eklenecek kanunen kabul edilmeyen
giderler:











Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
Her ne şekilde olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri,
Dar mükellefiyete tabi kurumlara özgü bazı giderler,
Her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri,
Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile
ödenen masrafları,
Her türlü tekel ürünlerine ait ilan ve reklâm giderlerinin ℅50’si,
İşletmenin esas faaliyet konusu ile kullanılmayan taşıt giderleri ve
amortismanları,
Sosyal sigortalar kurumuna ödenmeyen SSK primleri,
Hırsızlık olaylarından kaynaklanan kayıplar,
Kanuni(yasal) sınırların üzerinde yapılan bağış ve yardımlardır.

Geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından indirilmesi: Kâra kanunen kabul
edilmeyen giderler eklendikten sonra geçmiş yıl zararları da çıkarılır. Zararın meydana
geldiği yıldan başlayarak 5 yıl içinde indirilmesi gerekir. Aksi halde indirilemez.
Ticari kazançtan indirilecek (istisnalar) gelirler şunlardır:












Yurt içi ve yurt dışı iştirak kazançları (Yurt dışı iştiraklerinin bu kurumun
toplam aktifi içindeki payının % 75 olması gerekir.),
Üretim, tüketim ve kredi kooperatiflerinden elde edilen risturnlar (kâr payları),
Fonların sadece portföy (cüzdan) işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları,
Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarının bütün faaliyetleri istisna
kapsamına alınmıştır (yabancı para alım satımı yapanlar bu istisnanın
dışındadır.),
Rüçhan hakkı ve sermaye artırım yolu ile elde edilen hisse senetlerinin değer
artış kazançları,
İşletme içindeki eğitim, öğretim ve iyileştirme merkezlerinin kazançları
(üniversite ve öğrenci etüt eğitim merkezleri dışındadır.),
Maden Kanunu’na göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan
harcamaları,
OHAL bölgesinde ve bölgeye göre değişen yatırım indirimleri,
Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinde kazanç
istisnası,
Yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar,
Serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnalarıdır.

Aşağıdaki istisnalar, yeminli mali müşavir tasdik ettikten sonra indirilebilir:


Yatırım indirimleri
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Gayrimenkul ve iştiraklerin satışından doğan kazançlar
A Tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar
OHAL bölgesinde ve diğer yörelerde elde edilen kazançlar

Örnek:X Oteli A.Ş. nin
Ödenmiş sermayesi 150.000 TL’dir.
2012 yılı ticari karı 640.000 TL olan şirketin 5 ortağı kârın tamamını dağıtma kararı
almıştır.
Bu dönem 15.000 TL kanunen kabul edilmeyen gider vardır.
2011 yılından kalma 17.000 TL geçmiş dönem zararı vardır.
Ortaklara payları 20.01.2012 tarihinde ödenecektir.
Şirket, yeni kurulduğundan şimdiye kadar hiç 1. tertip yedek akçe tutarı ayrılmamıştır.
Hisse senedi sayısı 10.000 adettir.
Şahıs şirketleri, kârı ortaklarına dağıtır ve her kâr payının sahibi vergisini kendisi öder.
Anonim şirketlerde ise vergi kâr dağıtılmadan hesaplanır ve şirket tarafından vergi dairesine
ödenir. Kurumlar vergisi şirketin faaliyet döneminde elde edilen safi kâr veya mali kâr
üzerinden hesaplanır. Şirketin bilançoda gösterilen kârı ile aynı olmayabilir. Mali kâr
belirlenirken dönem kârından vergi kanunlarına göre vergiden istisna ve muafiyet tutarları
indirilir, kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir ve bu yolla mali kâra (safi kurum
kazancına) ulaşılmış olur. Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükelleftir.
A) Dağıtılabilir Net Kârın Hesaplanması
1. Kurumun 2012 Yılı Bilanço Kârı
2. K.K.Edilmeyen Giderler (+)
3. Geçmiş Yıl Mali Zararı (-)
4. Mali Kâr (1 + 2 - 3)
5. Kurumlar Vergisi (-) (4 x 0,20)
6. Dağıtılabilir Net Dönem Kârı (4 - 5)

640.000,00
15.000,00
17.000,00
638.000,00
127.600,00
510.400,00

Bu işlem ile ilgili muhasebe kayıtları aşağıdadır.
S.N.
98

AÇIKLAMA
--------------------- 31.12.2012 ----------------------691 01- Kurumlar Vergisi Hs.

BORÇ

ALACAK

127.600

370.01-Kurumlar Vergisi Hs.

127.600

Dönem kârından vergi karşılığının ayrılması
--------------------- 31.12.2012 ----------------------690 01- Dönem K/Z Hs.

638.000

99
691 01- Kurumlar Vergisi Hs.
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127.600

692 01- Dönem Net K/Z Hs.

510.400

Dönem net kârının belirlenmesi
--------------------- 31.12.2012 ----------------------692 01- Dönem Net K/Z Hs.

655.000

100
590 01- Dönem Net Kârı Hs.
580 01- Geçmiş Yıl Zararları Hs.
Dönem net kârının bilanço hesabına devri
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638.000
17.000

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları






Aktif hesapları tanıyınız.
Pasif hesapları tanıyınız.
Bilanço aktif hesaplarını oluşturunuz.
Bilanço pasif hesaplarını oluşturunuz.
Kâr ve zarar hesaplayınız.
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Öneriler
Dikkatli olunuz.
Titiz olunuz.
Detaylara özen gösteriniz.
Sorumluluk sahibi olunuz.
Zamanı iyi kullanınız.
Pratik olunuz.
Doğru karar veriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Aktif hesapları tanıdınız mı?

2.

Pasif hesapları tanıdınız mı?

3.

Düzenleyici hesapları tanıdınız mı?

4.

Muhasebe de kullanılan defterleri doğru öğrendiniz mi?

5.

Bilançoyu doğru düzenlediniz mi?

6.

Kâr ve zararı doğru hesapladınız mı?

7.

Kâr ve zarar tablosu düzenlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ortakların (işletme sahiplerinin) varlıklar üzerindeki haklarını
ifade etmektedir?
A) Borçlar
B) Sermaye
C) Alacaklar
D) Haklar

2.

Bir işletme 01.01.2013 tarihinde bir bankadan 01.02.2014 vade tarihli kredi
kullanmıştır. Alınan bu kredi hangi tür kaynak grubuna girmektedir?
A) Uzun vadeli yabancı kaynak
B) Orta vadeli kaynak
C) Özkaynak
D) Kısa vadeli yabancı kaynak

3.

Bir işletmenin sahip olduğu kaynaklar düzenlenecek bir bilançonun hangi tarafında
bulunur?,
A) Pasif taraf
B) Bilanço Dipnotu
C) Aktif taraf
D) Hepsi

4.

Bir işletmenin hesap dönemi sonunda gelir ve giderlerini bir tablo halinde gösterildiği
çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Envanter
B) Yıllık Mizan
C) Gelir Tablosu
D) Kâr/Zarar Tablosu

5.

Aşağıda yazılı olan ticari değerlerden hangisi “dönen varlıklar” grubuna girmektedir?
A) Çek
B) Otomobil
C) Bilgisayar
D) İşyeri

6.

Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar kimlerdir?
A) Küçük Esnaflar
B) 2. Sınıf Tacirler
C) 1.sınıf Tacirler
D) Serbest Meslek Erbabı
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7.

Ticari kazançlardan düşülecek istisna (indirimler) kim tarafından onaylandıktan
düşülebilir?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Şirket Ortakları
C) Serbest Muhasebeci
D) Vergi Dairesi

8.

X Oteli AŞ’nin 2011 yılı Bilanço Kârı 450,000 ¨, Kanunen Kabul edilmeyen Giderleri
75,000 ¨, Geçmiş Yıl Zararları 150,000 ¨’dir. Bu şirketin Mali Kârı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 325
B) 375
C) 300
D) 350

9.

X Oteli AŞ’nin 2011 yılı bilanço kârı 450.000 TL, Kanunen kabul edilmeyen giderleri
75.000 TL geçmiş yıl zararları 150.000 TL’dir. Bu şirketin net dönem kârı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300
B) 275
C) 325
D) 375

10.

Aşağıda verilen hesapları bilançoya yerleştiriniz ve sermayeyi bulunuz?

105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gön. Emir. Hs.(-)
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birik. Amort. Hs.(-)
300 Banka Kredileri Hs.
320 Satıcılar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
326 Alın. Depozi. Temin. Hs.

750.000 100 Kasa Hesabı

187.000

-500.000 101 Alınan Çekler Hesabı
2.500.000 102 Banka Hesabı
100.000 103 Ver. Çek. Gön. Emir. Hs. (-)
8.000 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzen.Hs.
-250.000 252 Binalar Hesabı
8.000.000 253 Tesis, Mak. Cihaz Alet. Hs.
2.000.000 340 Alınan Sipariş Avans. Hs.
1.000.000 400 Banka Kredileri Hesabı
200.000 500 Sermaye Hesabı

5.000
2.850.000
-350.000
3.000.000
8.000.000
2.000.000
300.000
2.000.000
?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tek düzen muhasebe
standardına uygun olarak; gelir tablosu kalemlerini tanıyacak, vergi hesaplamalarını hatasız
yapacak, gelir tablosunu doğru oluşturacak, brüt ve net kâr/zarar hesaplama işlemlerini doğru
bir şekilde yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet boyunca tek düzen hesap plânının incelenmesi konunun anlaşılması
açısından çok önemlidir.



Yapılan araştırmalar sırasında toplanan aylık ve yıllık gelir tabloları belgelerini
sınıfa getirerek diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.



Gruplar halinde çalışmalar yapmanız size daha fazla işletmeye ulaşma ve bilgi
sağlama olanağı verecektir.

2. GELİR TABLOSU
Gelir tablosu işletmenin gelir ve giderlerini gösteren bir muhasebe tablosudur. Gelir
hesapları ve gider hesaplarından oluşur. Tek düzen hesap planında 600 ile 699 dâhil olmak
üzere var olan hesaplardır. Gelir tablosu şekil olarak incelendiğinde bazı hesapların yanında
(-) işareti yer almaktadır. Bu hesaplar tablodaki gider hesaplarıdır. Diğer hesaplar ise gelir
hesaplarıdır. Gelir ve gider hesaplarının işleyiş kuralları aynı bilançodaki varlık ve kaynak
hesaplarında olduğu gibi farklıdır.
İşletmenin değerlerinde artış meydana getiren işlemlere gelir işlemleri denir. Bir gelir
ortaya çıktığında gelir hesabının alacağına, gelirde azalma olduğunda gelir hesabının
borcuna yazılır.
İşletmenin değerlerinde azalış meydana getiren işlemlere gider işlemleri denir. Bir
gider ortaya çıktığında gider hesabının borcuna, giderde azalma olduğunda gider hesabının
alacağına yazılır.
Gelir Tablosu İlkeleri


Gerçekleşmiş hâsılat ilkesi: Bu ilkeye göre, gerçekleşmemiş satışlar gelir ve
kârlar, gerçekleşmiş gibi gelir tablosunda yer almamalıdır. Bu ilke temel
kavramlardan ihtiyatlılık kavramına dayanır.
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Dönemsel hâsılat-maliyet eşleştirmesi ilkesi: Belli bir dönemin satışları ve
gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyet ve giderleri ile
karşılaştırılmalıdır. Bu ilke temel kavramlardan maliyet esası kavramına
dayanır.
Uygun amortisman ilkesi: Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel
tükenmeye tabi varlıklar için uygun tutarlarda amortisman ve tükenme payı
ayrılmalıdır. Bu ilke maliyet esası kavramına dayanır.
Uygun maliyet dağılım ilkesi: Maliyetler, maddi duran varlıklar, stoklar,
onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde
dağıtılmalıdır. Bu ilke maliyet esası kavramına dayanır.
Olağan dışı gelir ve giderlerin ayrı gösterilmesi ilkesi: Arızi ve olağanüstü
niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli,
fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. Bu ilkede
önemlilik kavramı esas alınır.
Tüm gelir ve giderlerin gösterilmesi ilkesi: Bütün kar ve zararlardan, önceki
dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve
nitelikler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. Bu ilke
dönemsellik kavramından çıkmıştır.
Uygun karşılık ilkesi: Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak
veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
Bu ilke sosyal sorumluluk kavramına dayanır.
Değerlemede tutarlılık ilkesi: Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olan
uygulamalarda değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik
yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. Bu ilke
tutarlılık kavramına aittir.
Şarta bağlı giderlerin gelir tablosuna yansıtılması ilkesi: Bilanço tarihinde
var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp
çıkmamasına bağlı durumları ifade eden giderlerin gelir tablosuna yansıması
gerekir. Bu ilke ihtiyatlılık kavramına dayanır.

Brüt kâr marjı; brüt satış kârının net satışlara oranını verir. Brüt satış kârı, şirketin
faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılamalı ayrıca yeterli bir kâr bırakmalıdır. Kârlılık
oranları şirketin başarısını ölçmeye yarayan bir kriterdir. Kârlılık oranlarını ölçerken belirli
faktörler ele alınır:





Sermayenin alternatif getirisi
Bir önceki yıl kârlarının gelişim seyri
Ekonomik koşullar
Aynı endüstrideki başka şirketlerin kârları

Brüt kârlılık ortalama bir değer göstermelidir. Eğer bu oranda bir sorun varsa
satışlarda bir sıkıntı var ya da yönetim yetersiz olarak düşünülebilir. Brüt kâr marjı, iş
konusunda ne kadar efektif (parasal) çalışıldığının göstergesidir. Fiyatlama, maliyet
yapılandırma, üretim, stokların değerlendirilmesi konusundaki etkililik ölçülebilir.
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2.1. Gelir Tablosu Kalemleri
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin olağan ve olağan dışı gelir ve giderlerin
toplandığı hesaplara gelir tablosu hesapları (kalemleri) denir. İşletmenin faaliyet dönemine
ilişkin brüt satışları, satış indirimleri satışların maliyeti,
faaliyet giderleri, diğer
faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri,
olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlardan oluşur. Gelir tablosu hesapları
iki çeşit hesap grubundan oluşur. Gelir hesapları ve gider hesaplarıdır.
Gelirler: Mal ve hizmet satışlarından ya da işletmenin asıl faaliyeti dışındaki
işlemlerden elde edilen değerlerdir. Gelir hesapları şunlardır:
60 BRÜT SATIŞLAR
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ ( )
610 Satıştan İadeler ( )
611 Satış Iskontoları ( )
612 Diğer İndirimler ( )
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflâsyon Düzeltmesi Kârları
649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar
67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
60 Brüt satışlar: İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler
karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve
hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar (parasal destekleme), satış tarihindeki vade farkları,
ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde
gösterilir. Brüt satışlara "Katma Değer Vergisi" dâhil edilmez. Brüt satışlar; yurt içi satışlar,
yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir. Holding ana şirketinin, kendine
bağlı yurt içi ve yurt dışı ortaklıklarından elde ettiği gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini
oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir.
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600 Yurt içi satışlar: Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler
karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime
göre bölümlenebilir. Satış gerçekleştiğinde hâsılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir.
601 Yurt dışı satışlar: Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da
alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Yurt içi satışlarda olduğu gibidir.
602 Diğer gelirler: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına
uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hâsılatındaki düşüklüğü veya faaliyet
zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar
(sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden
istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları,
ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hâsılat kalemleri bu hesapta izlenir. Dönem
içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi ve vade farkları tutarları saptanarak
ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.
61 Satış indirimleri (-): Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan
indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler
şeklinde bölümlenir.
610 Satıştan iadeler (-): Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarını
kapsar. Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, brüt satışlardan ilgili
hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen ya da tamamen iade
edilmesi durumuna göre, "610. Satıştan İadeler Hesabı"nın borcuna, buna karşılık ilgili
hesaba alacak kaydedilir.
611 Satış iskontoları (-): Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden
sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır. Kasa iskontosu, kredili
satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme
karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Miktar iskontosu ise alıcının belli
tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı
kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir. Uygulanan iskonto, ilgili "Alacaklar"
hesabına alacak kaydedilirken "611. Satış Iskontoları Hesabı"na borç olarak kaydedilir.
612 Diğer indirimler (-): Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında
ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı
ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu
indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir. Bu
hesap ihtiyaca göre bölümlenir. Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim,
hâsılatla ilişkilendirilmeden "612. Diğer İndirimler Hesabı"na borç, ilgili hesaplara ise alacak
kaydedilir.
64 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: İşletmenin esas faaliyeti dışında
iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü
gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi
diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.
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640 İştiraklerden temettü gelirleri: İşletmelerin sermayelerine katıldıkları
iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi
menkul kıymet satışından doğan kârlar ya da zararlar bu hesaba alınmaz.
641 Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri: İşletmenin bağlı ortaklıklarından elde
ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.
642 Faiz gelirleri: Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz
gelirlerinin izlendiği hesaptır.
643 Komisyon gelirleri: Tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.
644 Konusu kalmayan karşılıklar: Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal
edilen tutarlar bu hesapta izlenir.
645 Menkul kıymet satış kârları: Menkul kıymet satış kârlarının izlendiği hesaptır.
Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumlu fark bu
hesaba alacak yazılır.
646 Kambiyo kârları: Kambiyo kârlarının izlendiği hesaptır. (İhracatla ilgili dönem
içinde ortaya çıkan kur farkları bu hesaba değil, "601- Yurt Dışı Satışlar" hesabına aktarılır.)
Kambiyo işlemlerinden doğan kârlar bu hesaba alacak yazılır.
647 Reeskont faiz gelirleri: Reeskont (ikinci kırdırma) faiz gelirlerinin izlendiği
hesaptır. İşletmenin senetli borçlarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz
geliri ile; alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz
gelirleri bu hesaba alacak yazılır.
648 Enflasyon düzeltmesi kârları: Bu hesap mali tabloların enflasyon
düzeltmesinden ortaya çıkan net olumlu farkların "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve
yıllara yaygın inşaat işinde "358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından"
aktarılarak izlendiği hesaptır. "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın
inşaat işinde geçici kabulde "358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından"
bu hesaba aktarılan tutarlar söz konusu hesapların borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır.
649 Diğer olağan gelir ve kârlar: Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer
olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır.
67 Olağan dışı gelir ve kârlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve
bu nedenle arızî nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan
dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur.
671 Önceki dönem gelir ve kârları: Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu
dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarların
gösterildiği hesap kalemidir.
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679 Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve
arızi bir karakter taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer
aldığı hesap kalemidir.
Giderler: Mal ve hizmet satışı, üretim dışı işletme faaliyetleri ve işletmenin asıl
faaliyeti dışındaki işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan tükenmiş maliyetlerdir. Bu hesaplar
şunlardır:
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620 Satılan Mamuller 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 (-)
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
652 Reeskont Faiz Giderleri (-)
653 Komisyon Giderleri (-)
654 Karşılık Giderleri (-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656 Kambiyo Zararları (-)
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararlar
659 Diğer Gider ve Zararlar (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
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 (-)
62 Satışların maliyeti (-): İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan
mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan
hizmetlerin maliyetini kapsar. Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara satılan ya da
devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri
içerir.
620 Satılan mamuller maliyet (-): Satılan mamullerin maliyet tutarı 152 no.lu hesaba
(mamuller hesabı) alacak, bu hesaba ise borç kaydedilir.
621 Satılan ticari mallar maliyeti (-): Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak
amacıyla alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini kapsar. Satılan ticari
malların maliyet tutarı "153. Ticari Mallar Hesabı"na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

33

622 Satılan hizmet maliyeti (-): Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin
kaydedildiği hesaptır. Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt
sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmeleri "741. Hizmet Üretim
Maliyeti Yansıtma Hesabı" alacağı ile 7/B seçeneğini uygulayan küçük işletmelerde "799.
Üretim Maliyeti Hesabı" alacağı ile bu hesaba borç kaydedilir.
623 Diğer satışların maliyeti (-): İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış
gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır. Hesaplanan satışların
maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.
63 Faaliyet giderleri (-): İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim
maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7. grupta izlenen esas
faaliyet dönem giderleri, yansıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan
hesaplara devredilir.
630 Araştırma ve geliştirme giderleri (-): Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların
artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan
giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan
bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır. Bu fonksiyonla ilgili olan ve 7. grupta
izlenen giderler 7/A seçeneğinde "751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı",
7/B seçeneğinde "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile hu hesabın borcuna
devredilir.
631 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-): Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve
dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel
giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar,
amortismanlar ve tükenme paylarından oluşur. Pazarlama fonksiyonu ile ilgili giderler 7.
grupta izlenir ve dönem sonlarında "761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
Hesabı" alacağı ile 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile
bu fonksiyona ait giderler bu hesaba devredilir.
632 Genel yönetim giderleri (-): İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak
yapılan ve üretimle ya da satılan
mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik,
personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve
harçlar, amortisman giderlerinden oluşur. Genel yönetim fonksiyonu ile ilgili giderler 7 inci
grupta izlenir ve dönem sonlarında 7/A seçeneğinde, "771- Genel Yönetim Giderleri
Yansıtma Hesabı" alacağı ile 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı"
alacağı ile bu hesaba devredilir.
65 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-): İşletmenin esas faaliyetleri
dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir.
652 Reeskont faiz giderleri (-): İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili senetli
alacak ve borçlarına ait reeskont giderlerinin izlendiği hesaptır.
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653 Komisyon giderleri (-): İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak
acente, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.
654 Karşılık giderleri (-): Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği
hesaptır.
655 Menkul kıymet satış zararları (-): Menkul kıymet satış zararlarının izlendiği
hesaptır. Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumsuz
fark bu hesaba borç yazılır.
656 Kambiyo zararları (-): Kambiyo zararlarının izlendiği hesaptır (Borçlanma ile
ilgili kur farkları bu hesaba alınmaz, finansman gideri olarak muhasebeleştirilir.). Kambiyo
işlemlerinden doğan zararlar bu hesaba borç yazılır.
657 Reeskont faiz giderleri (-): İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle
yapılan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında
iptalinden ortaya çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır.
658 Enflasyon düzeltmesi zararları (-): Bu hesap mali tabloların enflasyon
düzeltmesinden ortaya çıkan net olumsuz farkların "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından"
ve yıllara yaygın inşaat işinde "178- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından"
aktarılarak izlendiği hesaptır. "698- Enflasyon Düzeltme Hesabından" ve yıllara yaygın
inşaat işinde geçici kabulde "178- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabından"
bu hesaba aktarılan tutarlar söz konusu hesapların alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır.
659 Diğer olağan gider ve zararlar (-): Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen
diğer olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararların izlendiği hesaptır.
66 Finansman giderleri (-): İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan
ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve
benzeri diğer giderleri kapsar.
660 Kısa vadeli borçlanma giderleri (-): Bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla
ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin
izlendiği hesaptır. 7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçeneğinde "781- Finansman
Giderleri Yansıtma Hesabı" 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı"nın
alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılır.
661 Uzun vadeli borçlanma giderleri (-): Bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla ilgili
faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.
68 Olağan dışı gider ve zararlar (-): İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız
olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan
kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur.
680 Çalışmayan kısım gider ve zararları (-): Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan
döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderleri içerir.
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681 Önceki dönem gider ve zararları (-): Cari dönemden önceki döneme ait olan ve
bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan
ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
689 Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-): Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı
dışında kalan diğer olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.
Gelir tablosu hesaplarının ortak özellikleri: Gelir hesapları alacaklı hesaplardır ve
alacak kalanı verirler. Gider hesapları borçlu hesaplardır ve borç kalanı verirler. Gelir
tablosu hesapları dönem sonunda “690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına” aktarılarak
kapatılır.
Maliyet Hesapları:
7 Maliyet hesapları: Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve
niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek
izlendiği hesaplardır. Bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak
üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuştur. 7/A seçeneğinde giderler büyük
defter de fonksiyon esasına göre, 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiştir. Bu
suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve büyük defter de izlenmesinde kendi
organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için
kolaylık sağlanmış, farklı maliyet hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş
bir esneklik tanınmıştır.
7/A Seçeneğinde maliyet hesapları: Bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya
net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu olan 7/A
seçeneğinde giderler esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Eş zamanlı kayıt
yöntemini kullanılması önerilen bu uygulamada, giderler yapıldıkları anda ilgili defter-i
kebir hesaplarına "Fonksiyon Esasına" göre kaydedilirken söz konusu giderler aynı zamanda
yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir. Gider
çeşitlerinin izleneceği yardımcı defter kayıtlarının, giderlerin ait oldukları gider yerlerini de
gösterecek şekilde tutulması durumunda, yöntem amacına uygun biçimde yürütülmüş
olacaktır. Bu kayıt yönetiminde; giderler eş zamanlı olarak aynı anda hem fonksiyonlarına,
hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendiğinden; muhasebe kayıtlarının
azaltılmasına ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin belli bir düzen içinde
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada, maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi
bölümlenmiştir.
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları (Maliyet muhasebesinin genel
muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup çalıştırılır.)

71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
72 Direkt İşçilik Giderleri
73 Genel Üretim Giderleri
74 Hizmet Üretim Maliyeti
75 Araştırma Geliştirme Giderleri
76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
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77 Genel Yönetim Giderleri
78 Finansman Giderleri
Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0–9 sayılı hesaplarda,
Gider Yerleri ise 10–99 sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. Bu bölümde yer alan Maliyet
Hesap Gruplarının her biri büyük defter hesabı düzeyinde gider hesapları, yansıtma hesapları
ve fark hesapları olarak bölümlenir.
Gider hesapları: Bu hesaplar; dönem içinde yapılan ve tahakkuk ettirilen giderlerin
izlendiği ve borçlarına kaydedildiği hesaplardır. Gider hesaplarına yapılacak kayıtlara ilişkin
olarak düzenlenecek muhasebe fişlerinde gider yerleri ve gider çeşitleri hesaplarına ait
numaralar birlikte yazılır.
Gider yansıtma hesapları: Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda
gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını
sağlamak amacıyla kullanılır.
Fark hesapları: Bu hesaplar, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulanması
halinde fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki farkların kaydedildiği
hesaplardır. Fark hesapları borç ve alacak kalıntısı verebilir.
70 Maliyet muhasebesi bağlantı hesapları: Bu grupta yer alan hesaplar genel
muhasebe ile maliyet muhasebesinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesinin istenmesi
durumunda, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıların kurulmasını
sağlamak amacıyla kullanılır.
700 Maliyet muhasebesi bağlantı hesabı: Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi
arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesaptır. Maliyet
muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetlerle ilgili giderler
genel muhasebe tarafından bu hesaba borç kaydedilir. Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk
ettikçe hu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri
sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın
alacağına, ilgili hesapların borcuna kaydedilir.
701 Maliyet muhasebesi yansıtma hesabı: Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi
arasında bağlantıyı sağlayan ve maliyet muhasebesi tarafından tutulan ve "700- Maliyet
Muhasebesi Bağlantı Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili
hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır. Genel muhasebede "700- Maliyet Muhasebesi
Bağlantı Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler genel muhasebeden gelen belgeler
doğrultusunda maliyet muhasebesinde bu hesabın alacağına, fonksiyonel gider hesaplarının
borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu
hesabın borcuna, ilgili fonksiyonel gider yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilir.
71 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: Bu grupta yer alan hesaplar, üretilen
mamulün bünyesine ana madde olarak katılan ve hangi mamulden ne kadar tüketildiği,
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ekonomik bakımdan ayrı olarak izlenebilen ilk madde ve malzemelerle ilgili gider, yansıtma
ve fark hesaplarını kapsar.
710 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile
ilgili olup mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün
bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir.
Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez.
Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde ambardan
çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, "150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı"nın
alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi uygulayan işletmelerde giderlerin tahakkuk
kaydının yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen fişte, gider çeşidi ile gider yeri kodunun
yazılması esastır. Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, "711- Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı" ile
karşılaştırılarak kapatılır.
711 Direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabı: Fiili maliyet yönteminin
uygulandığı durumlarda "710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı"nın borcuna
gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu hesabın
alacağı karşılığında "151- Yarı Mamuller-Üretim Hesabı"na borç kaydedilir. Dönem
sonlarında "710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak
kapatılır.
712 Direkt ilk madde ve malzeme fiyat farkı: Önceden saptanmış maliyet
hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri
ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş, direkt ilk madde ve malzeme giderleri
arasındaki olumlu veya olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz fiyat farkları bu
hesabın borcuna, olumlu fiyat farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap
ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.
713 Direkt ilk madde ve malzeme miktar farkı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile
önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz
miktar farklarının kaydedildiği hesaptır. Olumsuz miktar farkları hesabın borcuna, olumlu
farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hu hesap ilgili stok ve satış maliyet
hesaplarına aktarılarak kapatılır.
72 Direkt işçilik giderleri: Bu grup bir mal veya hizmetin üretim maliyetine
doğrudan doğruya verilebilen işçilik giderleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından
oluşur.
720 Direkt işçilik giderleri hesabı: Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgili
olup, belli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik
giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamul veya mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve
herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen
işçilik giderlerinden oluşur.
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721 Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı: Fiili maliyet yönteminin uygulandığı
durumlarda "720- Direkt İşçilik Giderleri Hesabı"nın borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden
saptanmış direkt işçilik giderleri, maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında "151Yarı Mamuller Üretim Hesabı"na borç kaydedilir. Fiili maliyet yönteminin uygulandığı
işletmelerde üretim yapılmayan işçilikler olağan durumlarda bu hesabın alacağı karşılığı
"680- Çalışmayan Kısım Giderleri Hesabı"nın borcuna aktarılır.
722 Direkt işçilik ücret farkları: Önceden saptanmış maliyet hesaplama
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili direkt işçilik giderleri ile önceden saptanmış ve
maliyetlere yüklenmiş direkt işçilik giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz ücret
farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz ücret farkları bu hesabın borcuna, olumlu ücret
farkları ise alacağına kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında ilgili stok ve satış maliyeti
hesaplarına aktarılarak kapatılır.
723 Direkt işçilik süre (zaman) farkları: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin
uygulandığı durumlarda fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da
olumsuz zaman farklarının kaydedildiği hesaptır. Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna
olumlu süre farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış
maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
73 Genel üretim giderleri: Bu grup işletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler
için yapılan direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili gider,
yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
730 Genel üretim giderleri hesabı: İşletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler
için yapılan direkt işçilik ve direkt ilk madde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği
hesaptır. Bu giderlerin;



Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteliğini taşıması,
Çeşit ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla üretim ve
hizmet maliyetlerine yansıtılabilir nitelikte olması gerekir.

Tahakkuk eden giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "731Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
731 Genel üretim giderleri yansıtma hesabı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel üretim giderleri; fiili
maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, "730- Genel Üretim Giderleri Hesabı"nın
borcuna kaydedilen giderleri; bu hesabın alacağı karşılığı "151- Yarı Mamuller Üretim
Hesabı" ile diğer aktif gider ve zarar hesaplarına borç kaydedilir.
732 Genel üretim giderleri bütçe farkları: Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere
yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz bütçe farklarının
izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir.
Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.
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733 Genel üretim giderleri verimlilik farkları: Fiili üretim genel giderleri ile
maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz verimlilik
farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına
kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak
kapatılır.
734 Genel üretim giderleri kapasite farkları: Fiili üretim genel giderleri ile
maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite
farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar ise alacağına
kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak
kapatılır.
74 Hizmet üretim maliyeti: Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet
işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu
gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde
kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.
740 Hizmet üretim maliyeti hesabı: Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için
yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap
"741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.
741 Hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan
giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "740- Hizmet Üretim Maliyeti
Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarları bu hesabın alacağı karşılığı "622- Satılan Hizmet
Maliyeti Hesabı"nın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap "740- Hizmet Üretim
Maliyeti Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
742 Hizmet üretim maliyeti fark hesapları: Hizmet üretim maliyetlerinin fiili
tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz
farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın
alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap "622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına"
aktarılarak kapatılır.
75 Araştırma ve geliştirme giderleri: Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile
ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
750 Araştırma ve geliştirme giderleri hesabı: Üretime devam olunan mamullerin
maliyetlerini düşürmek, satışlarını artırmak, bulunan yeni üretim çeşitlerinin işletmede
kullanılmakta olan yöntem ve işlemlerini geliştirmek ya da yeni yöntem ve işlemler bulmak,
üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin
araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve diğer bir deyişle ticari
alana uygulanması için yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır. Aktifleştirilmeyen araştırma
ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu
hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "751- Araştırma ve Geliştirme
Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
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751 Araştırma ve geliştirme giderleri yansıtma hesabı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma ve geliştirme giderleri
fiili maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "750- Araştırma Geliştirme Giderleri
Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında
"630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara borç kaydedilir. Bu
hesap, dönem sonlarında "750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"yla kapatılır.
752 Araştırma ve geliştirme gider farkları: Araştırma ve geliştirme fiili giderleri ile
önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında
bu hesap "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
76 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: Bu grup, pazarlama, satış ve dağıtım
faaliyetleri ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.
760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabı: Mamulün stoklara verildiği ve
hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan
giderler bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "761- Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
761 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri yansıtma hesabı: Önceden saptanmış
maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış pazarlama, satış ve
dağıtım giderleri ile fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "760- Pazarlama Satış
ve Dağıtım Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı
"631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"na devredilir. Dönem sonlarında bu
hesap, "760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
762 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri fark hesabı: Pazarlama giderlerinin fiili
tutarları ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği
hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı"na aktarılarak
kapatılır.
77 Genel yönetim giderleri: Bu grup yönetim fonksiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve
fark hesaplarından oluşur.
770 Genel yönetim giderleri hesabı: Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme
politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri,
güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilâtı da kapsayan muhasebe ve mali işler
servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, " 771- Araştırma
ve geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
771 Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri, Fiili
maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda "770- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"nın
borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığı "632- Genel Yönetim Giderleri
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Hesabı"na borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "770- Genel Yönetim Giderleri
Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.
772 Genel yönetim gider farkları hesabı: Fiili genel yönetim giderleri ile önceden
saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem
sonlarında "632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
78 Finansman giderleri: Bu grupta işletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak
katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz ve benzeri giderlerle, yansıtma
ve fark hesapları yer alır.
780 Finansman giderleri hesabı: İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi
amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu
hesaba borç kaydedilir.
781 Finansman giderleri yansıtma hesabı: Önceden saptanmış maliyet
yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış finansman giderleri ile fiili
maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda "780- Finansman Giderleri Hesabı"nın
borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığında sonuç hesaplarındaki "66Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına borç kaydedilir.
782 Finansman giderleri fark hesabı: Finansman giderlerinin fiili tutarları ile
önceden saptanmış tutarları arasındaki olumlu ya da olumsuz farkların izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu
hesap "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına aktarılarak kapatılır.
0–9 Gider çeşitleri: Gider çeşitleri hesapları, mal ve hizmet üretiminde katlanılması
gereken maliyetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini ifade eder. Bu hesaplar, kuruluşların
bünyelerine uygun biçimde detaylandırılır. Gider çeşitleri hesaplarının sabit, değişken ve
yarı değişken olarak gruplandırılması mümkündür. Gruplar içindeki gider çeşitlerinin sabit,
değişken ve yarı değişken biçimde ayırımı işletmelerin kendi ihtiyaç ve tercihlerine
bırakılmıştır. Gider çeşitleri hesaplarının kodlamasında aşağıda belirtilen sınıflama esas
alınmıştır. Gider Hesapları Grupları:
0 İlk madde ve malzeme
1 İşçi ücret ve giderleri
2 Memur ücret ve giderleri
3 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
4 Çeşitli giderler
5 Vergi, resim ve harçlar
6 Amortismanlar ve tükenme payları
7 Finansman giderleri
0 İlk madde ve malzeme giderleri: Mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme
faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilk madde ve
malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıyla yaptırılan işleri kapsar.
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1 İşçi ücret ve giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetleri
gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen (esas işçilik, fazla mesai,
üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, Sosyal Sigorta işveren primi, gece primi,
hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler gibi)
her türlü tutarları kapsar.
2 Memur ücret ve giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler
gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için
tahakkuk ettirilen her türlü tutarları kapsar.
3 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim
pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve
hizmetler (elektrik, su, gaz bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ile diğer fayda ve
hizmetler) için yapılan giderleri kapsar.
4 Çeşitli giderler: Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini
sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri,
yolluk giderleri dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli giderler gibi
giderler bu grupta yer alır.
5 Vergi, resim ve harçlar: Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki
vergi, resim ve harçları kapsar.
6 Amortismanlar ve tükenme payları: Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile,
özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman gideri ile tükenme paylarını kapsar.
7 Finansman giderleri: İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını
karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur
farklarını kapsar.
Gider çeşitleri hesaplarının işleyişi: Eş zamanlı kayıt yöntemini uygulayan
işletmelerde, giderler tahakkuk ettikçe ilgili fonksiyonel gider hesaplarına kaydedilirken aynı
anda yardımcı defterlerdeki söz konusu çeşit hesaplarına da kaydedilir. Gider çeşitlerinin
izlendiği yardımcı defter kayıtlarının gider yerlerini de gösterecek biçimde tutulması esastır.
10–99 Gider yerleri: Gider yeri; üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin
oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder. Giderlerin
planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını
sağlar. Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas
alınır. Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir:







Esas üretim gider yerleri
Yardımcı üretim gider yerleri
Yardımcı hizmet gider yerleri
Yatırım gider yerleri
Üretim yerleri yönetimi gider yerleri
Araştırma ve geliştirme gider yerleri
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Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri
Genel yönetim gider yerleri

Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas
olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyet alanı ile faaliyetin teknolojik akımına uygun
olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında yer alabilir.
7/B Seçeneğinde maliyet hesapları: Ticaret işletmeleri ile bir önceki yıl aktif toplamı
25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın altında kalan üretim ve hizmet
işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular. Bu uygulamada
giderler, büyük defterde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma
dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına
dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya sonuç
hesaplarına aktarılır. Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürülmesinde ve ilgili gider
yerlerine yüklenmesinde, işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine
ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılmasını gerektirecek kayıt düzenini seçerler.
İsterlerse, eş zamanlı kayıt düzenini bu seçenek için de kullanarak yardımcı defterlerde
fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeşitleri
tahakkuk ettikçe ilgili büyük defter hesaplarında izlenirken aynı anda yardımcı defterlerde
fonksiyonlarına göre izlenip eş zamanlı olarak gider yerlerine aktarılabilir. 7/B seçeneğinde
işletmeler 79 no.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.
Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:

79 Gider Çeşitleri
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı
Hesapların işleyişi: Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790 –797 no.lu çeşit
esasına göre bölümlenmiş ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Üretim ve hizmet
işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucuna
göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit hesaplarının toplam tutarları,
"798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile "799- Üretim Maliyet Hesabı"na ve "630Araştırma ve Geliştirme Giderleri", "631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri", "632Genel Yönetim Giderleri", "66- Finansman Giderleri" grubunun ilgili hesabına, "680Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları" hesaplarının ilgili olanlarına veya aktifleşmesi
gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında "799Üretim Maliyet Hesabı", üretim işletmelerinde 151- Yarı Mamuller Üretim" ve "152Mamuller" hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise "622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı"na
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devredilerek kapatılır. Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının
borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç
hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile 66- Finansman Giderleri Grubu" ilgili
hesabının borcuna, "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları"nın alacağına yazılır. 798 ile
790 - 797 numaralı hesaplar dönem sonlarında karşılaştırılarak kapatılır.
7/A SEÇENEĞİ GİDER HESAPLARI YANSITMA TABLOSU
Bilanço ve Sonuç
Gider Hesapları
Yansıtma Hesapları
Hesapları
711. Direkt İlk madde Ve
710. Direkt İlk madde ve
Malzeme Yansıtma Hesabı
151. Yarı Mamuller
Malzeme Giderleri
721. Direkt İşçilik Giderleri
Üretim Hesabı
720. Direkt İşçilik Giderleri
Yansıtma Hesabı
152. Mamuller Hesabı
730. Genel Üretim Giderleri
731. Genel Üretim Giderleri
Yansıtma Hesabı
Not: Dönem sonunda envanter işlemi yapılıp satılan malların maliyet bulunduktan sonra;
bulunan maliyet üretim işletmelerinde 620. Satılan Mamuller Maliyeti (-) hesabına,
Ticaret işletmelerinde ise 621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) hesabına kaydedilir.
741. Hizmet Üretim
622. Satılan Hizmet
740. Hizmet Üretim Maliyeti
Maliyeti Yansıtma Hesabı
Maliyeti (-)
750. Araştırma ve Geliştirme 751. Araştırma ve Geliştirme 630. Araştırma ve
Giderleri
Giderleri Yansıtma Hesabı
Geliştirme Giderleri (-)
761. Pazarlama Satış ve
760. Pazarlama Satış ve
631. Pazarlama Satış ve
Dağıtım Giderleri Yansıtma
Dağıtım Giderleri
Dağıtım Giderleri
Hesabı
770. Genel Yönetim
771. Genel Yönetim
632. Genel Yönetim
Giderleri
Giderleri Yansıtma Hesabı
Giderleri (-)
660. Kısa Vadeli
781. Finansman Giderleri
Borçlanma Giderleri (-)
780. Finansman Giderleri
Yansıtma Hesabı
661. Uzun Vadeli
Borçlanma Giderleri (-)
Şekil 2.1. Hesapların tasnifi

2.2. Vergi Hesaplamaları
Ülkemizde vergiler genel olarak konuları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
sınıflandırılmaktadır. Biz burada sadece gelir üzerinden alınan vergilerin nasıl hesaplandığını
öğreneceğiz. Bu vergiler:


Gelir vergisi,



Kurumlar vergisidir.
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Mal ve hizmetlerden alınan
vergiler
1. Gümrük Vergisi
2. Şans Oyunları Vergisi
3. Katma Değer Vergisi
4. Banka ve Sig. Muamele
Vergisi
5.Damga Vergisi
6.Özel Tüketim Vergisi
7. Özel İletişim Vergisi
8. Harçlar
9. Belediye Vergileri

Servet üzerinden alınan
Gelir üzerinden
vergiler
alınan vergiler
1. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Gelir Vergisi
2. Veraset ve İntikal 2.
Kurumlar
Vergisi
Vergisi
3. Emlak Vergisi

Şekil 2.2. Vergilerin tasnifi



Gelir Vergisinin Hesaplanması

Şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden devlete ödediği vergiye
gelir vergisi denir. Gelir vergisi "Gelir Vergisi Beyannamesi" ile devlete ödenir. Beyan
mükellefin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci beyannameyi, hesap
döneminin kapatılmasını takip eden üçüncü ay (mart ayı) içinde, ilgili vergi dairesine vermek
zorundadır. Gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit mart ayı içersinde, ikinci taksit
ise temmuz ayı içinde ödenmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki gelir kavramına giren kazançlar ve iratlar şunlardır: ticari
kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları,
menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar gelir vergisi kanunundaki gelir kavramına
giren kazanç ve iratlardır.


Ücret Dışı Gelirler için Hesaplama Sonuçları

Mükellef türü: Ücret Dışı
Seçtiğiniz dönem: 2012 yılı
2012 yılı için vergi dilimleri:
10.000 TL'ye kadar %15
25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL fazlası için %20
58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL fazlası için %27
58.000 TL'den fazlası için %35
Vergi matrahı:

437.142 TL

Ödenecek gelir vergisi: 143.710 TL
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Hesaplama şekli:

1. DİLİM
2. DİLİM
3. DİLİM
4. DİLİM
TOPLAM

GELİR
ORAN
10.000
15%
15.000
20%
63.000
27%
349.142
35%
437.142



VERGİ
1.500
3.000
17.010
122.200
143.710

Ücretli Gelirleri için Hesaplama Sonuçları

Mükellef türü: Ücretli
Seçtiğiniz dönem: 2012 yılı
2012 yılı için vergi dilimleri:
10.000 TL'ye kadar %15
25.000 TL'nin 10,000 ¨'si için 1.500 TL, fazlası için %20
88.000 TL'nin 25,000 ¨'si için 4.500 TL, fazlası için %27
88.000 TL'den fazlası için %35
Vergi matrahı:
Ödenecek gelir vergisi:

43.000 TL
9.360 TL

Hesaplama şekli:
GELİR
1. DİLİM
10.000
2. DİLİM
15.000
3. DİLİM
18.000
4. DİLİM
0
43.000
TOPLAM


ORAN
15%
20%
27%
35%

VERGİ
1.500
3.000
4.860
0
9.360

Kurumlar Vergisinin Hesaplanması

Kurum kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Diğer bir ifade ile tüzel kişilerin bir
takvim yılı içerisinde elde ettikleri safi kazançları üzerinden alınan vergilerdir. Kurumlar
vergisinin konusu kurum kazançlarıdır (KVK: Md.1). Gelir vergisi konusunda gelir sayılan
unsurların aynısı kurumlar vergisinde de geçerlidir (KVK: Md.2). Bir kurum bu unsurlardan
hangisinden gelir elde etmiş olursa olsun elde edilen gelirler kurum kazancı olarak
nitelendirilir. Kısacası gelir vergisinde gelirin anlamı ne ise kurumlar vergisinde de aynıdır
yani gelir yıllık, gerçek, safi, genel ve elde edilmiş olmalıdır. Gelir vergisi konusuna
girmeyen unsurlar, kurumlar vergisi konusuna da girmez.
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Mükellefiyetin tespitinde, vergi kanunlarının uygulama alanının coğrafi sınırları
belirlenir. Kurumlar vergisinde de dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere iki tür
mükellefiyet vardır. Bunlar;



Dar mükellefiyet
Tam mükellefiyet

Tüzel kişiliğe sahip olanlardan, kanuni veya iş merkezlerinden herhangi biri
Türkiye’de bulunanlar tam mükellef sayılırlar. Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddeye göre
kanuni merkez, vergiye tabi kurumların tüzük, ana sözleşme ve teşkilat kanunlarında
gösterilen yerdir. İş merkezi ise iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare
edildiği merkezdir. Kanuni veya iş merkezlerinden herhangi biri Türkiye’de bulunan ve bu
nedenle tam mükellef olan bir kurum, gerek Türkiye’den gerekse yabancı ülkelerden elde
ettiği kazançlarını Türkiye’ye beyan ederek Türkiye’de vergi ödemek zorundadır.
Kurumlar vergisinde vergiye tabi kurumların bir hesap dönemi içinde elde ettikleri
safi kurum kazancı verginin matrahını oluşturur. Kurum kazançları ise,








Ticari kazanç,
Zirai kazanç,
Serbest meslek kazancı,
Ücret,
Gayrimenkul sermaye iradı,
Menkul sermaye iradı,
Diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.

Bu unsurların tamamı kurum kazancı sayılıp verginin matrahını meydana getirir.
Kurumlar vergisi yukarıda belirtilen ve gerçekleşen kazançlardan indirimler (zararlar, bağış
ve yardımlar) düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden kanunen belirlenen vergi oranın
uygulanması ile hesaplanır. 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazeteyle ilan
edilen 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı
%20’dir. Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesi tarafından veya elektronik
ortamda tarh olunur. Tarh işlemi, (Vergi Usul Kanunu 20. maddesinde, vergi alacağının
kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanarak vergiyi miktar itibariyle
tespit eden idari bir işlem olarak tanımlanmaktadır) elden verilen beyannamelerde elden
verildiği günde, taahhütlü veya adi posta ile gönderilmişse beyannamenin vergi dairesine
geldiği tarihi takip eden üç gün içinde yapılır. Tüzel kişiliğe sahip mükelleflerde tarhiyatın
muhatabı tüzel kişiliktir. Bir anonim şirketin birden fazla şubesi olsa bile tarhiyat tüzel
kişilik adına yapılır. Tüzel kişiliği olmayan iktisadi kamu müesseselerinde bunların bağlı
oldukları kamu tüzel kişileri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerde bunların bağlı
bulundukları dernek ve vakıflar adına tarhiyat yapılır.
Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlar için bunlar hesabına Türkiye’deki müdür
veya temsilcileri, müdür veya temsilcileri mevcut değilse kazanç ve iratları yabancı kuruma
sağlayan kişiler tarhiyata esas alınır. Ödeme, idare tarafından tahsilâtı doğmuş olan vergi
borcunu ortadan kaldıran bir işlemdir. Normal hesap dönemini takip eden kurumlarda hesap

48

döneminin kapandığı dördüncü ayın yani nisan ayının 15. günü akşamına kadar beyan edilen
kazanç üzerinden hesaplanan ödenecek verginin tamamı, kazancın beyan edildiği vergi
dairesine beyannamenin verildiği nisan ayının sonuna kadar ödenir. Özel hesap dönemine
tabi olan mükellefler için verginin ödenmesi, beyannamenin verildiği ayda yani nisan ayının
25. günü akşamına kadar yapılır. Ödemeler doğrudan vergi dairesine Türk Lirası olarak nakit
yapılabileceği gibi, posta havalesi, posta çeki, banka çeki veya bankadaki vergi dairesi
hesaplarına aktarma yoluyla yapılabilir.
Kurumlar vergisinin hesaplaması aşağıdaki şartlar dikkate alınarak yapılır:
1. Kurum Kazancı
- Ticari bilanço kârı / zararı
2. İlaveler (+)
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- Önceki yıl ayrılan finansman fonu
3. İlaveler Sonrası Kâr/Zarar (1+2)
4. Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler
- İştirak kazançları
- Yatırım fonları ve ortaklıkları portföy işletmeciliği kazancı
- Rüçhan hakkı satışı ve emisyon primi kazancı
- Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar
- Eğitim, öğretim ve rehabilitasyon merkezi kazançları
- İştirak hisseleri veya gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar
- Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
- OHAL ve kalkınmada öncelikli yörelerde elde edilen kazançlar
- Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar
- AR-GE indirimi
- Diğer indirimler (Uluslararası anlaşmalarda yer alan istisnalar ve Türk
Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi veya devrinden sağlanan
kazançlar)
5. İstisnalar Sonrası Kâr/Zarar (3-4)
6. Geçmiş Yıl Mali Zararları (İstisnalar sonrası kârdan büyük olamaz.)
7. Zarar Mahsubu Sonrası Kâr/Zarar (5-6) (Bu tutar pozitif çıkarsa yatırım indirimi
uygulanır ve uygulanacak yatırım indirimi bu tutarı aşamaz.)
8. Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler (-)
- Risturnlar
- Bağış ve yardımlar
- Eğitim ve sağlık tesisleri ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar
- Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
- Sponsorluk harcamaları
- Yatırım indirimi
- Diğer indirimler ( temettü ikramiyeleri)
9. Kurumlar Vergisi Matrahı (7-8)
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ÖRNEK: Hitit Vergi Dairesi mükellefi Liman İnşaat ve Ticaret AŞ’nin 2012 hesap
dönemine ilişkin verileri aşağıdaki gibidir.

1. Bilanço Kârı

800.000

2. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)
(KVK mük. md. 14 gereği bağış ve yardımlar dahil)

65.000

3. Yatırım İndirimi (13.5.2005 tarihinde Fabrikaya alınan
kamyon, GVK md 19’a göre 100.000 tl x %40=)

40.000

4. Yurt Dışı İnşaat İşi Kazancı

85.000

5. Hızır İnşaat AŞ den Sağlanan İştirak Kazancı

20.000

6. Gayrimenkul Satış Karı (KVK md 8/12’ye göre
sermayeye eklenmiş olup istisna niteliğindedir.)

25.000

7. Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazanç

300.000

8. Kredi Yurtlar Kurumu’na Öğrenci Yurdu İnşaatı İçin
Yapılan Bağış : (100 Yatak Kapasiteli) (KVK mük. md.
14/c’ye göre tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Bağış
21.10.2012 tarihinde yapılmıştır.)

50.000

9. Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

15.000

10. Ödenen Geçici Vergi

20.000

11. Toplam Geçmiş Yıl Zararı
- 2011 istisnadan kaynaklanan zararlar 5.000 ¨
- Diğer zararlar 10.000 ¨

15.000

Yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak yapılan hesaplama aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre kurumlar vergisi şöyle hesaplanacaktır:
1. Ticari Bilanço Kârı

800.000

2. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

65.000

3. İştirak Kazancı

20.000

4. Yurtdışı İnşaat İşi Kazancı

85.000

5. Bina Satış Kârı

25.000

6. Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazanç

300.000

7. Kâr ve İlaveler Toplamı (1 + 2)

865.000

8. Cari Yıl Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı (3 + 4 + 5 + 6)

430.000

9. Kâr (7 – 8)

435.000

10. Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı
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15.000

11. İndirime Esas Tutar (9 – 10)

420.000

12. Eğitim ve Sağlık Tes. ile Yurt İnşaatına İlişkin Bağış ve Yardım

50.000

13. Yatırım İndirimi

40.000

14. Toplam (12 + 13)

90.000

15. Dönem Safi Kurum Kazancı (KV Matrahı) (11 – 14)
16. Hesaplanan Kurumlar Vergisi (15 x % 20)

330.000
66.000

17. Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

15.000

18. Geçici Vergi

20.000

19. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı (17 + 18)

35.000

20. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi (16 – 19)

31.000

2.3. Gelir Tablosu Oluşturma
Aralık ayı mizanına genel geçici mizan denir. Genel geçici mizanda yer alan
hesapların kalanları ile mizanın düzenlendiği tarihteki işletmenin mevcut, alacak ve
borçlarının gerçek miktarları arasında olabilecek farkların ortadan kaldırılması gerekir. Bu
farkları ortadan kaldırmak için yapılan işlemlere envanter işlemleri denir. Envanter
işlemleri üç aşamada yapılır:
*Genel geçici mizan düzenlenerek hesapların kayıtlar üzerindeki durumu görülür.
*İşletmenin varlık ve kaynaklarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek
suretiyle gerçek değerleri tespit edilir (muhasebe dışı envanter).
*İşletmenin varlık ve kaynaklarının kayıtlardaki değerleri ile gerçek değerleri arasında
farklılık varsa gerekli tamamlama, ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılması suretiyle bu
farklılık giderilerek gerçek değerlerine getirilir (muhasebe içi envanter).
Bir işletmenin belli bir dönemdeki faaliyetlerinin özetini ve sonucunu gösteren mali
tabloya gelir tablosu denir. Gelir tablosu düzenleyebilmek için öncelikli olarak maliyet
hesapları (7 ile başlayan hesaplar) yansıtma hesaplarına, daha sonra sonuç hesaplarına (6 ile
başlayan hesaplar) aktarılır. Böylelikle giderler sonuç (gelir tablosu) hesaplarına aktarılmış
olur. Daha sonra sonuç hesaplarına göre gelir tablosu düzenlenerek kâr veya zarar ortaya
çıkarılmış olur. Gelir tablosunun düzenlenmesinden sonra gelir ve gider hesapları “690
Dönem Kârı veya Zararı” hesabına devredilerek kapatılır.
Gelir tablosunu düzenleyebilmemiz için dönem sonlarında;
Dönem sonu envanter işlemlerini tamamlarız.
Sattığımız malların maliyet kaydını yaparız.
Gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili
gider hesaplarına aktarılarak kapatılır.
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Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında
Gelir tablomuzu düzenleyebiliriz ya da bilgisayarda alabiliriz. Daha sonra da 6 ile başlayan
tüm gelir ve gider hesapları “690- Dönem Kâr ve Zararına” devredilerek kapatılır.
İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık
sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla ek formlardaki biçimde düzenler.
Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda "diğer" başlığı altında
gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 20'sini aşması
halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler gelir
tablosunda yer almaz.
Muhasebe süreci;












Açılış bilançosunun düzenlenmesi,
Kayıtlar elde tutuluyor ise belgelerin yevmiye defterine ve büyük deftere
(Defteri Kebire) kaydı. Kayıtlar bilgisayarda tutuluyorsa; belgelerin Muhasebe
fişlerine kayıt edilmesi.
Aylık mizanların düzenlenmesi,
Genel geçici mizanın düzenlenmesi,
Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması,
Dönemin gelir tablosunun düzenlenmesi,
Sonuç (Gelir-Gider) hesaplarının kapatılması,
Kesin mizanın düzenlenmesi,
Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi,
Hesapların kapatılması,
Yeni dönemin hesaplarının açılarak yeni dönem açılış bilançosunun
düzenlenmesi şeklinde takip eder.

Yukarıdaki süreçte görüldüğü gibi, gelir-gider hesapları kapatılmadan gelir tablosunun
düzenlenmesi gerekir. İşletmenin dönem sonunda elde ettiği net Kârı ya da zararı hem Gelir
Tablosunda, hem de bilanço da yer alır. Bilanço ve Gelir tablosunun ikisinde de yer alan tek
hesap “590. Dönem Net Kârı” ya da “591. Dönem Net Zararı (-)” hesabıdır. İşletmenin
gelirleri giderlerinden fazla olur, dönem sonunda net kâr çıkar ise bu kâr bir bilanço hesabı
olan “590. Dönem Net Kârı” hesabında gösterilir. İşletmenin giderleri gelirlerinden fazla
olur, dönem sonunda net zarar çıkar ise bu zarar bir bilanço hesabı olan “591. Dönem Net
Zararı (-)” hesabında gösterilir. Döneme ait tüm gelir ve giderler gelir tablosunda yer alır.
Gelirler, öz sermayeyi artırıcı; Giderler ise azaltıcı etki yapar. İşletmenin sermayesinde
meydana gelen olumlu fark kârdır, olumsuz fark ise zarardır. Mali kârın formülü şu
şekildedir;
Mali kâr = Ticari kâr + (Kanunen kabul edilmeyen giderler) - (İstisnalar) - (Bu yıla
düşen geçmiş yıl zararı payı)
Mali kâr üzerinden de 2012 yıl için % 20 olarak kurumlar vergisi hesaplanır.
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Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanca eklenecek kanunen kabul edilmeyen
giderler:











Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
Her ne şekilde olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri,
Dar mükellefiyete tabi kurumlara özgü bazı giderler,
Her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri,
Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile
ödenen masrafları,
Her türlü tekel ürünlerine ait ilan ve reklâm giderlerinin ℅50’si,
İşletmenin esas faaliyet konusu ile kullanılmayan taşıt giderleri ve
amortismanları,
Sosyal sigortalar kurumuna ödenmeyen SSK primleri,
Hırsızlık olaylarından kaynaklanan kayıplar,
Kanunu sınırların üzerinde yapılan bağış ve yardımlardır.

Geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından indirilmesi: Kâra kanunen kabul
edilmeyen giderler eklendikten sonra geçmiş yıl zararları da çıkarılır. Zararın meydana
geldiği yıldan başlayarak 5 yıl içinde indirilmesi gerekir. Aksi halde indirilemez.
Ticari kazançtan indirilecek (istisnalar) gelirler şunlardır:












Yurt içi ve yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştiraklerinin bu kurumun
toplam aktifi içindeki payının % 75 olması gerekir,
Üretim, tüketim ve kredi kooperatiflerinden elde edilen risturnlar (kar payları),
Fonların sadece portföy (cüzdan) işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları,
Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarının bütün faaliyetleri istisna
kapsamına alınmıştır (yabancı para alım satımı yapanlar bu istisnanın
dışındadır.),
Rüçhan hakkı ve sermaye artırım yolu ile elde edilen hisse senetlerinin değer
artış kazançları,
İşletme içindeki eğitim, öğretim ve iyileştirme merkezlerinin kazançları
(Üniversite ve öğrenci etüt eğitim merkezleri dışındadır.),
Maden Kanunu’na göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan
harcamaları,
OHAL bölgesinde ve bölgeye göre değişen yatırım indirimleri,
Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinde kazanç
istisnası,
Yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar,
Serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnalarıdır.

Aşağıdaki istisnalar Yeminli Mali Müşavir tasdik ettikten sonra indirilebilir:





Yatırım indirimleri
Gayrimenkul ve iştiraklerin satışından doğan kazançlar
A Tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar
OHAL bölgesinde ve diğer yörelerde elde edilen kazançlar
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Dikkat edilirse, işletmenin brüt satış kârı net satışlardan satılan malın maliyetinin
düşülmesi ile bulunmuştur. Net satışlar, toplam satış hâsılatından varsa satış iade ve
ıskontolarının düşülmesiyle hesaplanmıştır. Satılan malın maliyeti ise dönem başı mal
stoklarının değerine, alışlardan varsa alış iade ve ıskontolarının çıkarılmasıyla bulunan. net
alışların değerinin ilavesi ile bulunan satışa hazır malın maliyetinden dönem sonu mal
stoklarının değerinin çıkarılmasıyla bulunmuştur. Brüt mal satış karından faaliyet giderleri
çıkarılarak faaliyet karı hesaplanmıştır. İşletmenin olağan gelirlerinin ilavesi, olağan
giderlerinin düşülmesi ile olağan kâr veya zarar bulunmuştur. İşletmenin esas faaliyeti
dışındaki gelir ve giderlerinin olağan kârına ilave edilmesi ve düşülmesi ile vergiden önceki
kâr (dönem karı) bulunmuş olur. İşletmenin tabi olduğu vergi oranına göre hesaplanan verginin bu tutardan düşülmesi ile de vergiden sonraki net kara (Dönem Net Kârına) ulaşılmış
olur.
Gelir Tablosundan sonra Kâr Dağıtım Tablosu düzenlenir.
LİMAN OTELİ A. Ş. 31.12.2012 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
A. BRÜT SATIŞLAR
8.650.000
1. YURT İÇİ SATIŞLAR
8.310.000
2. YURT DIŞI SATIŞLAR
0
3. DİĞER GELİRLER
340.000
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
205.000
4. SATIŞTAN İADELER (-)
85.000
5. SATIŞ ISKONTOLARI (-)
120.000
C. NET SATIŞLAR
8.445.000
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
7.040.000
8. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
7.040.000
E. BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
1.405.000
F. FAALİYET GİDERLERİ (-)
743.000
11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERİ (-)
236.000
12. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ (-)
360.000
13. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
147.000
G. FAALİYET KARI VEYA ZARARI
662.000
H. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
48.000
16. FAİZ GELİRLERİ
48.000
I. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
11.000
20. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
6.000
26. DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
5.000
J. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
52.000
24. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERİ (-)
52.000
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25. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERİ (-)
K. OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
L. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
26. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR
27. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
M. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
29. ÖNCEKİ DÖNEM GİDERİ ZARAR. (-)
30. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERİ VE ZARAR. (-)
N. DÖNEM KARI VEYA ZARARI
O. DÖNEM KÂRI VERGİ DİĞER YASAL YÜK. KARŞILIK. (-)
P. DONEM NET KARI VEYA ZARARI
DİPNOTLAR:

0
647.000
10.000
0
10.000
17.000
17.000
0
640.000
0
640.000

Şekil 2.3. Gelir tablosu

Kâr dağıtım tablosu: İşletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur.
Bu tablo, özellikle sermaye şirketlerinde dönem kârından ödenecek vergilerin, ayrılacak
yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının açıkça görülmesi için düzenlenir. Ayrıca
bu tablo yardımıyla şirketlerin hisse başına düşen kârları ve hisse başına düşen temettü
tutarları hesaplanmış olur.
Kâr dağıtım tablosu düzenlenirken dönem kârından yapılacak dağıtımla yedeklerden
yapılacak dağıtım ayrıca gösterilir. Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara
ödenecek 1 ve 2. temettüler, ayrılan 1 ve 2. tertip yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü
yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça belirtilir. Dönem kârının dağıtımında, imtiyazlı
payların bulunması durumunda imtiyazlı ve adi hisse senetlerine ödenen kâr payları
gösterilir. İşletme katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil veya kâr zarar ortaklığı belgesi
gibi finansman senetleri ihraç etmiş olması durumunda, bu senet sahiplerine ödenen paylar
da kâr dağıtım tablosunda yer alır.
Kâr dağıtım tablolarının düzenleme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem
kârından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarının
açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kâr ile hisse başına temettü tutarının
hesaplanmasıdır.
Kâr dağıtım tablosunun düzenlenme kuralları aşağıdaki gibidir:




Kâr dağıtım tablosu; dönem kârından yapılan dağıtımla yedeklerden yapılan
dağıtımı, ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
Kâr dağıtım tablosunda; ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler, ortaklara
ödenecek 1 ve 2. temettüler, ayrılan 1. tertip ve 2. tertip yasal yedeklerle statü
yedekleri, olağanüstü yedekler ve kârdan ayrılan özel fonlar açıkça gösterilir.
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Dönem kârının dağıtımında; imtiyazlı payların bulunması halinde imtiyazlı ve
adi hisse senetlerine ödenen kâr payları, tabloda belirtilen bölümlerinde ayrıca
gösterilir.



Katılma intifa senedi, kâra iştirakli tahvil ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihraç
edilmesi nedeniyle, bu senet sahiplerine mevzuat hükümleri çerçevesinde
ödenen paylar, kâr dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir.

Örnek: LİMAN Oteli A AŞ’nin

Ödenmiş sermayesi 150.000 TL’dir.
2012 yılı ticari karı 640.000 TL olan şirketin 5 ortağı kârın tamamını dağıtma kararı almıştır.
Bu dönem 15.000 TL kanunen kabul edilmeyen gider vardır.
2011 yılından kalma 17.000 TL geçmiş dönem zararı vardır.
Ortaklara payları 20.01.2012 tarihinde ödenecektir.
Şirketin yeni kurulduğundan şimdiye kadar hiç 1. tertip yedek akçe tutarı ayrılmamıştır.
Hisse senedi sayısı 10.000'dir.
Kâr dağıtım tablosundaki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:
A) Dağıtılabilir Net Kârın Hesaplanması Sonuçları
1. Kurumun 2012 Yılı Bilanço Kârı
2. K.K.Edilmeyen Giderler (+)
3. Geçmiş Yıl Mali Zararı (-)
4. Mali Kâr (1 + 2 - 3)
5. Kurumlar Vergisi (-) (4 x 0,20)
6. Dağıtılabilir Net Dönem Kârı (4 - 5)

640.000
15.000
17.000
638.000
127.600
510.400

B) I. Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması Sonuçları
7. Ödenmiş sermaye
8. 1. Yedek akçe ayırma sınırı: (7 x 0,20)
9. Bu yıla kadar ayrılan yedek akçe toplamı
10. Bu yıl ayrılacak yedek akçe tutarı (8 - 9)
11. I. Yedek Akçe (6 x 0,05)

150.000
30.000
0
30.000
25.520

C) I. Temettünün Hesaplanması Sonuçları
12. I. Temettü (7 x 0,05)
D) II. Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması Sonuçları
13. II. Yedek Akçe Matrahı (6 - 10 - 12)
14. II. Yedek Akçe (13 x 0,10)
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7.500

477.380
47.738

E) II. Temettünün Hesaplanması Sonuçları
15. II. Temettü Matrahı (6 - 10 - 12 - 14)

429.642

F) Ortaklara Dağıtılacak Kârın Belirlenmesi Sonuçları
16. Ortaklara Dağıtılacak Kâr (12 + 15)
17. Hisse başına düşecek kâr (15 / 18)
18. Hisse senedi sayısı

437.142
43,71
10.000

Kâr dağıtımı tablosu aşağıdaki gibi düzenlenir.
X OTELİ A Ş 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU
A. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
CARİ DÖNEM
1. DÖNEM KÂRI
638.000
2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜM. (-)
127.600
- Kurumlar Vergisi % 20
127.600
- Gelir Vergisi Kesintisi
0
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
0
NET DÖNEM KÂRI
510.400
3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
17.000
4. 1. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
25.520
5. İŞLT. BIRAKIL. TASAR. ZORUN. YASAL FON. (-)
0
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI
467.880
6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
7.500
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
0
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7.500
7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
0
8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
0
9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
429.642
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
0
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
429.642
10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
47.738
11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
0
12. OLAĞAN DIŞI YEDEK. (DAĞITILMAMIŞ KÂR.)
0
13. DİĞER YEDEKLER
0
14. ÖZEL FONLAR
0
B. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-437.142
1. DAĞITILAN YEDEKLER
0
2. II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
0
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3. ORTAKLARA PAY (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
4. PERSONELE PAY (-)
5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
C. HİSSE BAŞINA KÂR
1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (¨%)
2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (¨%)
D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (¨.%)
2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)

437.142
437.142
0
0
0
0,00
0,00
0,00
43,71
43,71
0,00

Şekil 2.4. Kâr dağıtım tablosu

Bu işlemlerin yevmiye defterine kayıtları aşağıdaki şekilde yapılır.
Yukarıda belirlenen kayıtlar, 2011 yılının kapanış yevmiye kaydından önceki son
kaydıdır. Yukarıdaki yevmiye kayıtları kod numaralarıyla takip edilirse diğerleri kapanır ve
sadece bilançoda “370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı”
ile “590 Dönem Net Kârı Hesabı” kalır. Bu hesaplar bilançonun pasifinde yer alır. Bu
işlemlerin devamı olarak 2012 yılı yevmiye kayıtları ise şöyle devam edecektir. Bu yılda
elde edilen net kâr 168.000.00 TL’dir. Yıl sonunda vergi karşılıkları ayrılır. Geçmiş yıl
zararları düşülür. 2012 ve 2013 yıllarında yapılması gerekli kayıtlar şöyledir:
S.N.
98

AÇIKLAMA
--------------------- 31.12.2012 ----------------------691 01- Kurumlar Vergisi Karş. Hs.

BORÇ

ALACAK

127.600

370.01-Kurumlar Vergisi Karş. Hs.

127.600

Dönem kârından vergi karşılığının ayrılması
--------------------- 31.12.2012 ----------------------690 01- Dönem K/Z Hs.

638.000

99
691 01- Kurumlar Vergisi Karş. Hs.

127.600

692 01- Dönem Net K/Z Hs.

510.400

Dönem net kârının belirlenmesi
--------------------- 31.12.2012 ----------------------692 01- Dönem Net K/Z Hs.
100
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655.000

590 01- Dönem Net Kârı Hs.

638.000

580 01- Geçmiş Yıl Zararları Hs.

17.000

Dönem net kârının bilanço hesabına devri
---------------------------------------------------------S.N.
101

AÇIKLAMA
--------------------- 31.12.2012 ----------------------590 01- Dönem Net Kârı Hs.

BORÇ

ALACAK

638.000

692 01- Dönem Net K/Z Hs.

638.000

Dönem net karının bilanço hesabına devri
Yeni faaliyet yılının ilk günü hesaplanan net kar geçmiş yıl karları hesabına devir
edilerek kapatılır.
S.N.
102

AÇIKLAMA
--------------------- 01.01.2013 ----------------------590 01- Dönem Net Kârı Hs.

BORÇ

ALACAK

638.000

570 01- Geçmiş Yıllar Kârları Hs.

638.000

Önceki (2012) yıla ait kârın ilgili hesaba
devri
Yukarıdaki kayıt, yeni yılın bilanço açılış maddesinden sonra yapılır. Bu kayıtla “590
Dönem Net Kârı Hesabı” kapatılarak “570 Geçmiş Yıllar Kârları Hesabına” devredilir.
Sonra ortaklara ödenecek kâr payının tahakkuk kaydının yapılması gerekir. Bu kayıtta “570
Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı” borçlandırılarak kapanır.
S.N.
103

AÇIKLAMA
--------------------- 10.01.2013 ----------------------570 01- Geçmiş Yıllar Kârları Hs.
331.10 I. Temettü Hs.
331.20 II. Temettü Hs.
540.10 I. Yedek Akçe Hs.
540.20 II. Yedek Akçe Hs.

BORÇ

ALACAK

510.400
7.500
429.642
25.520
47.738

Önceki (2012) yıla ait kârının dağıtımı
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Ortaklara kâr payı ödendiğinde aşağıdaki kayıt yapılır: Kâr dağıtımı nedeniyle, ortağı
olduğu limitet şirketten " kâr payı", anonim şirketten de "temettü geliri" elde edenlerin, bu
gelirlerinin yıllık gayrisafi tutarı 38.000 TL’yi aşmışsa gelirlerinin yarısını beyan etmek
zorundadırlar.
S.N.
104

AÇIKLAMA
--------------------- 10.01.2013 ----------------------331.10 I. Temettü Hs.
331.20 II. Temettü Hs.

BORÇ

ALACAK

7,500
429,642
437,142

100.01 Kasa (TL) Hs.
Ortaklara temettülerin nakden ödenmesi

Kurumlar vergisinin nisan ayında tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde yapılması
gerekli yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir:
S.N.
105

AÇIKLAMA
--------------------- 15.04.2013 ----------------------370.01 Kurumlar Vergisi Karş. Hs.

BORÇ

ALACAK

127.600

362.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi Hs.

127.600

Kurumlar vergisinin tahakkuk kaydı
--------------------- 30.04.2013 ----------------------362.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi Hs.
127,600
100.01 Kasa (“) Hs.
127.600
Kurumlar vergisinin ödenmesi

2.4. Brüt ve Net Kâr Zarar Hesaplama
Brüt kâr; işletmenin yıllık toplam elde ettiği gelirlerden, üretim maliyetini ve
stoklarını düşerek bulunur. Brüt kârdan vergiler düşülerek de net kâr bulunur. Bu işlemler
için düzenlenmiş tablolar vardır. Bunlardan satışların maliyeti tablosu; üretim maliyetini ve
stokları tespit etmek için düzenlenir, yani brüt kâr veya zararı hesaplamak için; gelir tablosu
ise brüt kârdan vergileri, indirimleri, istisnaları, geçmiş yıl zararlarını düşerek ve kanunen
kabul edilmeyen giderleri ekleyerek kurumlar vergisi matrahının bulunmasını sağlar. Bu
matrahtan vergiler düşülerek Net kâr veya zarar hesaplanır.
Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir
tablosunda yerine konur. Satışların maliyeti tablosu işletmenin dönem içindeki stok
hareketlerini, üretim maliyetini, satılan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir.
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Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur. Satışların maliyeti tablosunun
düzenlenme biçimi aşağıda örnek olarak verilmiştir:
Örnek: Üretimi tamamlanan ürünler için birim maliyetler hesaplanmıştır. Aşağıda
verilen bilgilere göre satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz.
Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme
Üretimde kullanılan direkt işçilik
Üretimde kullanılan genel üretim maliyetleri
Dönem başı yarı mamul stoku
Dönemin üretim maliyetleri toplamı
Dönem sonu yarı mamul maliyetleri (-)
Dönem başı mal stoku
Satılabilir mamullerin maliyeti
Dönem sonu mamul stoku (-)
Dönem içi alışlar
Dönem sonu emtia stoku (-)

2.130.000
2.250.000
1.145.000
950.000
6.475.000
1.450.000
850.000
6.025.000
450.000
3.265.000
1.650.000

Yukarıda verilen bilgilere göre satışların maliyeti tablosunu düzenleyiniz.
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
I. ÜRETİM MALİYETİ (A + B + C)
A. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B. Direkt İşçilik Giderleri
C. Genel Üretim Giderleri
D. Yarı mamul Kullanımı (1 - 2)
1. Dönem Başı Stok (+)
2. Dönem Sonu Stok (-)
II. ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ (I + D)
E. Mamul Stoklarında Değişim (3 - 4)
3. Dönem Başı Stok (+)
4. Dönem Sonu Stok (-)
III. SATILAN MAMUL MALİYETİ (II - E)
IV. TİCARİ FAALİYET (F + G - H)
F. Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+)
G. Dönem İçi Alışlar (+)
H. Dönem Sonu Ticari Mallar (-)
V. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (IV)
VI. SATILAN HİZMET MALİYETİ
VII. SATIŞLARIN MALİYETİ (III + V + VI)

CARİ DÖNEM
5.525.000
2.130.000
2.250.000
1.145.000
500.000
950.000
-450.000
6.025.000
-600.000
850.000
-1.450.000
5.425.000
1.615.000
0
3.265.000
-1.650.000

Şekil 2.5. Satışların maliyeti tablosu
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1.615.000
0
7.040.000

Bu tablonun hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır.

I. ÜRETİM MALİYETİ = (A + B + C) = 2.130.000 + 2.250.000 + 1.145.000 = 5.525.000
D. Yarı mamul Kullanımı = (1 - 2) = 950.000 – 450.000 = 500.000
II. ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = (I + D) = 5.525.000 + 500.000 = 6.025.000
E. Mamul Stoklarında Değişim = (3 - 4) = 850.000 - 1.450.000 = -600.000
III. SATILAN MAMUL MALİYETİ = (II - E) = 6.025.000 - 600.000 = 5.425.000
IV. TİCARİ FAALİYET = (F + G - H) = 0 + 3.265.000 - 1.650.000 = 1.615.000
V. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ = (IV) = 1.615.000
VI. SATILAN HİZMET MALİYETİ = Bu bölüm hizmet satan işletmelerde kullanılır.
VII. SATIŞLARIN MALİYETİ = (III + V + VI) = 5.425.000 + 1.615.000 + 0 = 7.040.000
Gelir tablosunda "brüt satış kârı", “faaliyet kârı", "olağan kâr", "vergiden önceki kâr"
ve "vergiden sonraki net kâr" bölümleri vardır. İşletmenin vergiden sonraki net kârı bu
aşamalardan geçerek hesaplanır.
Gelir tablosuna aşağıdaki örneği verebiliriz:
ÖZET GELİR TABLOSU
HESAPLAR
BRÜT SATIŞLAR
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KAR VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GEL. VE KARLAR
DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM. KARŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Şekil 2.6. Özet gelir tablosu
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CARİ DÖNEM
8.650.000
205.000
8.445.000
7.040.000
1.405.000
743.000
236.000
360.000
147.000
662.000
48.000
5.000
52.000
647.000
10.000
17.000
640.000
280.000
360.000

Dikkat edilirse işletmenin brüt satış karı net satışlardan satılan malın maliyetinin
düşülmesi ile bulunmuştur. Net satışlar, toplam satış hâsılatından varsa satış iade ve
ıskontolarının düşülmesiyle hesaplanmıştır. Satılan malın maliyeti ise dönem başı mal
stoklarının değerine, alışlardan varsa alış iade ve ıskontolarının çıkarılmasıyla bulunan. net
alışların değerinin ilavesi ile bulunan satışa hazır malın maliyetinden dönem sonu mal
stoklarının değerinin çıkarılmasıyla bulunmuştur. Brüt mal satış karından faaliyet giderleri
çıkarılarak faaliyet karı hesaplanmıştır. İşletmenin olağan gelirlerinin ilavesi, olağan
giderlerinin düşülmesi ile olağan kar veya zarar bulunmuştur. İşletmenin esas faaliyeti
dışındaki gelir ve giderlerinin olağan karına ilave edilmesi ve düşülmesi ile vergiden önceki
kâr (brüt dönem kârı) bulunmuş olur. İşletmenin tabi olduğu vergi oranına göre hesaplanan
verginin bu tutardan düşülmesi ile de vergiden sonraki net kara (dönem net kârına) ulaşılmış
olur.

Örnek: X Oteli AŞ’nin

Ödenmiş sermayesi 150.000 TL’dir.
2012 yılı ticari kârı 640.000 TL olan şirketin 5 ortağı kârın tamamını dağıtma kararı almıştır.
Bu dönem 15.000 TL kanunen kabul edilmeyen gider vardır.
2011 yılından kalma 17.000 TL geçmiş dönem zararı vardır.
A) Dağıtılabilir Net Kârın Hesaplanması Sonuçları
1. Kurumun 2012 Yılı Bilanço Kârı
2. K.K.Edilmeyen Giderler (+)
3. Geçmiş Yıl Mali Zararı (-)
4. Mali Kâr (1 + 2 - 3)
5. Kurumlar Vergisi (-) (4 x 0,20)
6. Dağıtılabilir Net Dönem Kârı (4 - 5)

640.000
15.000
17.000
638.000
127.600
510.400

Büyük defter kayıtları aşağıdaki gibidir:
B 691.01 Kurumlar Vergisi Hs. A
127.600
127.600

B 370.01 Kurum. Vergi. Karş. Hs. A
127.600
127.600

B 690.01 Dönem K/Z Hs.
638.000

B

A
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692.01 Dönem Net K/Z Hs. A
655.000
510.400
638.000

B 590.01 Dönem Net Kârı Hs. A
638.000
638.000

B 580.01 Geç. Yıl Zarar. Hs. A
17.000

B 570.01 Geç. Yıl Kâr. Hs. A
510.400
638.000

B 331.10 I. Temettü Hs.
A
7.500
7.500

B 331.20 II. Temettü Hs. A
429,642
429,642

B

B

540.20 II. Yedek Akçe Hs. A
47.738

540.10 I. Yedek Akçe Hs. A
25,520

B 100.01 Kasa (TL) Hs. A
437.142
127.600

B 362.01 Öd. Kurumlar Vergisi Hs. A
127.600
127.600
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları





Öneriler








Gelir tablosu kalemlerini tanıyınız.
Vergi hesaplamaları yapınız.
Gelir tablosu oluşturunuz.
Brüt ve net kâr/zarar hesaplayınız.
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Dikkatli olunuz.
Titiz olunuz.
Detaylara özen gösteriniz.
Sorumluluk sahibi olunuz.
Zamanı iyi kullanınız.
Pratik olunuz.
Doğru karar veriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Gelir tablosu kalemlerini doğru tanıdınız mı?

2.

Gelir vergisi hesaplamaları hatasız yaptınız mı?

3.

Kurumlar vergisi hesaplamaları hatasız yaptınız mı?

4.

Satışların maliyeti tablosunu hatasız oluşturdunuz mu?

5.

Gelir tablosunu hatasız oluşturdunuz mu?

6.

Kâr dağıtım tablosunu hatasız hesapladınız mı?

7.

Kâr dağıtım tablosunu hatasız oluşturdunuz mu?

8.

Brüt kâr ve zararı doğru hesapladınız mı?

9.

Net kâr ve zararı doğru hesapladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Bir işletmenin yıllık toplam elde ettiği gelirlerden, üretim maliyetini ve stokları
düşerek………kâr bulunur. Bundan da ödenecek vergiler düşülerek ………….kâr
bulunur.

2.

Geçmiş yıl zararları gerçekleştikten sonra …….yılda ticari kazançtan indirilebilir.

3.

Gelir üzerinden alınan vergiler………………..ve…………………vergileridir.

4.

Bir işletmenin satışlarını gerçekleştirirken yapmış olduğu giderleri ayrıntılı bir
biçimde gösteren tabloya………………………………tablosu denir.

5.

İşletmelerin gelirlerini nerelerden ve hangi faaliyetlerden elde ettiğini gösteren
tabloya………………………..tablosu denir.

6.

Sermaye şirketlerinde ödenecek vergileri,ayrılan yedekleri ve ortaklara dağıtılacak kar
paylarını gösteren tabloya…………………….tablosu denir.

7.

Aşağıdaki verilere göre özet gelir tablosunu oluşturunuz.
ÖZET GELİR TABLOSU
HESAPLAR
BRÜT SATIŞLAR
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KAR VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GEL. VE KARLAR
DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
OLAĞAN DIŞ I GİDER VE ZARARLAR (-)
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CARİ DÖNEM
7.500.000
250.000
6.050.000

250.000
300.000
350.000
50.000
10.000
30.000
10.000
15.000

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM. KARŞ.
(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tek düzen muhasebe
standardına uygun olarak muhasebe hesaplarını ve belgelerini belirleyecek, düzenlenmiş
belgeleri ve muhasebe kayıtlarını hatasız kontrol edecek, ön büroda ki bilgisayar paket
programına eksiksiz kayıt yapacak ve kayıtları doğru bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bu faaliyet boyunca tek düzen muhasebe sisteminin incelenmesi
konunun anlaşılması açısından çok önemlidir.



Yapılan araştırmalar sırasında toplanan muhasebe kayıt belgelerini sınıfa
getirerek diğer arkadaşlarınızla paylaşınız



Gruplar halinde çalışmalar yapmanız size ön büro bilgisayar paket
programlarını öğrenme olanağı verecektir.

3. MUHASEBE KAYITLARINI SİSTEME
İŞLEME
Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de otelcilik sektörü
işlemleri hızlandırmak, kontrolü sağlamak, kaçakları önlemek ve personel tasarrufu yapmak
amacı ile bilgisayarlı otel yönetimine geçmişlerdir. Bu sistemler değişik bilgisayar ve
yazılım firmalarının çeşitli çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Genellikle ön büro,
yiyecek içecek ve muhasebe programlarının birbiriyle bağlantılı şekilde çalışmalarından
oluşan bir yazılım sistemdir. Bu sistemden her türlü rapor almak mümkündür.
Öncelikle resmin bütünü görmek üzere bir otel işletmesinin temel fonksiyonlarını
kısaca anlatalım. Dört temel fonksiyon var;


Ön büro modülü: Ön büro modülü gelirlerin toplandığı ve operasyonun takip
edildiği modüldür.
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POS modülü: Oteldeki tüm satış noktalarında (satış noktası terminali) bulunan
terminallerdir. Buralardan yapılan satışlar, ön büro ve yiyecek – içecek
modüllerine anında aktarılmaktadır.
Yiyecek-İçecek modülü: POS’lardan yapılan satışların (Stok Maliyet Kontrol
modülü) takip ve kontrol edildiği modüldür.
Muhasebe: Otelcilik yazılımıyla uyumlu olarak çalışan ayrı bir yazılımdır.

Resim 3.1. Otelin genel işleyişi

Yukarıdaki resimde temel fonksiyonlar arasındaki okların yönleri bilgi akışının hangi
modülden hangi modüle olduğunu gösteriyor. Bu programda oluşan finansal işlemler
buradan terminaller aracılığıyla muhasebeye aktarılıyor.
İşletme içindeki iki ayrı sistemin birbirleriyle tam entegre yapı içerisinde çalışırken
ortaya çıkan verilerin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Diğer önemli bir nokta da
günlük kontroller sonucu tespit edilen tutarsızlıkların mutlaka bilginin kaynağı olan
sistemden düzeltilmesi veya ters kayıt oluşturularak yanlışlığın giderilmesi gerekliliğidir. Bu
yöntem ön büro ile muhasebe yazılımları arasında daimi tutarlılığı sağlayacaktır. Aksi
takdirde yapılan düzeltmeler sadece muhasebede kalacak ve sistem bütünlüğü bozulmuş
olacaktır.
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Gün sonunda ön büroda toplanan nakitler muhasebe kasasına teslim edilmektedir. Bu
fişler ile terminal aracılığı ile ön büroda toplanan nakitler muhasebe kasasına virman
yapılmaktadır. Bu durumda muhasebede, ön büro kasasının gün sonunda bakiye vermemesi
gerekmektedir.
ETA SQL Muhasebe Paket Programının Kurulumu
Programın bilgisayara yüklenmesi: Muhasebe paket programları CD, DVD gibi bir
kayıt ortamında sıkıştırılmış olarak bulunur. Bu kayıt ortamından bilgisayara aktarılmasına
yükleme denir. Programın İnternetteki sitesinden yükleme ve kurulum ile ilgili bilgi
alabiliriz. Program dosyaları arasında beni oku, gibi açıklama dosyaları varsa okunmalıdır.
ETA SQL tabanlı programların kurulumu genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Microsoft SQL Kurulumu, Borland BDE Kurulumu, Program Kurulumu.
Microsoft SQL server kurulumu: SQL Server, bir veritabanı yönetim sistemidir ve
terminallerin SQL Server üzerindeki verilere ulaşmasını sağlar. SQL tabanlı paket
programların çalışabilmesi için öncelikle SQL Server programının kurulması gerekir. SQL
Server programının kurulum aşaması aşağıdaki gibidir. Program CD’si CD-rom’a
takıldığında; genellikle otomatik olarak aşağıdaki gibi bir kurulum ekranı açılır.

Resim 3.2. SQL server kurulumu

Microsoft SQL kurulumu seçeneği çalıştırılır. "Başlat" düğmesine basıldıktan sonra
aşağıdaki uyarı ekranları gelir.

Resim 3.3. SQL server kurulumu
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Microsoft SQL kurulumu yandaki ekranın gelmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu
ekranda, ana makine kurulumu için Server (sunucu) Kurulumu, terminaller için Client
(terminal) Kurulumu seçilir ve terminal makine sayısı yazılarak "Başlat" düğmesi tıklanır.
SQL programının bir sonraki adımı ise SQL programın aktif hale getirilmesidir. SQL
programını aktif hale getirmek için sırasıyla şu yollar takip edilmelidir. Başlat menüsü
tıklanır ve "Tüm Programlar" seçilir. Microsoft SQL Service Manager ekranı açılır.
Start/Continue seçeneği çift tıklanarak SQL Server aktif hale getirilir ve aşağıdaki ekran
görülür.

Resim 3.4. SQL server kurulumu

Borland BDE Kurulumu
Borland BDE, SQL Server programı ile ticari paket programlar arasındaki bağlantıyı
sağlayan bir arabirim yazılımdır. Borland BDE yazılımı kurulmadığında paket program
çalışmayacaktır. Borland BDE kurulumu için aşağıdaki işlem adımları uygulanır. Aşağıdaki
kurulum menüsünden Borland BDE Kurulumu seçilerek çalıştırılır.

Resim 3.5. Borland BDE kurulumu
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Resim 3.6. Borland BDE kurulumu

Gelen ekranlarda "Next" seçenekleri işaretlenerek program kurulumuna devam edilir.
Yandaki ekranda "Install" tuşuna basılarak dosyaların kopyalanması sağlanır. Borland BDE
kurulumu tamamlandığında yeni ekran gelir. "Finish" seçeneğine basılarak işlem
tamamlanır.
Paket Program Kurulumu ve Ayarları
Paket program için gerekli olan veritabanı programı kurulduktan sonra paket program
kurulumuna ve ayarlarının yapılmasına geçilir. Program aşağıdaki kurulum penceresinde yer
alan "ETA SQL program kurulumu" seçeneği ile programın kurulması işlemi başlatılır.
Program kurulumu "İleri" seçeneği ile devam ettirilir. Aşağıda yer alan pencerede kurulum
tipi "Demo Seti Kurulumu" ve "Eğitim seti (tek kullanıcılı)" seçenekleri birlikte işaretlenerek
"İleri" seçeneği kuruluma devam edilir.

Resim 3.7. Borland BDE kurulumu

Eğer eğitim kurumlarında terminal kurulacaksa "Eğitim seti (çok kullanıcılı)"
seçeneğinin seçilmesi gerekir. Açılan aşağıdaki pencere programın kurulmakta olduğu
kaynak dizin ve kopyalanacağı hedef dizin bildirilir. Belirtilen klasörün açılmasına "İleri"
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butonu ile onay verilir. Program kuruluşu için açılması zorunlu olan bu klasörün açılması
için "Evet" seçeneğini tıklayarak klasörün açılmasını onaylamış oluruz.
Yeni açılan pencerede program modüllerinin yanında bulunan işaret modülün
onaylandığını, işareti olamayanların ise modülün seçilmediğini ve kurulmayacağını ifade
eder. Bu aşamada kurulması istenilen modüller seçildikten sonra "İleri" tuşuna basılarak
program kuruluşuna devam edilir. Yandaki pencerede ise programın kurulum tipi ve kısa yol
oluşturmak istediğimiz yerleri pencerenin sol tarafından seçeriz.

Resim 3.8. Paket program kurulumu

Pencerenin
sağ
tarafında
ise
programın
çalışması
için
gerekli
dosya isimleri işaretlidir. Bu bölüme müdahale edilmemelidir. Bu aşamada, kurulum tipi
olarak "Tam Kurulum (tavsiye edilen)" seçilir.

Resim 3.9. Paket program kurulumu

Kısa yol oluşturma bölümünde ise program ikonunun (çalıştırma simgesi) yer almasını
istenen yerler işaretlenir "İleri" tuşuna basılarak kurulum devam edilir.
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Resim 3.10. Paket program kurulumu

Yandaki ekranda "Son" seçeneğinin seçilmesi ile program dosyalarının kurulumu ve
son aşamanın tamamlanması sağlanır. Bu aşamada “Son” tuşuna basarak, dosyaların
kopyalanması için beklenir.

Resim 3.11. Paket program kurulumu

Dosya kopyalama işlemi bittikten sonra sağdaki ekran sizi karşılayacaktır. Bu ekranda
kurulumun tamamlandığı ve 2. aşama olan Enstelasyon işlemine geçmenizi belirten bir
mesaj ile alınır. "Çıkış" seçeneği işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir. Program
kurulduktan sonra programın içindeki kullanım kılavuzundan gerekli işlemler okunarak
gerçekleştirilir. Bu programın demo’su internet üzerinden ücretsiz olarak indirilmektedir.

3.1. Konuk Giriş İşlemleri
Konuk giriş işlemi, ön büro elemanının konuğu saygıyla karşılaması ile başlar.
Resepsiyon elemanı, ön büro bankosuna gelen konuğu güler yüzle ve günün saatine uygun
olarak selamlandıktan sonra konuğun rezervasyonlu olup olmadığını öğrenmelidir. Konuğun
rezervasyonlu veya rezervasyonsuz (walk-in) oluşu kayıt işlemlerinin farklı yapılmasını
gerektirir. Konuk ister rezervasyonlu olsun ister rezervasyonsuz olsun konaklama belgesini
(registration card) doldurmak zorundadır. Konuğun konaklama belgesini doldurup
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resepsiyon elemanına vermesinden sonra kayıt işlemleri başlamış olur. Konukların
konaklama tesisine geldiklerindeki ilk aşama selamlama daha sonrada kayıt aşamasıdır. Bu
aşamalarda, resepsiyon görevlisi konuğu sıkmadan beklentilerini öğrenerek en uygun şekilde
karşılanmasını sağlamalıdır.
Kayıt aşamasında konuktan alınan bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Konaklama
belgesinin doğru ve eksiksiz doldurulabilmesi için konuktan alınacak bilgiler ve konuğun
kullandığı kimlik belgesinin büyük önemi vardır. Konuğun kayıt esnasında geçerli bir kimlik
belgesi kullanma ve ibraz etmesi keyfi değil yasal zorunluluktur. Aşağıda yer alan geçerli
kimlik belgelerinden herhangi biri kayıt için yeterlidir. Unutulmaması gereken diğer bir konu
da bu belgelerinin aslının kullanılma zorunluluğudur. Kayıt esnasında kullanılacak belgenin
aslı olmadığı sürece geçerliliği yoktur. Bu gibi konularda resepsiyon görevlilerinin dikkatli
olmaları gerekir. Konuğun Kaydında Geçerli Kimlik Belgeleri;






Nüfus Cüzdanı (Kimlik Belgesi)
Ehliyet
Evlilik Cüzdanı
Pasaport
Resmi Kurumlarca Onaylı Personel Kimlik Belgesi (T.C. kimlik numaralı)

Ön büroda konuk kayıtlarının sistematik ve düzenli biçimde tutulması gerekmektedir.
Genel olarak konuğun konaklama işletmesinden ayrılış tarihi bilinmesine rağmen konuğun
her an hesabını kapatarak tesisten ayrılacağı varsayımına göre kayıtların ve hesapların hazır
tutulması konaklama işletmeciliğinin temel ilkesidir.
Konuk, önemli biri ise (VIP) konaklama belgesini doldurma aşaması daha farklı
gerçekleşir. Resepsiyon elemanının öncelikle VIP konuğun gelişiyle ilgili memorandumu
okuması gerekir. Memorandumda gerekli açıklamalar yapılır. Birçok konaklama işletmesinin
VIP sınıflandırması birbirinden farklı özellikler gösterse de genellikle aşağıda yer alan
sınıflama kullanılmaktadır.
VIP Sınıflandırma Listesi






Junior VIP: Alt seviyede VIP (Tesisin sürekli konukları (Repaet guest) vb)
Senior VIP: Orta düzeyde VIP (Milletvekilleri, Bürokratlar vb)
Superior VIP: Üst düzeyde VIP (Bakanlar, Sanatçılar vb)
Top VIP: En üst düzeyde VIP (Cumhurbaşkanı, Başbakan vb)
CIP: Commercially VIP (Acenteler, firmalar için önem taşıyan kişiler)

Bilgisayar sisteminin kullanımının ön büroya sayladığı temel faydaları şu şekilde
sıralayabiliriz:




Konaklama belgesindeki tüm bilgiler depolanabilir.
Oda durumları, rezervasyonlar, check-in, check-out, okey raporları tutulabilir,
kod vermek suretiyle buna benzer bilgiler hemen elde edilebilir.
Rezervasyonlar en verimli satış biçiminde ve müşteri istekleri doğrultusunda
planlanabilir.
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İstatistikî veriler elde edilebilir.
İleriye dönük planlar, satış ve karlılık analizleri yapılabilir.
Konuk hesapları (folio) açılabilir, hesaplar tutulabilir. Odaların anahtarları her
konuk için ayrıca kodlanabilir.
Konaklama işletmesini oluşturan departmanlar arasında bilgi alışverişi
yapılabilir.
Yönetim tarafından ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ekrandan öğrenilebilir.
Ön büro personeli tarafından yapılabilecek suistimaleleri engellemeye yardımcı
olur, Örneğin; Kayıt dışı mükerrer oda satışı (bir odanın günde birden fazla
satışı)
Ayrıca işlemlerin hızlı yapılmasını sağlar.

Bilgisayar sistemine bağlı çalışan ulusal ve/veya uluslararası zincir konaklama
işletmeleri konuk bilgilerini içeren veri tabanı oluşturarak zincire bağlı olan tüm konaklama
işletmeleri ihtiyaç duydukları tüm bilgileri birbiriyle paylaşmaktadırlar. Bu sistem ile
devamlı konaklayan konuklar, konuk bağlılığı, konukların tercihleri ve beklentileri,
konukların demografik özellikleri, konukların tesislerinin hizmetlerden faydalanma
düzeyleri, konuk şikâyetleri ve konuk memnuniyetleri vb ile ilgili bilgilerin, zincir
konaklama işletmeleri arasında paylaşımı olanağını sağlamaktadır. Bu da konukların giriş
işlemleri dâhil tüm işlemlerin çok hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Bilgisayarlarla boşalan
odalar, dolu odalar, o andaki mevcut oda durumu, odalarla ilgili verimlilik ve aktivite
durumu, geçmişte yapılan odalarla ilgili planlar, kat yönetimi tahsis raporu ve verimlilik
raporu hazırlayabilir.
Konuk aynı konaklama işletmesine birden fazla geldiğinde veya zincir bir konaklama
işletmesine geldiğinde daha önceki konaklama bilgileri (history card) bilgisayarın belleğinde
var olduğundan kayıt işlemleri daha süratli yapılabilecektir. Zaten asıl olan konuğun her an
check-out yapacakmış gibi tüm işlemlerin hali hazırda bulunması ise, bilgisayar sistemi bunu
en iyi sağlayandır. Bilgisayar sistemiyle çalışan ön büroda konuk konaklama işletmesine
geldiğinde mutlaka konaklama belgesini doldurur ve ilgili bölümü imzalar. Konuğun
dolduracağı konaklama belgesindeki bilgiler, en kısa sürede bilgisayardaki ilgili bölüme
girilerek kaydedilir.
Münferit (Bireysel) Konukların Kayıt İşlemleri
Konuk konaklama işletmesinde geldiğinde danışma hizmetleri (concierge) elemanı
tarafından karşılanır. Taşıyıcı (Bell-boy) refakatinde resepsiyona gelir. Konuk resepsiyon
görevlisi tarafından uygun şekilde selamlanır. Konuğun ismi öğrenilir ve gizlice kara liste
(sakıncalı konuk) kontrol edilir. Eğer kara listeye kayıtlıysa uygun biçimde konaklama
yapamayacağı ifade edilir. Rezervasyonlu olup olmadığı öğrenilir. Rezervasyonu yoksa
doldurması için konaklama belgesi verilir. Konuğun konaklama işletmesinde kalacağı belli
olduktan sonra konuğun bagajı varsa bell-boy tarafından bagaj kartı düzenlenir. Konuk
konaklama işletmesine ilk defa geliyorsa, belirli bir miktar depozito veya ön ödeme
yapılması istenebilir.
Rezervasyonu varsa rezervasyon listesinden ismi bulunur. Doldurması için konaklama
belgesi verilir. Rezervasyon sırasında alınan bilgiler kontrol edilir. İstenen oda tipi, kalış

77

süresi, odanın ücreti ve odanın ücretinin kim tarafından ve nasıl ödeneceği belirlenir.
Konuğun odası bloke edilmişse odanın hazır olup olmadığı tekrar kontrol edilir. Konuğun
oda tipi belirlenmemişse veya rezervasyonsuzsa, ne tip oda istediği sorularak oda seçiminde
yardımcı olunur. Konuğun yanında kişi veya kişiler eş veya çocuğu değilse ve 15 yaşından
büyükse, ayrı bir konaklama belgesi verilerek doldurması sağlanır. Konuğun doldurduğu
konaklama belgesi doldurulduktan sonra geçerli kimlik belgesiyle birlikte bilgilerin
doğruluğu kontrol edilir. Eksik bölüm varsa tamamlatılır. İmzası alınır. Kontrolü yapan kişi
ilgili bölümü paraflar.
Bagaj fişi üzerine oda numarası yazılarak bell-boy’a verilir. Bagaj, bagaj geliş kartına
işlenmek üzere bagaj odasına gönderilir. Konuğa anahtar ve/veya anahtar kartı verilir.
Anahtar kartlara elektronik olarak yazılmış bilgiler girilerek konuğun bu kartı tesisin birçok
alanında kullanması sağlanır.
Konuğa konaklama işletmesinin diğer bölümleri ve
yaralanabileceği hizmetler hakkında kısa öz bilgiler verilir. Konuk odasına çıkarılmak üzere
bell-boy refakatine bırakılır. Konuk odasına çıkarıldığı zaman bell-boy konuğun kapısını
açarak odanın özellikleri hakkında bilgi verilirken, odayı genel olarak kontrol eder. Bell-boy
konuğun bagajını teslim ederek, uygun bir şekilde odadan ayrılır.
Grup Olarak Gelen Konukların Kayıt İşlemleri
Konukların bireysel olarak tesise gelmesi dışında acenteler, tur operatörleri veya
firmalar aracılıyla, belirli sayıdaki kişiler bir araya gelerek, gruplar halinde konaklama
işletmelerine gelebilirler. Grup girişleri, münferit girişlere göre zor ve özen isteyen
girişlerdir. Çünkü en az “on kişi” grup sayılmaktadır. Konaklama işletmesine gelen her birey
öncelikle kendi kayıt işlemini yaptırmak isteyeceğinden bu işlemlerin belirli bir
organizasyon çerçevesinde yapılmasını gerektirir. Grup kayıtlarında en önemli husus kayıt
aşamasının hızlı yapılmasını sağlayarak tesis hakkında olumsuz bir izlenim edinilmesini
engellemektir. Grup girişlerini ikiye ayırarak inceleyebiliriz.


Tek grup girişi: Herhangi bir tarihte yapılan anlaşma gereği belli sayıda kişinin
süreklilik arz etmeden tesise giriş yapmasıdır.



Ardışık (back to back) grup girişleri: Belirli periyotlar ile tesiste bulunan
grubun ayrılmasıyla boşalan yere yeni bir grubun giriş yapmasıdır. Ardışık
grupların, genellikle aynı yapıdaki insanları içermesi, oda sayılarının
kontenjanlarla ve belli sürelerle saptanmış olması gibi, kendine özgü
kolaylıkları bulunmaktadır.

Grup olarak gelen konukların resepsiyon bankosunda yığılmalarını engellemek için,
konukları havaalanı, otobüs terminali, gar, liman vb. yerlerde karşılayan acente yetkililere
konaklama belgesi verilerek konukların konaklama işletmesine varış anına kadar geçen
sürede bu belgeleri doldurmaları ve imzalamaları sağlanabilir. Buna ön kayıtta diyebiliriz.
Acentenin gönderdiği grup listesine (grup list) oda numaraları yerleştirilerek gelen müşteri
listesi oluşturulur. Bu liste ilgili tüm bölümlere gönderilir. Bell-boy’lar müşterilerin tüm
bagajlarını otobüslerden indirirken ellerindeki listeden de konukların oda numaralarını
bagajların üzerine yazarlar (herkes bagajlarının üzerine isimlerini yazmaktadır) ve oda
numarasına göre sıralarlar. Müşteriler resepsiyona kimlik belgelerini ve konaklama
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belgelerini teslim ettikten sonra, oda anahtarlarını alıp bell-boy’lar ile odalarına çıkarlar.
Böylece müşterilerin resepsiyon önünde bekleme süreleri çok kısaltılır.
Konuğun konaklama belgesini doldurup resepsiyon elemanına teslim etmesinden
sonra resepsiyon elemanı bu belgede yer alan bilgileri en kısa şekilde sisteme kaydetmesi
gerekmektedir. Kayıtları sisteme girilmesinden sonra resepsiyon elemanı yapılan kayıtları
tekrar kontrol etmelidir. Kayıt aşamasında oluşabilecek bir aksaklık tüm işlemlerin hatalı
olmasını sağlar.

3.1.1. Ödeme Şekline Göre
Konuk, otele giriş yaptıktan sonra konuğun ödemeyi nasıl yapmak istediği nazikçe
sorulur. Müşterinin verdiği yanıta göre işlem yapılır. Konuğun bagajı yoksa iyi bir giyime
sahip değilse veya tavırlarında tedirginlik var ise yani güven vermiyorsa depozito veya ön
ödeme yapması istenir. Konuk ödemeyi kredi kartı ile yapacaksa, kart istenerek gerekli
işlemler yapılır. Ödemeyi seyahat acentesi yapacaksa, “voucher” belgesi istenir. Belgeye
göre gerekli işlemler yapılarak konuğa bilgi verilir. Ödemeyi bir firma yapacaksa
konaklama işletmesine daha önce gelen teminat mektubu veya teyit fişi ilgili dosyadan
çıkarılıp gerekli işlemler yapılarak konuğa bilgi verilir.
Konukların konaklama işletmesinde kaldıkları süre içerisinde yaptıkları harcamaların
takibi ve denetimi aslında hesap kayıp ve kaçaklarına olanak vermeden sunulan hizmetlerin
karşılığının alınabilmesi içindir. Konuklara sunulan hizmetler işletme için bir çıktı, bu
çıktının girdisi ise ödemedir. Konaklama işletmelerinin olduğu gibi bütün ticari
işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri bu döngüye bağlıdır. Konuğun harcamalarını
kapatmak istediğinde öncelikle konuğun tüm harcamalarının eksiksiz bir biçimde folyoya
aktarılmış olması gerekir. Burada yapılacak bir hatanın telafisi mümkün olmayabilir. Bu
yüzdendir ki konuk hesaplarının hali hazırda olması gerekliliği sürekli hatırlanmalıdır.
Genel olarak konuklar harcamalarını ödemek için aşağıda belirtilen ödeme araçlarını
kullanırlar. Bunların dışında hiçbir ödeme aracı oteller tarafından kabul edilmez. Bunlar:










Nakit (cash) veya peşin ödeme,
Çeşitli nakit döviz cinsi ile ödeme,
Çek (kambiyo senedi) ile ödeme,
Seyahat çeki (travellers check) ile ödeme,
Avrupa bankalarından verilen çekler (euro check) ile ödeme,
Kredi kartı ile ödeme,
Acente voucher’ları ile ödeme,
Firmalara ait ödeme emirleri (teminat mektupları) ile ödeme,
Kamu kurumlarına ait ödeme emirleri (teminat mektupları) ile ödeme,

Konaklama işletmesine gelen konukların kayıt işlemleri yapıldıktan sonra konuk bellboy eşliğinde odasına çıkar. Konuğun resepsiyon bankosundan ayrılmasından sonra
resepsiyon elemanı konukla ilgili bilgileri sisteme işler. Konukların konaklama süresince oda
bedelleri dışında da harcama yapabilecekleri düşünülür. Konukların yapabilecekleri
harcamalarının da takip edilmesi gerekmektedir. Konuğun muhtemel yapabileceği
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harcamaların işlendiği ve takip edildiği formlara konaklama sektöründe folio (konuk hesap
kartı) denmektedir.
Konaklama tesisleri sadece odalar bölümünden ibaret değildir. Konuklar, konaklama
tesisini oluşturan diğer departmanlarda da (lokanta, bar, gece kulübü, sauna, yüzme havuzu,
fitness alanları vb) yararlanabilmektedir. Bu hizmetlerin karşılığında konuğun yaptığı
harcamaların sistematik biçimde takip ve kayıt edilmesi gereklidir. Konuğun yaptığı tüm
harcamalar anında resepsiyon bölümüne iletilmelidir. Resepsiyon görevlileri yapılan
harcamaları en kısa sürede sisteme kaydetmek zorundadır. Çünkü konuğun konaklama
işletmesinden ayrılış tarihi bilinmesine rağmen konuğun her an hesabını kapatarak tesisten
ayrılacağı varsayımı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu durum konuğun tesis içinde
yaptığı harcamaların sürekli güncellenip hazır tutulması gerekliliğini ortaya koyar. Folyo
konaklama işletmeciliğinde bunun için kullanılır.
Konaklama işletmesini oluşturan departmanların bilgisayar sistemi kullanmaları folyo
takip ve kayıtları için en uygun yöntemdir. Bilgisayar sisteminin sahip olduğu özellikler
nedeniyle konuk hangi departmanda harcama yaparsa yapsın bununla ilgili bilgiyi anında bir
diğer departmana iletmek mümkün olduğundan konuk folyolarını takip etmek için en çok
kullanılan yöntemdir. Böylece, hesap kaçakları da önlenmiş olacaktır.
Folyolar, konukların hesaplarının tutulduğu formlar olması nedeniyle değerli evrak
sınıfına girer. Her odaya bir folyo açılır. Açılan bu folyo da hesap hareketlerini takip edecek
yer kalmadığında ikinci folyo açılabilir. Folyolar genellikle matbu basılı formlardır ve
kendinden karbonlu beş nüsha olarak düzenlenirler. Konuk ödemesini yaptıktan sonra
harcamayla ilgili nüshanın biri konuğa verilir, diğeri arşivlenmesi için resepsiyon da kalır,
kalan üç nüsha ise muhasebeye gönderilir. Turistlik işletmeler ihracatçı sayıldıkları için,
yabancılara kestikleri faturalar (dördüncü nüshalar) ve döviz alım belgeleri, yılsonunda
katma değer vergisi iadesi için Merkez Bankasına gönderilirler. Folyo düzenlenirken
konuğun yaptığı harcamalar departmanlardan gelen belgeler doğrultusunda doldurulur. Folyo
oda ücretiyle birlikte diğer harcamaların da takip edildiği ve işlendiği matbu bir formdur.
Folyoyu açarken dikkat edilecek en önemli unsur konuğun konaklama belgesini
doldurmuş olması ve konaklama belgesine folyo numarasının yazılmış olmasıdır.
Konaklama belgesi konuk kayıtları için ne kadar önemliyse, folyo da konukların
harcamalarının takibi için o kadar önemlidir. Her iki belgede konaklama tesisinde
arşivlenerek saklanır. Konukların konaklama tesisine geliş şekilleri de folyoların kendi
içinde üçe ayrılmasına yol açmıştır. Bunlar:




Room folyo: Münferit (bireysel) giriş yapan konuklar için kullanılan folyolar,
Main folyo: Grup olarak giriş yapan konuklar için kullanılan folyolar,
Extra (ekstra) folyo: Konaklama tesisinde konaklayıp, taraflarca yapılan
anlaşma çerçevesinin dışındaki hizmetlerden faydalanmak isteyen konuklara
açılan ekstra folyolardır.

Oda folyosu: Genellikle münferit (walk in) müşteriler için kullanılır ve her türlü
harcamaları bu folyoya işlenir. Müşteriler ayrılırken ön fatura (prebill) çıkartılır ve kontrol
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etmesi için müşteriye verilir. Müşterinin itirazı var ise adisyonlardan imza kontrolü yapılır ve
mutabakat sağlanarak hesabın ödenmesi sağlanır. Her oda için ayrı folyo açılır.

Şekil 3.1. Folio (folyo)
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Resim 3.12. Adisyon

Ana folyo: Seyahat acenteleri, firmalar ve kamu kuruluşlarının yani grup olarak giriş
yapan konuklar için kullanılan folyolardır. Bu folyolarda acentenin voucher’larında,
firmaların ve kamu kurumlarının teyit mektuplarında yer alan ve fatura edilmesi istenen
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ödemeler bu faturaya işlenir, müşteriler ayrılırken bu hesaplar krediye kaldırılır ve muhasebe
departmanı bu faturaları ilgili yerlere göndererek tahsil edilmesini sağlar. Gruplara ait tüm
odalar için bir folyo açılır.
Ekstra folyo: Seyahat acenteleri, firmalar ve kamu kuruluşlarının yani grup olarak
giriş yapan konukların ekstra harcamalarının takip edildiği ve müşterinin kendisinin
ödeyeceği miktarların girildiği folyolardır. Burada biriken hesaplar müşteriler otelden
ayrılırken peşin olarak tahsil edilir. Her oda için ayrı folyo açılır.
Kontrol aşaması folyonun ilk açılması anı kadar önemlidir. Ön kasiyer gün içerisinde
açmış olduğu folyoları tek tek kontrol etmelidir. Folyonun oluşturulması anında gözden
kaçan küçük ayrıntıların büyük sonuçlar doğurabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Ön
kasiyer, konuğu resepsiyon bankosunda bekletmemek için, seri ve hızlı çalışmak zorundadır.
Bu yüzden bazen istenilmeyen hatalarla karşılaşılabilinir. Hatalarla karşılaşmamak için önce
bunların tespit edilmesi gerekir. Gün içerisinde yapılan işlemlerin tekrar gözden geçirilmesi
gereklidir. Bunun için ön kasiyer yeni bir folyo açar gibi, işlemlerini en baştan tek tek
gözden geçirmelidir. Bu aşamada daha önce fark edilmeyen eksiklikler veya hatalar varsa
bunlar vakit kaybedilmeden düzeltilir. Mevcut hatalar giderilse bile, ön kasiyer mesai
arkadaşlarına bununla ilgi bilgi vermeli ve mesaj defterine (log book) bunu yazmalıdır.
Kontrol, sonradan karşılaşılabilecek hataları önceden tespit etme ve giderme işlemidir. Eğer
bu yapılamıyorsa kontrol aşamasının çalışanlara ve işletmeye zaman kaybından başka
sağladığı bir şey yoktur.
Konaklama belgesi işletmenin beyni ise folyo da işletmenin kalbidir. Folyo açma
aşamasında oluşabilecek bir aksaklık tüm harcama kalemlerinin hatalı olmasını
sağlayacağından yapılan işlemlerin doğruluğundan emin olmakta fayda vardır. Tüm bu
işlemler yapılırken ön kasiyerin işini yüksek yoğunlukta yapması gerekir. Bunun için
deneyimli ön kasiyerlere ihtiyaç vardır.
3.1.1.1. Peşin
Genelde otel müşterileri iki çeşittir. Bunlar; rezervasyonlu müşteriler ve
rezervasyonsuz müşteriler (kapı müşterileri) olarak adlandırılırlar. Rezervasyonlu müşteriler
oteller için problem yaratmaz. Çünkü rezervasyon yaptırırken her türlü bilgi müşteriden
alınır. Rezervasyonsuz müşterilerin ise bütün bilgileri ön büroda alınmak zorundadır.
Konaklama belgesindeki oda ücreti kısmı, konuğun yanında doldurulmalı, bedeli ve ödeme
şekli nazikçe tespit edilmelidir. Check-in işleminden önce konuğun history card bilgileri
kontrol edilmeli, gerekli hazırlıklar yapılarak ödemeyle ilgili konuktan teyit alınmalıdır.
Konuğun çıkış işlemleri esnasında ödemeyi ne şekilde yapacağının belirlenmesi ve gerekirse
ön ödeme talep edilebilmesi için, konuk giriş işlemleri esnasında ödeme şekli sorulmalıdır.
Ödeme peşin olarak yapılacaksa ön ödeme talep edilmelidir. Konaklama kartı doldurulurken
konuğa ait bagaj kartı, bellboy tarafından, resepsiyon bankosunun üzerine memurun
görebileceği bir yere konulmalıdır. Bu kart konuğun yeteri kadar bagajı olup olmadığını
belirtmek amacıyla bankoya konulmaktadır. Eğer kart şüpheli konuklar için düzenlenen şekil
veya renkte ise konuktan ön ödeme talep edilmeli veya konaklama bedelinin tamamı tahsil
edilmelidir. Konaklama bedelinde indirim yapılacaksa ve resepsiyon bankosunda başka
konuklar varsa; bu işlem sesli olarak yapılmamalı, onun yerine fiyat konaklama belgesine
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(registration card) yazılarak müşteriye işaret edilerek ifade edilmelidir. Ödemeyi peşin mi,
yoksa kredi kartıyla mı yapacaksınız, efendim? vb. gibi sorular sorulabilir. Eğer müşteri
peşin olarak ödeyecekse ön ödeme talep edilir.
3.1.1.2. Ön Peşinat
Kaparo, depozit, pey akçesi, güvence parası, bağlanma parası ön peşinat ve ön ödeme
gibi farklı isimler verilen bu işlem otelcilik sektöründe yaygın olarak kaparo (deposit) ismi
ile anılmaktadır.
Kaparo: Bir sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan birinin, diğerine verdiği
paradır. Sözleşmenin ciddîliğinin ve gerçekliğinin kanıtı olarak verilir. Sözleşmede tersine
bir koşul yoksa kaporayı alan, bu parayı alacağına sayamaz. Eğer, kaporayı alan, sözleşme
gereklerini yerine getirmezse aldığı parayı geri verir. Parayı veren, sözleşme hükümlerine
uymazsa verdiği parayı geri alamaz. Sözleşme yapılırken taraflardan birinin diğerine işten
caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parasıdır.
Bu paranın müşteriden istenmesi için resepsiyon elemanının bir hesaplama yapması
gerekir. Şöyle ki; otelde kalacak müşterinin kişi sayısı, kalacağı gün sayısı, oda ücretleri ve
pansiyon ücretlerini kapsayan bir hesaplamadır. Ekstra harcamalar bilinmediğinden hesaba
katılmaz.
Kaparo oranı yaklaşık % 30 - 35’tir. Müşterinin kaporası yetersiz kaldığında tekrar ön
peşinat istenerek olay takip edilir. Toplam harcamanın tamamını istemek müşteri tarafından
güvensizlik olarak algılanacağından hoş karşılanmaz. Ön kasa elemanlarının uyanık olup
tüm müşterilerin hesaplarını her gün takip etmeleri gerekir. Son yıllarda “Erken
Rezervasyon” yöntemini bulan oteller, toplam harcamayı kredi kartına taksitlendirerek,
önceden tahsil etme yoluna gitmektedirler.
Aldığımız bu kaparo miktarı için müşteriye makbuz verilir ve gün sonunda toplanan
tüm nakitler muhasebeye teslim edilir. Müşterilerin diğer hesapları krediye kaldırılır ve
müşteri otelden ayrılmadan tahsil edilemezler.
Müşteri otelden ayrılırken yaptığı tüm harcamaların folyosuna işlenip işlenmediği
kontrol edilir. En son olarak müşterinin odasındaki mini bar, kat görevlilerine veya mini bar
servis elemanı varsa ona kontrol ettirilir. Tüm harcamaları girildikten sonra ön fatura
çıkartılarak, müşterinin incelemesine sunulur. Müşterinin itirazı var ise, adisyonlardan imza
kontrolü yapılır. Gerçekten bir hata yapılmış ise, müşteriden özür dilenerek, indirim
(discount) formu düzenlenir ve ön büro müdürüne imzalatılarak, indirim gerçekleştirilir.
Çünkü otelcilik sektöründe hesaplardaki hatalar aynı gün içerisinde ise, düzeltme yapılabilir.
Değil ise, geçmiş günler üzerinde düzeltme yapılamayacağından indirim yapılarak düzeltilir.
Müşterinin hesabına % 8 KDV eklenerek folyo kapatılır ve kaparo düşüldükten sonraki
kalanı tahsil edilir. Bu tahsilâtlar gün sonunda muhasebeye teslim edilir.
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3.1.1.3. Kredi Kartı
Ödeme işlemi kredi kartıyla yapılacaksa; kart bilgileri alınmalı, gerekli güvenlik ve
bakiye kontrolleri yapılarak check-out için hazırlık yapılmalıdır. Kredi kartı, para yerine
geçen bir ödeme aracı çeşididir. Boyutları genellikle 85 mm x 55 mm'dir ve plastikten
yapılmıştır. Visa, Amerikan Express, Diners Club gibi çeşitli kuruluşlar tarafından verilir.
Kredi kartının ön yüzünde aşağıdaki bilgiler bulunur:









Kartı veren aracı banka: Bankalar kredi kartı firmaları ile yaptıkları
anlaşmalar doğrultusunda temsilcisi olduğu firmanın kredi kartını müşterilerine
verebilirler.
Kredi kartını veren firma: Kartın hangi firmaya ait olduğunu belli eden isim
ve amblemdir. Değişik kredi kartlarında isim ve amblemlerin yerleri farklı
olabilir.
Renkli filigran: Bazı kredi kartlarında, sahteciliği önleyebilmek için çeşitli
açılardan bakıldığında değişik renkler görülen filigran bulunur.
Kredi kartı numarası: Kredi kartlarında 16 rakamdan oluşan numaralar
bulunur. Bu numaralar, kredi kart numarasıdır. Bütün işlemlerde bu numaralar
kullanılır. Kartın arka yüzünde ayrıca 3 haneli güvenlik numarası (CV number)
bulunur. Kredi kartlarıyla banka hesap kartı birbirine karıştırılmamalıdır.
Aralarındaki görülebilir fiziksel tek fark Master Card için MC kabartması, Visa
için ise V kabartması bulunmasıdır.
Kart hamilinin adı soyadı: Kart üzerinde kart sahibinin adı ve soyadı yazılıdır.
Geçerlilik süresi: Kartın geçerli olduğu en son ay ve yıl bu bölümde yer alır.
Belirtilen ayın en son günü geçerlilik süresine dâhildir.
Kredi kartı türü: Bu bölümde kredi kartının, normal kredi kartı mı yoksa limiti
yüksek özel kart gold, platin, premium olduğu belirtilir.

Kredi kartının arka yüzünde bulunan bilgiler şunlardır:




Manyetik şerit: Kredi kartı elektronik satış terminallerinde (Provizyon
Makinesi) kullanıldığında manyetik şeritte bulunan bilgiler makine tarafından
okunur. Yenilenen bazı kartlarda kişisel bilgi yüklemek amacıyla chip de
bulunur.
Kart hamili imzası: Kredi kartı hamili, kartı aldığında bu bölümü imzalamış
olmalıdır. İmza kontrolü kartın arka yüzünde bulunan imza ile satış
belgesindeki imzanın karşılaştırılması ile yapılır. Sahteciliği önlemek için bu
bölümün bantla kapatılıp üzerinin tekrar imzalanıp imzalanmadığı ve kalın uçlu
kalemle imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilmelidir. Çalıntı kartların kart
hamili imzası bölümüne eski imzayı kapatacak şekilde bant yapıştırılıp tekrar
imzalanmakta veya kalın uçlu kalem kullanılarak orijinal imza
kapatılabilmektedir. Bazı kredi kartlarında güvenliği artırmak amacıyla
hazırlama esnasında kart hamilinin imzası ve fotoğrafı da konulur.

Kredi kartı sisteminde üç taraf vardır:
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Kartı piyasaya çıkaran kuruluş (Bir banka veya seyahat şirketi olabilir.)
Kart sahibi üye kişi (Kartı çıkaran kuruluşun istediği şartları yerine getirerek
sözleşme yapan, kartın geçtiği yerlerde alış-veriş yapmak isteyen kişi)
Kredi kartı ödemelerini kabul eden üye iş yerleri (Konaklama işletmeleri,
Lokantalar, mağazalar, ulaştırma işletmeleri vs.) kredi kartı çıkaran kuruluşlarla
sözleşme yaparak kart karşılığı mal ve hizmetlerini satarlar. Söz konusu üye iş
yerleri sözleşme gereği kredi kartlarına dayalı satış dökümlerini ve ilgili
evrakları bankaya gönderir ve vadesinde tahsil eder.

Resim 3.13. Pos makinesi ve kredi kartı

Kredi Kartı Türleri



Standart kartlar: Ödeme limitleri sınırlı kartlardır
Limiti yüksek özel kartlar: Ödeme limitleri standart kartlara göre daha yüksek
olan kartlardır. Daha az kişiye verilir ve genelde altın rengindedir.

Genellikle her kredi kartı firmasının iki türde de kredi kartları bulunmaktadır. Bugün
dünyada birçok kredi kartı kullanılmaktadır. Fakat içlerinde en yaygın olarak kullanılan
kredi kartları; Dinners Club, Access, Eurocard, Master Card, Visa ve American Express’dir.
Son yıllarda kredi kartı kullanımında dikkat edilecek nokta; kredi kartının sahte olup
olmadığına dikkat edilmeli ve müşterinin şifre kullanmadan harcama yapmasına engel
olmalıdır. Çünkü herkes kendi şifresini, kimseye söylememesi konusunda bankalarca
uyarılmaktadırlar.
Çekle Ödeme
Konukların bazıları çalışmış oldukları bankalardan almış oldukları çeklerle ödeme
yapmak isteyebilir. Ancak işletmelerin büyük bir çoğunluğu çeklerle yapılan ödemeleri
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kabul etmezler. Çünkü çekle yapılan ödemelerde, çekin vadesinde karşılığının olmaması
durumunda, paranın tahsil edilmesi güçleşir. Hatta imkânsız hale gelebilir. Son yıllarda çek
ödemeleri ile ilgili hapis cezasının kaldırılmasından sonra hiçbir işletme çek ile ödemeyi
kabul etmez hale gelmiştir. Çünkü karşılığının ödenmemesi durumunda, Türkiye’de hiçbir
bankanın çekinin ödeme garantisi yoktur. İlgili kişi veya firmanın hesabında para var ise
çekin karşılığındaki bedel ödenir. Karşılığı yok ise, çekin arkası yazdırılarak yasal yollara
başvurulur. Bu da oteller için zaman ve para kaybıdır.
Seyahat Çeki ile Ödeme
Seyahat çeki; bankalar, uluslararası seyahat acenteleri veya tur operatörleri tarafından
belli kurallara göre hazırlanmış, karşılığı peşin ödenerek alınan, üzerinde miktarı yazılı olan
ve para yerine geçen uluslararası ödeme aracıdır. Konuklar, seyahat çeklerini seyahate
çıkmadan önce banka veya seyahat acentesinden, ister kendi ülke parası cinsinden, isterse
tatile gideceği ülke parası cinsinden alabilir. Seyahat çekleri alındığında konuk tarafından
çeklerin bedeli bankaya yatırılmış ve garanti edilmiştir. Seyahat çeklerinin kaybolması veya
çalınması gibi istenmeyen durumlarda, haber verildiği takdirde banka veya seyahat acentesi
24 saat içinde konuğa seyahat çeklerinin bedelini geri ödeyebilir. Bu nedenle, seyahat çekleri
üçüncü şahısların kullanamaması açısından paradan daha emniyetlidir.
Seyahat Çekleri Çeşitleri



Travellers Cheque: Dünyada yaygın olarak kullanılan bir çek çeşididir.
Genellikle ait olduğu ülkenin banknot kupürlerine benzer şekilde hazırlanmıştır.
Her çek yaprağı üzerinde belirli bir miktar yazılıdır.(€50, $100 gibi)
Euro Cheque: Daha çok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen konuklar
tarafından kullanılır. Hangi ülkeden alınmışsa o ülkenin harf kodları çek üzerine
basılmıştır.(Fransa F, Almanya D, Türkiye Tr gibi) Üzerinde miktar basılı
değildir, hamil tarafından ödeme sırasında yazılır. Her çek yaprağına yazılacak
miktarın belirli bir limiti vardır.(100 ¨, 200 € gibi) Euro Cheque’ler
beraberlerinde ilgili bankalar tarafından verilen ‘Euro Cheque Card’ ile geçerli
olabilir. Bu kart, üzerindeki banka ismi, kodu, çek limiti, müşteri imzası vb. gibi
bilgilerle Euro Cheque üzerindeki bilgilerin karşılaştırılması amacıyla kullanılır.

Resim 3.14. Euro çek ve seyahat çeki
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Seyahat Çekleri ile Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilecek Hususlar






Limit kontrolü: Konuğun hesabı ödemek için vermiş olduğu çek üzerindeki
miktar (travellers cheque ise üzerinde basılı miktar, euro cheque ise konuğun
elle yazdığı miktar) kontrol edilir ve konuğun hesabı ile karşılaştırılır. Çek
üzerindeki miktar döviz cinsinden ise (€, $, £ vb.) Türk Lirasına çevrilerek
hesap tahsil edilmelidir. Çek üzerindeki miktar hesabı karşılamıyorsa uygun bir
dille konuğa durum anlatılmalı ve aradaki farkı nasıl ödeyeceği sorulmalıdır.
İmza kontrolü: Seyahat çekleri üzerinde, çeki kullanan kişiye ait iki imza
bulunur. İlk imza kullanıcının çeki banka veya seyahat acentesinden alırken
attığın imzadır. İkincisi ise hesabın tahsili sırasında attığı imzadır. Ön kasa
görevlisi tahsilâtı yaparken çeki imzalattıktan sonra iki imzayı karşılaştırarak
aynı kişiye ait olduğundan emin olmalıdır. Ön kasa görevlisi sahtekârlığa karşı
bir imza da çekin arkasına attırmalıdır. Çünkü çok az kişi, önünde imza örneği
olmadan, herhangi bir imzayı taklit etmeyi başarır. Konuğun imzası, (euro
cheque kullanıyorsa) euro cheque card ya da check-in sırasında doldurduğu
konaklama belgesi ile de karşılaştırabilir.
Kimlik kontrolü: Seyahat çekleri kişiye özel çeklerdir ve bir başkası tarafından
kullanılamaz. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ön kasa görevlisi,
dikkatli olmalı, ödemesini seyahat çekiyle yapacak olan konuktan geçerli bir
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) isteyerek
çekin üzerindeki isimle karşılaştırmalıdır.

3.1.2. Kendisi veya Şirket Adına Ödeme
Ödeme bir firma veya kamu kurumu tarafından yapılacaksa; otele gelen teminat
mektubu, eğer seyahat acentesi tarafından yapılacaksa; ödeme emri (voucher) alınarak,
gerekli kontrol ve hazırlıklar yapılmalıdır.
Seyahat acentesi garantisi: Rezervasyonun seyahat acentesi tarafından, konuğun
gelmemesi ve geç gelişlerine karşı garanti edilmesidir. Bazı seyahat acenteleri ile yapılan
özel anlaşmalarda rezervasyonlar ile ilgili tüm hususlar özel şartlara bağlanmış olabilir.
Acente ile yapılan rezervasyon işlemleri yazılı olmalıdır.
Ödeme belgesini (voucher) almak: Voucher, seyahat acenteleri tarafından hazırlanıp
konaklama işletmeleri tarafından sunulan hizmetlerin (konaklama, yeme-içme, transfer, vb.)
sağlanması karşılığında, konaklama işletmesine para yerine verilen veya yapılacak
hizmetlerin bedelini seyahat acentesince ödeneceği taahhüdünü gösteren belgedir.
Konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri arasında değişik amaçlarla kullanılmaktadır.
Seyahat acenteleri; rezervasyon taleplerinden başlayarak, konaklama etkinliğine ait bedelin
faturasının ödenmesine kadar, voucher vasıtasıyla konaklama tesisi ile iletişim kurmaktadır.
Bu nedenle, ön büro elemanları tarafından voucher çeşitleri tam olarak öğrenilmeli, standart
prosedürler izlenmeli ve gerekli beceriler sergilenmelidir. Rezervasyon Talep Voucher’ı
Seyahat acentesi tarafından ilk kez talep edilen bir rezervasyona ait bilgilerin yer aldığı ve
konaklama isteği için konaklama işletmesine gönderdiği formdur. Üç nüsha olarak
düzenlenir. Her bir sayfasında hangi amaçla kullanılacağı yazılıdır. (seyahat acentesine
gönderilecek, konaklama tesisinde kalacak, faturaya eklenecek vb.) Münferit konukların
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isimleri voucher’da belirtilir. Grup rezervasyonlarında konukların isimleri, oda tipi vb
bilgiler ayrıca düzenlenerek gönderilir.
Voucher ve çeşitleri: Voucher, otel ve acenteler arasındaki rezervasyon işlemlerinde
kullanılan basılı formlardır. Voucher’lar seyahat acenteleri tarafından düzenlenir ve otele
gönderilir. Voucher’ın rezervasyon formunda bulunması gereken tüm bilgileri içermesi
gerekir. Şekil ve boyutları acenteye göre farklılık gösterebilir. Ancak tüm voucher’larda
rezervasyon ile ilgili bilgilerin yanında acentenin adı, amblemi, adresi, telefon numaraları,
voucher’ı düzenleyen kişi ve otelde onay veren rezervasyon memurunun isimlerini
yazabilecekleri bölümler bulunur.

Resim 3.15. Ödeme emri (Voucher)

Voucher’lar genellikle üç amaç için kullanılır.


Rezervasyon voucher’ı: Acentenin otelden talep ettiği rezervasyonlar için
kullandığı voucher’dır. Sayfa sayısı birden fazladır. Rezervasyon voucher’ını
alan rezervasyon memuru, otel nüshasını ve acenteye geri gönderilecek nüshayı
ayırır. Acenteye geri gönderilecek nüshanın ilgili bölümüne adını, soyadını ve
tarihi yazar; imzalar ve otelin kaşesini basarak geri gönderir. Acente ve otel
ilişkileri büyük ölçüde yazılı iletişime dayalıdır. Yazılı iletişim de voucherlar
vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, rezervasyonu hangi görevlinin, hangi
tarihte onayladığı büyük önem taşımaktadır. Voucher’lar alındıktan sonra
rezervasyon formu doldurulur ve voucher rezervasyon formunun arkasına
iliştirilir. Bazı durumlarda rezervasyon telefon veya teleks ile yapılır. Bu
durumda voucher daha sonra gönderilir. Voucher’daki bilgiler ile daha önce
alınan rezervasyon karşılaştırılıp kontrol edilmelidir. Bilgilerde uyuşmazlık var
ise doğru olan son durum araştırılıp sonuçlandırılmalıdır.

89





İptal ve değişiklik voucher’ı: Daha önce yapılmış bir rezervasyon acente
tarafından iptal edilebilir ya da değişiklik yapılabilir. Bu tür işlemleri de iptal
veya değişik voucherlar’ı ile yapar. Bazı voucher’larda aynı form üzerinde
rezervasyon, iptal, değişiklik bölümleri bulunmaktadır. Acente voucher’ın
uygun bölümünü işaretleyerek otele gönderir. Bu voucher’ların de otel
tarafından kurallara uygun olarak onaylanıp geri gönderilmesi gerekmektedir.
Servis voucher’ı: Seyahat acentesi tarafından gönderilen grupların rehberleri
otelden çıkış yaptıkları esnada otele bir voucher verirler. Voucher’lar da otelin
vermiş olduğu hizmetler (pansiyon durumu vb.), kişi sayısı, kaç adet bedelsiz
otelden almış olduğu hizmet toplamını onaylamış demektir.

Anlaşmalı şirket garantisi: Seyahat acentelerinde olduğu gibi bazı şirket veya kamu
kuruluşları ile de anlaşmalar yapılabilir. Bu tür kuruluşlardan gelen rezervasyon ve ödeme
talepleri mutlaka yazılı olmalı ve sözleşmede yazılı şartlara uygun olmalıdır. Anlaşma
yapılmayan şirketlerden de bu tür rezervasyon ve ödeme istekleri gelebilir. Böyle bir
durumda mutlaka üst yöneticilere danışılmalıdır. No-show, bir otelcilik terimidir. Yapılan
rezervasyonun süresi içinde iptal edilmemesi ve misafirin otele giriş yapmaması durumunda,
otelin, rezervasyon sahibine odanın bedelini fatura etme hakkı doğar. Bu işleme No-show
işlemi denir. No-show işlemi genellikle bir gecelik oda ücretinin alınması şeklinde
uygulanmaktadır. Rezervasyon hangi yöntemle garanti edilirse edilsin, misafirin otele giriş
saati ve garanti yöntemi rezervasyon formunda belirtilmektedir.
Krediye kaldırma: Bir hesap, anlaşmalar dâhilinde sonradan ödenebilir. Otellerin
çeşitli acentelerle, şirketlerle, elçiliklerle vb. yerlerle olan ödeme anlaşmaları bu şekildedir.
Bu tür hesaplar, çıkış sonrası, muhasebeye transfer edilir. Bu paraların tahsilini muhasebe
bölümü gerçekleştirir.

3.2. Konuk Ekstra Harcamalarının Sisteme Kaydı
Gerek konuk, gerekse konuk dışı hesaplarla ilgili kredili harcamalar için bir limit söz
konusudur. Bu limitler, konukların verdikleri teminatlara göre (nakit ödeme, kredi kartı vb.)
veya yapılan sözleşmelere göre belirlenir. Kısaca, otelin konuklarına otel içindeki satış
noktalarında kredili harcama yapma izni verildiği maksimum miktardır. Literatürde “house
limit” olarak adlandırılan bu limitlere yaklaşan veya geçen hesaplara “yüksek riskli hesaplar”
(high risk accounts) denir. Yüksek riskli hesaplar, gece muhasebesi sırasında tespit edilir.
Bu tür harcamalara “ertelenmiş ödemelerde” denilmektedir. Bu tür işlemlerde
konuklar, otelin çeşitli satış noktalarında mal ve/veya hizmet satın alırlar, ama ödemede
bulunmazlar. Bu tür işlemlerde “harcama adisyonları” kullanılır. Bu adisyonlar, posting
işlemi için ön büroya gönderilir.
Genellikle önce tüm departmanların balansına bakılır ve daha sonra balans olmayan
departmana ait işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için, ilgili
bölümlere ait gelir kayıtları ve kredili işlemlere ait dokümanlar, ön bürodaki kayıtlarla
karşılaştırılır. Örneğin, bir restorana ait gelir raporunda o gün için 1 milyar lira kredili satış
gözüküyorsa, ön bürodaki konuk folyolarının 1 milyar kredili satış aktarımının yapılmış
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olması gerekir. Eğer balans olmama durumu varsa, bütün dokümanların (raporlar, adisyonlar
folyolar) karşılıklı olarak kontrol edilmesi ve aktarım hatasının tespit edilmesi gerekir.

Resim 3.16. Dış ödeme formu

3.3. Konukların Dış Ödeme (Paid Out) Hesaplarının Kaydı
Konuk adına yapılan bu harcamaların (konuk için tıraş bıçağı alma, çiçek alma, taksi
ücreti ödeme, gazete alma, dergi alma vb.) bedelleri ön kasadan ödenir ve alınan fatura
konuk folyosuna kaydedilir. Konuk adına bir dış ödeme (paid out) yapılacağı zaman, paid
out formu düzenlenerek konuğa imzalatılır. Konuk adına harcama yapıldıktan sonra bu
harcamaya ilişkin tutar konuğun folyo’suna işlenir. Paid out belgesi de bir harcama belgesi
niteliği taşıdığından konuğun folyo’suna iliştirilerek diğer harcama belgeleri gibi folyo
havuzuna konur.
Ön kasa bölümü zaman zaman konuk adına harcama (paid out) yapmaktadır. Bu
harcamalar muhasebeden alınan ön kasa avansından gerçekleştirilir. Avans miktarı tesis
büyüklüğü, konuk sayısı, önceki günlerde yapılan harcama miktarı vb. nedenlere göre
işletmeden işletmeye değişebilir.

3.4. Döviz İşlemlerinin Kaydı
Yabancı konukların yoğun olarak konakladıkları işletmelerde konuklar hesaplarını
dövizle (kendi ülke paraları) öderler.
Dövizle yapılan ödemelerde ön büro personelinin dikkat etmesi gereken hususlar
şunlardır:


Konuğun ödemede bulunmak istediği dövizin o ülkede kullanılıp
kullanılmadığına bakılmalıdır. Diğer bir ifade ile yabancı paranın çevrilgen
(konvertibl) yani uluslar arası alanda alınıp satılan ve değeri uluslararası
piyasalarda belirlenen paralar cinsinden olmasıdır.
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Söz konusu döviz kupürleri tedavülde olup olmadığı takip edilmelidir; çünkü,
ülkeler zaman zaman paralarının bazı kupürlerini tedavülden kaldırmaktadır.
Bunun için, T.C. Merkez Bankasının çıkartmış olduğu yabancı paraların tanıtım
kitapçıkları takip edilmelidir.
Dövizin, ülke para birimi cinsinden değeri bilinmelidir.
Uluslararası piyasalarda değeri yüksek bazı paraların (dolar, euro gibi)
kalpazanlar tarafından sahte paralar sürebilecekleri düşünülmeli ve dövizin
sahte olup olmadığı çok dikkatle incelenmeli, hatta ışıklı kontrol
makinelerinden geçirilerek alınmalıdır.
Konuğun döviz bozdurma işleminde, işletmenin alacağı komisyon ya da dövizin
alış ve satış değerleri açıkça söylenmeli, karışıklıklara meydan verilmemelidir.
Yasal olarak doldurulması gereken “Döviz Alım Belgesi” düzenlenmeli ve bir
nüshası konuğa verilmelidir.

Döviz Alım Belgesi
Konukların dövizlerini ya da efektif dövizlerini Türk Lirası’na çevirmek istediklerinde
kullanılan formdur. İki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası konukta diğeri ön kasada kalır.
Döviz Hâsılat Rapor
Ön kasada Türk Lirası’na çevrilen dövizlerin tümünün ana kasaya tesliminde
kullanılan formdur. İki nüsha olarak her vardiya devir tesliminde (shift cycles) düzenlenir.
Bir nüshası dövizlerle birlikte ana kasa veya muhasebeye gönderilir. Diğeri ön kasada kalır.

3.5. Büyük Organizasyonlarda Yapılan Ödemelerin Kaydı (Fuar,
Kongre, Balo, Düğün vb.)
Fuarın tanımı: Fuarlar, firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları alıcı
ile satıcıların karşılaştıkları ve birebir temas kurdukları etkinliklerdir. Fuarlar iletişim
karmasının içinde yer alan ve bunları izlemeye gelenlerle yüz yüze ilişkilerin kurulduğu en
önemli iletişim araçlarındandır.
Fuar Çeşitleri





Tüketici fuarları: Bu tür fuarlar, toplumun her kesimine açık olan ve tüketim
mallarının sergilendiği fuarlardır. Tüketici fuarları, ziyaretçilerinin çoğunluğu
fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezlerden gelen halkın oluşturduğu
fuarlardır. Genel tanıtma ve satış geliştirme açısından oldukça yararlı fuarlardır.
Entegre fuarlar: Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarı
mamul, ekipman ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen
organizasyonlardır (ör. Sütçülük ve süt ürünleri fuarı).
Solo fuarlar: Solo fuarlar, bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlardır.
Ülkemizin çeşitli ülkelerde düzenlediği “Türk İhraç Ürünleri Sergileri” ve
“Türk Haftaları” bu tip fuar ve sergilere örnek teşkil etmektedir. Fuarı
düzenleyen ülke veya organizatör, promosyon ve tanıtımı tek başına üstlenerek
fuara istenen düzeyde ziyaretçi gelmesini sağlamak durumundadır. Fuara,
hedeflenen ziyaretçi grubunun gelmesi sağlandığı takdirde, solo fuarlarda, diğer
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ülke ve firmaların rekabeti olmadığı için oldukça başarılı sağlamak mümkün
olmaktadır.
Bölgesel fuarlar: Genellikle, sadece bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve
içinde bulunduğu bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarlardır.
Ulusal fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan
firmaların kendi ürünlerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini
ve olanaklarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtım stratejisi izlediği
fuarlardır. Bir fuarın uluslararası niteliğe sahip olabilmesi için fuarın aynı ad
altında ve sektör bazında en az 3 yıl üst üste 3 defa yapılmış olması, yabancı
katılımcı sayısının, tüm katılımcılara göre, en az % 15 olması, yabancı
katılımcıya satılan net metre kare stant alanı büyüklüğünün toplam stant
alanının % 10’undan az olmaması, yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi
sayısı içerisinde en az % 2,5’a ulaşması gerekmektedir.
Expo organizasyonları: “Expositions” kelimesinin kısaltmış hali olan Expo
sözcüğü, “Uluslararası Sergi” anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade
etmektedir. Katılımcılar Expo olarak adlandırılan bu uluslararası fuarlarda,
ürünlerini çok büyük dikkat ve özenle, en iyi şekilde sunmaya çalışır; çünkü 3 5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve en çok 6 ay boyunca devam eden Expo’lar, hem
düzenlendiğini ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı,
teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim
platformudur.

Kongreler: Kongre; bilgilenmek, bilgilendirmek, müzakere etmek ve tartışmak gibi
amaçlarla yapılan toplantılardır. Kongre; delegelerin politik, ticari, bilim veya teknoloji ya
da diğer amaçlarla yapılan toplantılardır. Kongre yurt içi ve/veya yurt dışında aynı ya da
farklı meslek gruplarına sahip kişilerin (delegelerin) fikir alışverişinde bulunmak ve
tartışmak gibi amaçlarla çağrılı olarak bir araya gelmeleri olarak tanımlanabilir.
Günümüzün kongreleri, genellikle umuma açık bir toplantıyı ve buna ilave olarak da
küçük toplantıları içine almaktadır. Kongre süreleri; kongrenin türüne, katılan delegelere,
amaca vb. özelliklere göre değişebilmektedir. Bu süre, 4 - 5 gün ile sınırlandırılmaktadır.
Çok özel durumlarda kongrelerin süreleri 6 - 14 gün olarak belirlenebilmektedir. Daha uzun
süreli kongrelerin belirlenen amaçlardan ve kalitesinden uzaklaştığı ifade edilmektedir.
Özellikle katılan delegelerin bu kadar uzun süre içerisinde sıkılmaları, kendilerini
toplantılara verememeleri gibi nedenlerle zamanın ve kaynakların boşa harcanması söz
konusu olmaktadır. Organize edilen kongrelerin tek hedefi- kaç gün sürerse sürsünkatılanlara en yüksek düzeyde fayda sağlayabilmektir.
Fuar/Kongre ile İlgili Ön Hazırlıklar
Bir firma fuara katılmadan önce; fuar öncesi, sırası ve sonrası amaç ve hedeflerini çok
iyi planlanmalı, araştırmalı, ayrıntılı çalışmalar yapıp eylem programı hazırlayarak katılımın
performansını ölçebilmelidir.
Organizatör firmaların fuar öncesinde yürüttükleri hazırlık ve planlama çalışmaları,
hazırlıkları sürdürülen fuarın daha önce düzenlenip düzenlenmediğine bağlı olarak iki farklı
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boyutta gerçekleştirilmektedir. Organizatör firmalar yeni bir fuar
düzenlemeyi düşündüğünde, planlama aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:








organizasyonu

Sektör belirleme aşaması,
Ülke, bölge ve il bazında yer belirleme aşaması,
Fuar alanı belirleme aşaması,
Tarih belirleme aşaması,
İsim belirleme aşaması,
Ürün gruplarını belirleme aşaması,
Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi aşamasıdır.

Fuar organizasyonu öncesindeki hazırlık çalışmaları planlanırken fuarın düzenlendiği
sektörde faaliyet gösteren birlik ve dernekler araştırılmalı, bu derneklerin sektördeki firmalar
üzerindeki etkisi belirlenerek söz konusu birlik ve derneklerin desteği alınmalıdır. Bir diğer
önemli ayrıntı da fuar organizasyon çalışmalarına destek verecek fuar danışma kurulunun
oluşturulmasıdır. Fuar danışma kurulu, organizatör firma yetkilileri ve sektör
temsilcilerinden oluşturulmalıdır. Tüm bu çalışmalardan sonra fuar organizasyonu
çalışmalarının kimler ve hangi gruplar tarafından yürütüleceği açıkça belirlenerek görev
programı hazırlanmalıdır.
Kongre organizasyonu hazırlanırken; kongre öncesi, kongre sırasında ve kongre
sonrası hazırlıklar yapılmalıdır. Kongre öncesinde;









Kongre planı yapılmalıdır.
Kongre bütçesi hazırlanmalıdır.
Kongre ülkesi ve şehri seçilmelidir.
Kongre zamanı ve mekânı belirlenmelidir.
Kongre süresi belirlenmelidir.
Slogan seçimi yapılmalıdır.
Tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır.
Kongre pazarlaması yapılmalıdır.

Firmalarda ürün ve iş hakkında yapılan ön görüşmeler: Hizmet sektörlerinden biri
olan hosteslik mesleği, birçok kişi ile iletişimi gerektirir. Bunlar, başta ekip arkadaşları
olmak üzere konuklarla kurulan ilişkilerdir. Fuar ve kongrede amaç, katılımcıların
memnuniyetidir. Bu noktada hosteslere büyük görev düşmektedir. Fuar ve kongrenin
başından itibaren konukları karşılayan ve günün değişik saatlerinde onlarla iletişim halinde
bulunan hosteslerin, insan ilişkilerinde çok dikkatli olması gerekmektedir. Organizasyon
firmalarının talepleri doğrultusunda fuar ve kongre hostesliği için başvuruda bulunacak
host/hostesler, aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar:







Görgü kurallarını bilmeli,
Protokol kurallarını bilmeli,
Düzgün bir fiziğe sahip olmalı,
Giyimine dikkat etmeli,
Etkileyici ve düzgün konuşabilmeli,
Güler yüzlü olmalı,

94









İyi bir dinleyici olmalı,
Ekip çalışmasına uyumlu olmalı,
Vücut dilini gerektiğinde ve yerinde kullanabilmeli,
Mesleği ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmalı,
Disiplinli ve dürüst olmalı,
Problemler karşısında soğukkanlı olmalı ve anında karar verebilmeli,
Geçerli bir yabancı dili olmalıdır.

İş hakkında yapılan ön görüşmelerde, fuar veya kongrenin yeri, zamanı, süresi
öncelikle anlaşılmalı; çalışma saatleri, sigorta durumu, ücret, fuarda tanıtacağı veya satacağı
ürünler ve hizmetler görüşülmelidir.
Firmaların fuar alanında ziyaretçilere kendilerini ve ürünlerini tanıtarak onlarla ilişki
kurabilmelerinin ilk adımı, onların ilgisini toplayarak standa çekmektir. Bu da ancak stant
için doğru yer seçimi ve uygun dizayn ile mümkün olmaktadır. Stant hem firma amaçları
açısından fonksiyonellik beklentileri ve hem de ziyaretçilerin gereksinimleri dikkate alınarak
hazırlanmalı, göz için çekici olmalı, kulağa da seslenebilmeli; yani ziyaretçilerin tüm
duyuları için çekici olması sağlanmalıdır. Stant düzenlenirken firmayı tamamen
yansıtmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda mimari, grafik ve teknik fikirlerin uygulamaya
konulması için bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde fuarları gezen kişilerin
kuruma yönelik ilgisini artırmak mümkün olmaktadır.

Üçüncü bölüm ile ilgili tüm muhasebe kayıtları aşağıdadır:
Örnek 1: Aşağıdaki kaparo hesaplamasını ve hesabı peşin ödeyerek otelden ayrılan
müşterinin muhasebe kaydını yapınız.
Bilgiler:
Giriş Tarihi: 13.01.2012
Çıkış Tarihi: 17.01.2012
Oda sayısı: 2 Çift kişilik oda
Kişi Sayısı: 4
Pansiyon Durumu: Tam Pansiyon
Oda Ücreti: 180 TL
Kahvaltı Ücreti: 20 ¨
Öğle Yemeği Ücreti: 40 ¨
Akşam Yemeği Ücreti: 60 ¨
Kaparo Hesaplama
Geceleme = Çıkış Tarihi – Giriş Tarihi = 17 – 13 = 4 gün
Konaklama Ücreti = Oda Sayısı x Geceleme x Oda Fiyatı = 2 x 4 x 180 = 1.440 ¨
Tam Pansiyon Ücreti = (Kahvaltı + Öğle Yemeği + Akşam Yemeği) = 20 + 40 + 60 = 120 ¨
Toplam Pansiyon Ücreti = Tam Pansiyon Ücreti x Kişi Sayısı x Geceleme = 120 x 4 x 4 =
1.920
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Toplam Harcama = Konaklama Ücreti + Toplam Pansiyon Ücreti = 1.440 + 1.920 =
3.360
Kaparo = Toplam Harcama / 3 = 1.120 ¨
Peşin Ödeme Hesaplaması
Aktivite Ücreti: 500
Toplam Hesap = Toplam Harcama + Aktivite Ücreti = 3.360 + 500 = 3.860 ¨
% 8 KDV = 3.860 x 8 /100 = 308,80 ¨
Ödenecek Hesap = Toplam Harcama + KDV = 3.860 + 308,80 = 4.168,80 ¨
Peşin Ödeme = Ödenecek Hesap - Kaparo = 4.168,80 - 1.120 = 3.048,80 ¨
Yevmiye defteri kaparo ve peşin ödeme kayıtları.
AÇIKLAMA

S.N.

BORÇ

ALACAK

--------------------- 13.01.2012 ----------------------75

100.00 Ana Kasa ¨ Hs.

1.120.00

340.01 Alınan Yurtiçi Sipariş. Avans. Hs.

1.120.00

102 no.lu odadan 414 no.lu makbuz ile alınan
ön peşinat tahsilâtı
S.N.

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

--------------------- 17.01.2012 ----------------------76

340.01 Alınan Yurtiçi Sipariş Avans. Hs.

1.120.00

100.00 Ana Kasa ¨ Hs.

3.048.80

600.00 Oda Gelirleri Hs.
600.01 Yiyecek Gelirleri Hs.

1.440.00
1.920.00

600.03 Aktivite Gelirleri Hs.

500.00

391.01 Hesaplanan KDV Hs.
102 no.lu odanın hesabının peşin olarak tahsili

308.80

Örnek 2: 18.01.2012 tarihinde 202 no.lu odanın kredi kartı ile ödediği hesabı
aşağıdaki gibidir. Kredi kartı harcaması 21.01.2012 tarihinde % 3 komisyon ödenerek
bankadan tahsil edilmiştir.

96

Oda bedeli
400,00
Yiyecek bedeli 200,00
İçecek bedeli
150,00
Haberleşme bedeli
70,00
Kuru temizleme bedeli 40,00
Paid out bedeli 60,00
TOPLAM
920,00
KDV % 8
73,60
GENEL TOPLAM
993,60
S.N.

AÇIKLAMA
--------------------- 18.01.2012 -----------------------

77

108.05 Kredi Kartları Hs.

BORÇ

ALACAK

993,60

600.00 Oda Gel. Hs.

400.00

600.01 Yiyecek Gel. Hs.

200.00

600.02 İçecek Gel. Hs.

150.00

600.05 Haberleşme Gel. Hs.

70.00

600.06 Kuru Temizleme Gel. Hs.

40.00

600.09 Dış Ödeme (paid out) Gel. Hs.

60.00

391.01 Hesaplanan KDV Hs.

73.60

202 no.lu odanın hesabını kredi kartı ile ödemesi.
--------------------- 21.01.2012 ----------------------78

100.00 Ana Kasa tl Hs.

963.79

653.01 Komisyon Giderleri Hs.

29.81

108.05 Kredi Kartları Hs.

993.60

Kredi kartı hesabının % 3 komisyon ile bankadan
tahsili

Örnek 3: 22.01.2012 tarihinde 205 nolu odanın hesabı aşağıdaki gibidir. Bu hesap
için 300 € seyahat çeki ve 24 € nakit verilmiştir. Seyahat çeki 23.01.2012 tarihinde %
1 komisyon ödenerek bankadan tahsil edilmiştir.
Oda bedeli

300,00
Yiyecek bedeli 150,00
İçecek bedeli
90,00
Haberleşme bedeli
30,00
Kuru temizleme bedeli 20,00
Paid out bedeli
10,00
TOPLAM
600,00
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KDV % 8
GENEL TOPLAM

48,00
648,00

1 € = 2,00
300 € + 24 € = 324 € x 2,00 = 648 ¨
300 € x 2,00 = 600 tl x 0,01 = 6 ¨ Komisyon
S.N.

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

--------------------- 22.01.2012 ----------------------79

100.03 Ön Kasa YP Hs.

48.00

(24 € x 2,00 = 48,00 ¨)
101.03 Ön Kasa Çekleri YP Hs.

600.00

(300 € x 2,00 = 600,00 ¨)
600.00 Oda Gel. Hs.

300.00

600.01 Yiyecek Gel. Hs.

150.00

600.02 İçecek Gel. Hs.

90.00

600.05 Haberleşme Gel. Hs.

30.00

600.06 Kuru Temizleme Gel. Hs.

20.00

600.09 Dış Ödeme (paid out) Gel. Hs.

10.00

391.01 Hesaplanan KDV Hs.
205 nolu odanın hesabını döviz ve seyahat çeki ile
ödemesi
--------------------- 23.01.2012 ----------------------80

100.01 Ana Kasa YP Hs.

48.00

48.00

(24 € x 2,00 = 48,00 ¨)
101.01 Ana Kasa Çekleri YP Hs.

600.00

(300 € x 2,00 = 600,00 ¨)
100.03 Ön Kasa YP Hs.

48.00

(24 € x 2,00 = 48,00 ¨)
101.03 Ön Kasa Çekleri YP Hs.
(300 € x 2,00 = 600,00 ¨)
Alınan döviz ve seyahat çekinin muhasebeye devri.
--------------------- 23.01.2012 -----------------------
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600.00
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100.00 Ana Kasa ¨ Hs.

594.00

653.01 Döviz Komisyon. Gid. Hs.

6.00

101.01 Ana Kasa Çekleri YP Hs.

600.00

(300 € x 2,00 = 600,00 ¨)
Seyahat çekinin komisyon ödenerek bankadan tahsili
Örnek 4: 20.01.2012’de giriş yapan Air Tour grubunun harcamaları aşağıdaki gibidir.
24.01.2012 tarihinde hesap krediye kaldırılmıştır. Air Tour ertesi gün % 10 komisyon
faturası göndermiştir. Air Tour ertesi gün hesap bakiyesinden komisyonunu düşerek kalanını
bankaya yatırmıştır.
Oda bedeli
Yiyecek bedeli
İçecek bedeli
Haberleşme bedeli
Kuru temizleme bedeli
Çamaşır bedeli
TOPLAM
KDV % 8
GENEL TOPLAM

500.000.00
200.000.00
15.000.00
3.000.00
1.000.00
2.000.00
721.000.00
57.680.00
778.680,00

Komisyon % 10 = 721.000 x 0.10 = 72.100 ¨
778.680 - 72.100 = 706.580 ¨

S.N.

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

--------------------- 24.01.2012 ----------------------82

198.02 Ön büro Kontrol Hs.

778.680,00

600.00 Oda Gel. Hs.

500.000.00

600.01 Yiyecek Gel. Hs.

200.000.00

600.02 İçecek Gel. Hs.

15.000.00

600.05 Haberleşme Gel. Hs.

3.000.00

600.06 Kuru Temizleme Gel. Hs.

1.000.00

600.07 Çamaşır Gel. Hs.

2.000.00

391.01 Hesaplanan KDV Hs.

57.680.00

Air Tour hesabının krediye kaldırılması.
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--------------------- 25.01.2012 ----------------------83

120.11 Air Tour Sey. Acent. Hs.

778.680,00

198.02 Ön büro Kontrol Hs.

778.680.00

Krediye kalkan hesabın, muhasebeye devredilmesi.
--------------------- 26.01.2012 ----------------------84

653.02 Acente Komisyon Gid. Hs.

72.100.00

191.01 İndirilecek KDV Hs.

5.768.00

120.11 Air Tour Sey. Acent. Hs.

77.868.00

Air Tour'un % 10 komisyonunun kaydı.
--------------------- 26.01.2012 ----------------------85

102.01 İş Bankası Vadesiz Hs.

700.812,00

120.11 Air Tour Sey. Acent. Hs.

700.812.00

Air Tour'un Kredili Hesabını Kapatması
Örnek 5: 08.02.2012’de yapılacak olan kongre için 50.000 TL'ye anlaşılmıştır.
27.01.2012’de 17.000 TL kaparo alınmış ve kalan kısmı banka hesabına yatırılacaktır.
Kdv'li
25.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00

Salon Kirası
Yiyecek Bedeli
İçecek Bedeli
Toplam
KDV % 18
Genel Toplam

Matrahı
21.186,44
12.711,86
8.474,58
42.372,88
7.627,12
50.000,00

AÇIKLAMA

S.N.

BORÇ

ALACAK

--------------------- 27.01.2012 ----------------------86

100.00 Ana Kasa tl Hs.

17.000,00

340.01 Alınan Yurtiçi Sipariş. Avans. Hs.
08.02.2012 tarihinde yapılacak olan kongrenin
kaparosu.
--------------------- 30.01.2012 -----------------------

100

17.000,00
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102.01 İş Bankası Vadesiz Hs.

33.000,00

340.01 Alınan Yurtiçi Sipariş. Avans. Hs.

33.000,00

08.02.2012 tarihinde yapılacak olan kongrenin
kaparosunun kalan miktarının bankaya yatırılması
--------------------- 08.02.2012 ----------------------102

340.01 Alınan Yurtiçi Sipariş. Avans.Hs.

50.000,00

648.01 Salon Kira Gelirleri Hs.

21.186,44

600.01 Yiyecek Gel. Hs.

12.711,86

600.02 İçecek Gel. Hs.

8.474,58

391.01 Hesaplanan KDV Hs.

7.627,12

08.02.2012 tarihinde yapılacak olan kongrenin
kaparosunun mahsubu.
Not: Burada KDV oranının % 18 alınmasının sebebi, otellerde konaklamasız yapılan
yiyecek ve içecek satışlarına % 18 kdv uygulanır. Konaklamalı ise % 8 uygulanır.
Büyük defter kayıtları ise aşağıdadır.
B

100.00 Ana Kasa tl Hs. A
1.120,00
3.048,80
963,79
594,00
17.000,00
22.726,59

B

100.03 Ön Kasa YP Hs. A
48,00
48,00

B 100.01 Ana Kasa YP Hs. A
48,00
48,00

B 101.01 Ana Kasa Çek. YP Hs. A
600,00
600,00

48,00
48,00

600,00

B 101.03 Ön Kasa Çekleri Hs. A
600,00
600,00
600,00
600,00

600,00

B 102.01 İş Bankası Vadesiz Hs. A
700.812,00
33.000,00
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733.812,00

B 10805 Kredi Kartları Hs. A
993,60

993,60

B 120.11 Air Tour Sey. Acent. Hs.
A
778.680,00
77.868,00

993,60

993,60

700.812,00
778.680,00

B

191.01 İndirilecek KDV Hs.
5.768,00

A

B

5.768,00

51.120,00

198.02 Ön büro Kont. Hs.
778.680,00 778.680,00
778.680,00

B 340.01 Al.Yurt İçi Sip. Avans. Hs. A
1.120,00
1.120,00
50.000,00
17.000,00
33.000,00

778.680,00

A

778.680,00

B 391.01 Hesaplanan KDV Hs. A
308,80
73,60
48,00
57.680,00
7.627,12

51.120,00

65.737,52
B

600.00 Oda Gelirleri Hs.

A
1.440,00
400,00
300,00
500.000,00

B

502.140,00

600.01 Yiyecek Gelirleri Hs. A
1.920,00
200,00
150,00
200.000,00
12.711,86
214.981,86
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B

600.02 İçecek Gelirleri Hs.

A

B

600.03 Aktivite Gelirleri Hs.

150,00
90,00
15.000,00
8.474,58

A
500,00
500,00

23.714,58
B

600.05 Haberleşme Gel. Hs. A
70,00
30,00
3.000,00
3.100,00

B

B

600.07 Çamaşır Gel. Hs . A
2.000,00

B

600.06 Kuru Temiz. Gel. Hs.

A
40,00
20,00
1.000,00
1.060,00

600.09 Paid Out Gelirleri Hs.

2.000,00

B

653.01 Komisyon Gid. Hs.
29,81
6,00
35,81

A

B

B 648.01 Salon Kira Gelirleri Hs. A
21.186,44
21.186,44
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653.02 Acenta Komis. Gid. Hs.
72.100,00
72.100,00

A
60,00
10,00
70,00

A

3.6. OKUMA PARÇASI (GENEL BİLGİ)
3.6.1. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
UFRS olarak bilinen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International
Financial Reporting Standards - IFRS), dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine
yakınlaştırarak, hazırlanan mali tabloların karşılaştırılmasına olanak vermeyi amaçlayan
standartlardır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca mali tabloların,
işletmelerin mali durumunu, performansını ve nakit akımını dürüst bir şekilde yansıtacak
şekilde hazırlanması gerekmektedir. Gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmak, gerekli
dipnotlara da yer verilerek bu standartlara uygun muhasebe politikalarının uygulanmasını ve
bilginin uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olarak sunumunu
gerektirmektedir. Muhasebe skandallarına ilişkin özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan
krizler sonrası, Amerikan muhasebe standartları (US GAAP) ile UFRS’nin uyumlaştırma
çabaları hızlanmış ve uluslararası doğru ve karşılaştırılabilir şeffaf bilgi ihtiyacının önemi bir
kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda öncelikle 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek
YTTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu) kanunlaşmıştır. Burada YTTK’nin konularımızı
ilgilendiren değişiklikleri hakkında bilgi verilecektir.
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre kâr
dağıtımı ve yedek akçeler konusundaki değişiklikler: Yeni Türk Ticaret Kanununda
şirketin kar dağıtımı kadar varlığını sürdürme ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek riskleri
göz önünde tutma gerekliliği de ön plana çıkarılmıştır. Yedek akçeler ve fonlar bu çerçevede
ele alınabilir. Yedek akçe genel olarak, elde edilen şirket karının dağıtılmayarak şirket
bünyesinde bırakılan kısmı olarak tanımlanır. Yedek akçeler ayrılmalarını gerekli kılan
kaynaklara göre üçlü bir tasnife tabi olabilir. Bunlar;




TTK hükümleri göre ayrılan yedek akçeler,
Şirket ana sözleşmesine dayanarak ayrılan yedek akçeler,
Genel kurul kararıyla ayrılan yedek akçelerdir.

Yedek akçelerin kaynağı ve ayrılma esasları: Yeni Türk Ticaret Kanununun gerek
yedek akçelerin ayrılmasına esas olacak kârda, gerekse ortaklara dağıtılacak kâr payında
"safi kâr" ifadesi kullanılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, ortaklara dağıtılacak kâr,
bilançoda görülen "safi kazançtan" farklı bir kârdır. Bu kâr da, şirket genel kurulunca
onaylanan bilançoya göre saptanan kârdan, şirketin tüzel kişiliğine ilişkin ödenmesi gereken
kurumlar vergisi indirildikten sonra kalan kardır. GVK'nin 94/6-b-i maddesi uyarınca, kurum
bünyesinde yapılan % 15 stopajın, şirketin tüzel kişiliğine ilişkin ödenen vergiler bu
hesaplamada dikkate alınmaz. Kesilen bu vergiler şirket ortakları ile ilgili olup, kurum
sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödemektedir.
Yeni TTK'ya göre dağıtılabilir kâr ve yedek akçeler: Yeni TTK'nin 507'nci
maddesine göre her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre, pay sahiplerine
dağıtılması kararlaştırılmış "Net Dönem Kârına" payları oranında katılma hakkına sahiptir.
Yeni TTK'da ortaklara dağıtılacak kâr payı ile ilgili kavram karmaşıklığına son verilerek,
artık "Net Dönem Kârı" ortaklara dağıtılabilecek kâr olarak esas alınmıştır. Öte yandan yeni
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TTK'nın 508'inci maddesinde, "Yıllık Kâr" bilançoya göre belirlenir, ifadesi kullanılmıştır.
Bu düzenleme ile 507'nci madde de yer alan net dönem kârı ifadesi birlikte
değerlendirildiğinde, artık ortaklara dağıtabilecek kârın "Net Dönem Kârı" olduğu, yeni
TTK'de açık olarak ortaya konulmuştur. Yedek akçelerde bu tanımlamalar dikkate alınarak
ayrılacaktır.
Genel kanuni yedek akçe (madde 519): Yedek akçelerin ayrılması ile ilgili
maddenin ifadesi aşağıda olduğu gibidir. Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde
yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Pay sahiplerine yüzde beş
oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın
yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yeni düzenlemede yıllık kar ifadesine yer
verilmiştir. Daha çok yedek akçe ayrılması hedeflenmiştir. Ayrıca yedek akçe ayırma üst
sınırı olan % 50 oranının bazı da esas sermaye değil, çıkarılmış sermaye olarak
değiştirilmiştir.
Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden
değerleme fonları (madde 520): Yeni düzenlemede; iptal edilen hisse senetlerinin ödenmiş
kısmından, yalnızca, yeni hisse senedinin ihraç giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının
yedek akçelere ayrılması öngörülmüştür.
İkinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasında ise, pay sahiplerine %5 oranında 1'inci
temettü ayrıldıktan sonra, kardan pay alacak kişilere (ortaklar ve personel, işçiler vs.)
dağıtılacak toplam tutarın, %10'u ifadesi kullanılmıştır.

Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe: Eski 467'nci maddenin yeni hali şöyledir.
Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek
akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye
hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve
bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.
Genel ve işçiler lehine yardım akçesi (madde 522): Eski TTK’nin 468'inci maddesi
yeni haliyle güncellenerek devam etmektedir. Maddeye göre; Esas sözleşmede şirketin
yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların
sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek
akçe ayrılabilir.
Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması
suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf
malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir.

Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan ve
işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan
ayrımdan yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri
tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte geri verilir.
Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi: Yeni TTK’nin 523'üncü maddesine göre
(Eski 469); Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça
pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. Genel kurul; Aktiflerin yeniden
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sağlanabilmesi için gerekliyse, Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında,
şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı
görülüyorsa, kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da
karar verebilir. Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için
yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi
amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek
akçe ayırabilir. Şeklinde değişiklikler yapılmıştır.

3.6.2. Türkiye Muhasebe Standartları, Hesap Planı ve Finansal Raporlama
Sisteminde yapılan değişiklikler
15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun Ek 1. maddesi ile kurulmuş ve 07.03.2002 tarihinde faaliyete geçmiştir. TMSK
(Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu), kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe
sahip bir kuruluştur.
Hazırlık çalışmaları son aşamasına gelen Türk Ticaret Kanununa göre, TMSK
tarafından UFRS ile uyumlu şekilde çıkarılan ve çıkarılacak olan Türkiye Muhasebe
Standartları, borsada işlem görme ayrımı yapılmaksızın, küçük ve orta ölçekli işletmeler de
dahil olmak üzere, tüm işletmelerin konsolide olan ya da olmayan, yılsonu finansal tabloları
için uygulanacaktır.
TMSK, Türk Ticaret Kanunu taslağının 88. maddesinde, Türkiye’de muhasebe
standartlarını belirleyen tek organ olarak yetkilendirilmiştir. Bu itibarla da, Taslak
yasalaştığında, tüm sektörler, TMSK’nin yayınladığı, TMS’yi (Türkiye Muhasebe
Standartları) uygulamak zorunda kalacaktır. Ancak, kanunlarla belirli alanları düzenlemek ve
denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurulların, Türkiye Muhasebe Standartlarına
uygun olmak ve TMSK’nin onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak
standartlarla ilgili olarak sınırlı düzenlemeler yapabilmelerine de olanak verilmiştir.
TMSK, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu,
Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TÜRMOB (bir yeminli mali müşavir ve bir
serbest muhasebeci mali müşavir), tarafından, 3 yıl süreyle görev yapmak için atanan,
toplam 9 üyeden oluşmaktadır.
TMSK’nin temel görevi, denetlenmiş finansal tabloların sunumunda finansal
tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir
nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak
ve kamu yararı için uygulanacak olan ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve
yayınlamaktır.
Kurulun başlıca görevleri şunlardır:
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Muhasebe standartlarının oluşturulmasında esas alınmak üzere, Kavramsal
Çerçeveyi belirlemek ve Türkiye Muhasebe Standardı Taslak Metinlerini
hazırlayıp kamuoyunun görüşlerine açmak,
Gerçek, güvenilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun, anlaşılabilir ve tutarlı
finansal bilgi üretilmesini sağlayacak Türkiye Muhasebe Standartlarını
oluşturmak,
Muhasebe standartlarının gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesini
teminen standartların güncelliğini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
Finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğinin uluslararası alanda da sağlanmasını
teminen, ulusal muhasebe standartlarının uluslararası kabul görmüş muhasebe
ilkeleri ve en iyi muhasebe uygulama örnekleri ile uyumunu gerçekleştirmek
üzere gerekli çalışmaları yapmak,
Finansal tabloların ihtiyaçlara uygun bilgi sunmasını ve belirlenecek
standartlarla ilgili olarak uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin önlem
alınabilmesini sağlamak üzere, standartların oluşturulması sürecinde muhasebe
ilgi gruplarının görüşlerinin alınmasını sağlamak ve standartların oluşturulması
sürecinde düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmek,
Gerektiğinde uygulamaya açıklık kazandırmak üzere muhasebe standartlarının
uygulanmasında tereddüt oluşan konularda Yorumlar yayımlamak,
Ulusal muhasebe standartlarının benimsenmesine ve standartların
uygulanmasına ilişkin kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı,
konferans, sempozyum, kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve gerekirse çeşitli
yayınlar hazırlamak ve bastırmak.

TMSK tarafından, UFRS ile bire bir uyumlu şekilde oluşturulan standartlar “Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS)” ve "Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS)" adıyla
yayınlanmaktadır. TMSK tarafından, finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına
ilişkin kavramsal çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve yayımlanacak Türkiye Muhasebe
Standartları ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları
belirleyen “Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal
Çerçeve Hakkında Tebliğ” 16.1.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Aşağıda Tek Düzen Hesap Planı taslağı bulunmaktadır.
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) HESAPLARI
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Nakit ve Nakit Benzerleri
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
104
105 Nakit Benzeri Yatırımlar
106 Banka Garantili Kart Alacakları
107

107

108 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
109 Banka Limit Kullanımları (-)
11 Finansal Varlıklar
110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Öz kaynaklara Yansıtılan Finansal Varlıklar
112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
113 Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
114
115
116 Türev Finansal Varlıklar
117
118
119 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
12 Esas Faaliyetlerden Alacaklar (Ticari Alacaklar)
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 İleri Tarihli Çekler
123 Kredi Kartlarından Alacaklar (Nakit Benzeri Varlıklarda Yer Almayanlar)
124 İlişkili Taraflardan Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları
125 İŞ Sahibine Yansıtılacak Maliyetlerden Alacaklar (İnşaat Taahhüt İşleri)
126 Diğer Esas Faaliyetlerden Alacaklar
127 Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları
128 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Reeskontu) (-)
129 Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Karşılıkları (-)
13 İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Faaliyetten Doğan Alacakları Kapsamaz)
130 Ortaklardan Alacaklar
131 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
132 İştiraklerden Alacaklar
133 İŞ Ortaklıklarından Alacaklar (Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Alacaklar)
134 Merkez ve Şubelerden Alacaklar
135 Kilit Personelden Alacaklar
136 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
137 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
138 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu) (-)
139 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılıkları (-)
14 Diğer Alacaklar
140 Bütçe Gelirlerinden Alacaklar (Döner Sermaye İşletmeleri İçin)
141 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Gelirlerinden Alacaklar
142 Bloke Mevduat Alacakları
143 Vergi Dairelerinden Alacaklar
144 Verilen Depozito ve Teminatlar
145 Diğer Personelden Alacaklar
146 Diğer Çeşitli Alacaklar
147 Şüpheli Diğer Alacaklar
148 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Diğer Alacaklar Reeskontu) (-)
149 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılıkları (-)
15 Stoklar
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150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri
155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri (TV Programları, Projeler)
156 Yoldaki Stoklar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
159 Verilen Sipariş Avansları
16 Canlı Varlıklar
160 Tarla Bitkileri
161 Bahçe Bitkileri
162 Büyükbaş Hayvanlar
163 Küçükbaş Hayvanlar
164 Kanatlı Hayvanlar
165 Su Hayvanları
166 Diğer Canlı Varlıklar
167 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
168
169 Verilen Sipariş Avansları
17 Diğer Dönen Varlıklar
170 Devreden KDV
171 İndirilecek KDV
172 Diğer KDV
173 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
174
175 İş Avansları
176 Personel Avansları
177 Sayım ve Tesellüm Noksanları
178 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
179
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
181
182 Önceden Yapılan İşler (İnşaat Taahhütleri ile İlgili)
183
184 Ertelenmiş Giderler
185 Gelir Tahakkukları
186 Hak Edişe Bağlanacak İşlerden Gelir Tahakkukları
187
188
189
19 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Varlıklar (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesap Grubunu Kullanmaz)
190 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar
191
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192
193 Elden Çıkartılacak İştirakler
194 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklar
195 Elden Çıkartılacak İŞ Ortaklıkları
196
197 Temettü Olarak Dağıtılacak Nakit Dışı Varlıklar
198 Durdurulan Bölümlere ve Faaliyetlere İlişkin Varlıklar
199 Diğer Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
2 DURAN VARLIKLAR
20 Esas ve Diğer Faaliyetlerden Alacaklar
200 – 203 Esas Faaliyetlerden Alacaklar (Ticari Alacaklar)
200 Alıcılardan Esas Faaliyet Alacakları
201 İlişkili Taraflardan Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları
202 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Reeskontu) (-)
203 Şüpheli Esas Faaliyet (Ticari) Alacakları Karşılıkları (-)
204 – 209 Diğer Alacaklar
204 Verilen Depozito ve Teminatlar
205 Vergi Dairelerinden Alacaklar
206 Diğer Personelden Alacaklar
207 Diğer Çeşitli Alacaklar
208 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (Diğer Alacaklar Reeskontu) (-)
209 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılıkları (-)
21 İlişkili Taraflardan Alacaklar
210 Ortaklardan Alacaklar
211 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
212 İştiraklerden Alacaklar
213 İş Ortaklıklarından Alacaklar (Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Alacaklar)
214 Merkez ve Şubelerden Alacaklar
215 Kilit Personelden Alacaklar
216 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
217 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
218 Ertelenmiş Faiz Gelirleri (İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu) (-)
219 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılıkları (-)
22 Finansal Yatırımlar
220 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
221 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Öz kaynaklara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
222 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
223 Maliyetle Ölçülen Önemli Etki Taşımayan Yatırımlar
224 Önemli Etki Taşıyan İştirakler
225 İş Ortaklıkları (Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar)
226 Bağlı Ortaklıklar
227 Türev Finansal Varlıklar
228 Finansal Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)
229 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
23 Canlı Varlıklar
230 Meyve Ağaçları
231 Meyve Vermeyen Ağaçlar
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232 Büyükbaş Hayvanlar
233 Küçükbaş Hayvanlar
234 Kanatlı Hayvanlar
235 Su Hayvanları ve Diğer Canlı Varlıklar
236 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
237 Birikmiş Amortismanlar (-)
238 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları
239 Verilen Avanslar
24 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
240 Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen)
241 Yatırım Amaçlı Binalar (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen)
242 Yatırım Amaçlı Diğer Gayrimenkuller (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen)
243 Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu
Hesabı Kullanmaz)
244 Yatırım Amaçlı Binalar (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesabı
Kullanmaz)
245 Yatırım Amaçlı Diğer Gayrimenkuller (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS
Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz)
246 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
247 Birikmiş Amortismanlar (-)
248 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımları
249 Verilen Avanslar
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar
251 Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar
256 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
259 Verilen Avanslar
26 Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Şerefiye
261– 269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
261 Haklar
262 Ortak Mülkiyetli Varlıkların Kullanım Hakları
263 Geliştirme Maliyetleri (KOBİ TFRS’yi Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz)
264 TV Programları, Sinema Filmleri
265 Bilgisayar Yazılımları ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
266 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
267 Birikmiş Amortismanlar (-)
268 Yapımı Devam Eden Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımları
269 Verilen Avanslar
27 Yeraltı Kaynaklarının Araştırma ve Değerlendirilme Maliyetleri (Özel Tükenmeye
Tabi Varlıklar)
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270
271 Arama Giderleri
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
273
274
275 Diğer Yeraltı Kaynaklarının Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri
276 Yeraltı Kaynakları Araştırma ve Değerleme Malları Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
277 Birikmiş Amortismanlar (-)
278
279 Verilen Avanslar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenmiş Giderler
281
282
283
284 Ertelenmiş Giderler
285 Gelir Tahakkukları
286
287
288
289 Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 Diğer Duran Varlıklar
290
291
292 Diğer KDV
293 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
295
296
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Diğer Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
299 Birikmiş Amortismanlar(-)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 Finansal Borçlar
300 Banka Kredileri
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar
303 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
304 Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
307 Türev Finansal Borçlar
308 Diğer Finansal Borçlar
309 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Finansal Borçlar Reeskontu) (-)
31
32 Esas Faaliyetlerden Borçlar (Ticari Borçlar)
320 Satıcılar
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321 Borç Senetleri
322 Verilen İleri Tarihli Çekler
323 Faturası Beklenen Alışlardan Borçlar
324 İlişkili Taraflara Esas Faaliyetlerden (Ticari) Borçlar
325
326 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
327
328
329 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Esas Faaliyetlerden (Ticari) Borçlar Reeskontu) (-)
33 İlişkili Taraflara Borçlar
330 Ortaklara Borçlar
331 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 İŞ Ortaklıklarına Borçlar (Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara Borçlar)
334 Merkez ve Şubelere Borçlar
335 Kilit Personele Borçlar
336 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
337
338
339 Ertelenmiş Faiz Giderleri (İlişkili Taraflara Borçlar Reeskontu) (-)
34 Diğer Borçlar ve Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
340
341
342
343
344 Alınan Depozito ve Teminatlar
345 Diğer Personele Borçlar
346 Diğer Çeşitli Borçlar
347 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
348 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
349 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Diğer Borçlar Reeskontu) (-)
35 Alınan Avanslar
350 Alınan Sipariş Avansları
351
352 Alınan Hizmet Avansları
353
354
355
356
357
358
359 Alınan Diğer Avanslar
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
360 Ödenecek Kurumlar Vergisi
361 Ödenecek Gelir Vergisi
362 Ödenecek KDV
363
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364 Ödenecek Diğer Vergiler
365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
366 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
367 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
368 Hesaplanan KDV
369 Tecil ve Terkin Edilmiş KDV
37 Borç ve Gider Karşılıkları
370–371 Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları
370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 – 379 Borç ve Gider Karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılıkları (Kısa Vadeli Olanlar)
373 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
374 Çeşitli Gider ve Zarar Karşılıkları
375 Garanti Yükümlülükleri Karşılıkları
376 Maddi Duran Varlıklar Sökme, Restorasyon ve Rehabilitasyon Maliyetleri Karşılıkları
377 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
378 Çevre Düzenleme Karşılıkları
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Hak ediş Bedelleri
382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
383
384 Ertelenmiş Gelirler
385 Gider Tahakkukları
386
387
388
389
39 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Borçlar (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesap Grubunu Kullanmaz)
390 Elden Çıkartılacak Maddi Duran Varlıklara İlişkin Borçlar
391
392
393 Elden Çıkartılacak İştiraklere İlişkin Borçlar
394 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklara İlişkin Borçlar
395 Elden Çıkartılacak İŞ Ortaklıklarına İlişkin Borçlar
396
397
398 Durdurulan Bölümlere ve Faaliyetlere İlişkin Borçlar
399 Diğer Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Borçlar
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Finansal Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar

114

403
404 Çıkarılmış Tahviller
405 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
406 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
407 Türev Finansal Borçlar
408 Diğer Finansal Borçlar
409 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Finansal Borçlar Reeskontu) (-)
41
42 Esas Faaliyetlerden Borçlar (Ticari Borçlar)
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Verilen İleri Tarihli Çekler
423
424 İlişkili Taraflara Esas Faaliyetlerden (Ticari) Borçlar
425
426 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
427
428
429 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Esas Faaliyetlerden (Ticari) Borçlar Reeskontu) (-)
43 İlişkili Taraflara Borçlar
430 Ortaklara Borçlar
431 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 İŞ Ortaklıklarına Borçlar (Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara Borçlar)
434 Merkez ve Şubelere Borçlar
435 Kilit Personele Borçlar
436 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
437
438
439 Ertelenmiş Faiz Giderleri (İlişkili Taraflara Borçlar Reeskontu) (-)
44 Diğer Borçlar
440
441
442
443
444 Alınan Depozito ve Teminatlar
445 Diğer Personele Borçlar
446 Diğer Çeşitli Borçlar
447
448
449 Ertelenmiş Faiz Giderleri (Diğer Borçlar Reeskontu) (-)
45 Alınan Avanslar
450 Alınan Sipariş Avansları
451
452 Alınan Hizmet Avansları
453
454
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455
456 Alınan Diğer Avanslar
457
458
459
46 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
460 Gelecek Yıllarda Ödenecek Vergiler
461 Gelecek Yıllarda Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
462
463
464
465
466
467
468 Gelecek Yıllarda Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
469 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV
47 Borç ve Gider Karşılıkları
470
471
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
474 Çeşitli Gider ve Zarar Karşılıkları
475 Garanti Yükümlülük Karşılıkları
476 Maddi Duran Varlıklar Sökme, Restorasyon ve Rehabilitasyon Maliyetleri Karşılıkları
477 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
478 Çevre Düzenleme Karşılıkları
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481
482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları
483
484 Ertelenmiş Gelirler
485 Gider Tahakkukları
486
487
488
489 Ertelenmiş Vergi Borcu
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
490 Tesise Katılma Payları
491
492
493
494
495
496 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
497
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498
499
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
504
505
506
507
508
509
51 İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisse Senetleri (-)
510 İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisse Senetleri (-)
511
512
513
514
515
516
517
518
519
52 Sermaye Yedekleri
520 Hisse Senedi İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kârları
522 Kontrol Gücü Devam Eden Ortaklıkların Hisse Satış Kârları
523
524
525
526
527
528
529
53
54 Kâr Yedekleri ve Fonlar
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Genel Kurul Kararına Bağlı Yedekler
543
544
545 Net Kârdan Ayrılan Özel Amaçlı Fonlar
546 Sermayeye İlave Edilecek Gayrimenkul Satış Kârları
547 Sermayeye İlave Edilecek İştirak Satış Kârları
548 Sabit Kıymet Yenileme Fonları
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549 Diğer Kâr Yedekleri
55 Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
550 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
551 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
552 Yeraltı Kaynaklarının Araştırma ve Değerlendirilme Maliyetleri Yeniden Değerleme
Artışları
553 Öz Kaynağa Dayalı Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
554
555
556
557
558 Kâr veya Zarara Aktarılamayan Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
559 Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)
56 Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)
561
562 Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları (±)
563 Fayda Planlarındaki Aktüer yal Kazanç ve Kayıplar (±)
564
565
566
567
568 Kâr veya Zarara Aktarılabilen Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) (±)
569 Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi (±)
57 Geçmiş Yıllar Kârları
570 Geçmiş Yıllar Kârları
571 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere ve Hatalara İlişkin Düzeltme Kârları (+)
572 Yeniden Değerleme, Sınıflama Düzeltme Kârları
573 TFRS’ye İlk Geçiş Farklarından Kârlar
574
575
576
577
578
579
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere ve Hatalara İlişkin Düzeltme Zararları (-)
582 Yeniden Değerleme, Sınıflama Düzeltme Zararları (-)
583 TFRS’ye İlk Geçiş Farklarından Zararlar (-)
584
585
586
587
588
589
59 Dönem Net Kârı (Zararı)
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590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı (-)
FİNANSAL DURUM TABLOSU (GELİR TABLOSU) HESAPLARI
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 Brüt Esas Faaliyet Gelirleri
Brüt Satışlar
600 Yurtiçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 İhraç Kaydıyla Satışlar
603 Serbest Bölgelerden Satışlar
604 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Satışlar
Diğer Esas Faaliyet Gelirleri
605 Canlı Varlık Değerleme Artışları
606 – 608 (Kurumların Niteliğine Göre Ortaya Çıkan Yukarıdaki Hesaplardan Farklılık Arz
Eden Esas Faaliyet Gelirleri (Örnek: Meslek Örgütlerinde, Vakıflarda Üye Aidatları,
Bağışları Gibi, Döner Sermayelerde Bütçeden Alınan Gelirler Gibi, Kuruluş Amacı Sadece
Yatırım Yapmak Olan Şirketlerde Alınan Temettüler vb))
609 Diğer Esas Faaliyet Gelirleri
61 Esas Faaliyet Gelirlerinden İndirimler (-)
610 Satıştan İadeler (-)
611 Satış Iskontoları (-)
612 Diğer İndirimler (-)
62 Esas Faaliyet Maliyetleri (-)
Satışların Maliyeti (-)
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)
624 Dağıtılmayan Genel Üretim Maliyetleri (-)
625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)
626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)
627 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptalleri (+)
Diğer Esas Faaliyet Maliyetleri (-)
628 Canlı Varlık Değerleme Azalışları (-)
629 Diğer Esas Faaliyet Maliyetleri (-)
63 Faaliyet Giderleri (-)
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
632 Genel Yönetim Giderleri (-)
633
634
635
636
637
638
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639
64 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
640 Yatırımlardan Temettü Gelirleri
641
642 Kira Gelirleri
643 Devlet Teşvik Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Finansal Varlıklar Satış Kârları
646 Duran Varlık Satış Kârları
647 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları
648 Türev Finansal Araç Kârları
649 Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar
65 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
650 Yatırımlardan Zarar Payları (-)
651
652 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Gider ve Zararları (-)
653 Komisyon Giderleri (-)
654 Karşılık Giderleri (-)
655 Finansal Varlık Satış Zararları (-)
656 Duran Varlık Satış Zararları (-)
657 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları (-)
658 Türev Finansal Araç Zararları (-)
659 Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar (-)
66 Finansman Gelirleri (+)
660 Mevduat Faiz Gelirleri
661 Finansal Varlıklar Faiz Gelirleri
662 Diğer Faiz Gelirleri
663 Vade Farkı Gelirleri (Esas Faaliyetlerden Alacaklar Reeskont Faiz Gelirleri)
664 Diğer Reeskont Faiz Gelirleri
665 Finansman Faaliyetiyle İlgili Komisyon Gelirleri
666 Kur Farkı Kârları
667 Finansman Faaliyetiyle İlgili Türev Finansal Araç Kârları
668 Net Parasal Pozisyon Kârları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları)
669 Diğer Çeşitli Finansman Gelirleri
67 Finansman Giderleri (-)
670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri
671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri
672 Diğer Faiz Giderleri
673 Vade Farkı Giderleri (Esas Faaliyetlerden Borçlar Reeskont Faiz Giderleri)
674 Diğer Reeskont Faiz Giderleri
675 Finansman Faaliyetiyle İlgili Komisyon Giderleri
676 Kur Farkı Zararları
677 Finansman Faaliyetiyle İlgili Türev Finansal Araç Zararları
678 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları)
679 Diğer Çeşitli Finansman Giderleri
68 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları ile Gider ve Zararları
680–684 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları
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680 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlık Gelir ve Satış Kârları
681 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklar Gelir ve Satış Kârları
682 Elden Çıkartılacak İştirakler Gelir ve Satış Kârları
683 Elden Çıkartılacak İŞ Ortaklıkları Gelir ve Satış Kârları
684 Diğer Durdurulan Faaliyetler ve Bölümlere İlişkin Gelir ve Kârlar
685–689 Durdurulan Faaliyetler Gider ve Zararları (-)
685 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlık Gider ve Satış Zararları
686 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklar Gider ve Satış Zararları
687 Elden Çıkartılacak İştirakler Gider ve Satış Zararları
688 Elden Çıkartılacak İŞ Ortaklıkları Gider ve Satış Zararları
689 Diğer Durdurulan Faaliyetler ve Bölümlere İlişkin Gider ve Zararlar
69 Dönem Net Kârı veya Zararı
690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı
691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)
692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)
693 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)
694 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı
695 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı
696 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)
697 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)
698 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)
699 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı
7 MALİYET HESAPLARI
7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları
70 Maliyeti Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları
713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları
72 Direkt İşçilik Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları
73 Genel Üretim Giderleri
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 Hizmet Üretim Maliyeti
740 Hizmet Üretim Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742 Hizmetlerle İlgili Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

121

743 Hizmetlerle İlgili Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
744 Hizmetlerle İlgili Direkt İşçilik Giderleri
745 Hizmetlerle İlgili Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
746 Hizmetlerle İlgili Genel Üretim Giderleri
747 Hizmetlerle İlgili Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
748 Hizmet Üretim Gider Farkları
749
75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752 Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları
753
754
755
756
757
758
759
76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Farkları
763
764
765
766
767
768
769
77 Genel Yönetim Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönetim Giderleri Farkları
773
774
775
776
777
778
779
78 Finansman Giderleri
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782 Finansman Giderleri Farkları
783
784
785
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786
787
788
789
7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları
79 Gider Çeşitleri (790–798)
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyeti Hesabı
8 SERBEST
9 BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
90 Matrah Düzeltmeleri
900 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
901 Matraha İlave Edilecek Gelirler
902 Matraha Eklenecek Diğer Tutarlar
903 Matraha Eklenecek Tutarlar Alacaklı Hesabı
904 Matrahtan İndirilecek Gelirler
905 Matrahtan İndirilecek Giderler
906 Geçmiş Yıllar Mali Zararları
907 AR-GE İndirimi
908 Matrahtan İndirilecek Diğer Tutarlar
909 Matrahtan İndirilecek Tutarlar Alacaklı Hesabı
91 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
910 ………. Projesi
912 ………. Projesi
919 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Alacaklı Hesabı
92 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Alınan Hak ediş Bedelleri
920 ………. Projesi
921 ………. Projesi
929 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Alınan Hak ediş Bedelleri Alacaklı Hesabı
93–99 İşletmelerin İhtiyacına Göre İlgili Bilgi Hesapları
TMS ve TFRS Standartlarının Numaraları:
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 65’inci maddesinde; muhasebe defterlerinin Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutulması ve Tasarı’nın 88’inci maddesi 1’inci
fıkrasında yer alan “…gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit
ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan
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muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları
uygulamak zorundadırlar” hükümleri yer almaktadır.
Finansal Tabloların Sınıflandırılmasına İlişkin Standartlar
• Mali Tabloların Sunulması (TMS 1)
• Nakit Akım Tablosu (TMS 7)
• Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar (TMS 27)
Sektörlere Özgü Standartlar
• İnşaat Sözleşmeleri (TMS 11)
• Kiralama İşlemleri (TMS 17)
• Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama (TMS 26)
• Tarımsal Faaliyetler (TMS 41)
• Sigorta Sözleşmeleri (TFRS 4)
• Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (TFRS 6)
Hesaplara veya Hesap Gruplarına Özgü Standartlar
• Stoklar (TMS 2)
• Finansal Araçlar (TMS 39)
• Gelir Vergileri (TMS 12)
• Maddi Duran Varlıklar (TMS 16)
• Hâsılat (TMS 18)
• Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TMS 19)
• İştiraklerdeki Yatırımlar (TMS 29)
• İş Ortaklıklarındaki Paylar (TMS 31)
• Varlıklardaki Değer Azalışları (TMS 36)
• Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (TMS 37)
• Maddi Olmayan Duran Varlıklar (TMS 38)
• Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (TMS 40)
• Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (TFRS 5)
İşlemlerin Raporlanmasına İlişkin Standartlar
• Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (TMS 8)
• Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (TMS 10)
• Kiralama İşlemleri (TMS 17)
• Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20)
• Kur Değişim Etkileri (TMS 21)
• Borçlanma Maliyetleri (TMS 23)
• Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)
• Hisse Başına Kazanç (TMS 33)
• TFRS’lerin İlk Uygulaması (TFRS 1)
• Hisse Bazlı Ödemeler (TFRS 2)
• İşletme Birleşmeleri (TFRS 3)
Dipnotlara İlişkin Standartlar
• Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (TMS 8)
• Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (TMS 10)
• İlgili Taraf Açıklamaları (TMS 24)
• Açıklama (TFRS 7)
Kapsadıkları Birimlere İlişkin Standartlar
• Bölümlere Göre Raporlama (TFRS 8)
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• Ara Dönem Finansal Raporlama (TMS 34)
TFRS tarafından hazırlanan yeni bilanço aşağıdaki gibidir.
Konsolide Finansal Durum Tablosu 1, 2
Bin Avro olarak

Dipnot

31 Aralık

31 Aralık

1 Ocak

2011

2010

2010

Varlıklar
Maddi duran varlıklar

16

26.586

31.049

34.937

Maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye

17

6.226

4.661

5.429

Canlı varlıklar

18

7.014

8.716

8.070

Ticari ve diğer alacaklar

24

213

0

0

Yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller

19

2.170

1.050

950

Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen
yatırımlar
Türev araçlar dahil diğer finansal yatırımlar

20

2.025

1.558

1.140

21

3.631

3.525

3.212

Ertelenmiş vergi varlıkları

22

0

1.376

1.902

Çalışanlara sağlanan faydalar

29

635

731

587

48.500

52.666

56.227

Duran varlıklar
Stoklar

23

12.867

12.119

12.716

Canlı varlıklar

18

245

140

402

Türev araçlar dahil diğer yatırımlar

21

662

1.032

821

0

228

0

24

26.250

17.999

16.311

330

1.200

895

Nakit ve nakit benzerleri

25

1.505

1.850

2.529

Satış amaçlı elde tutulan varlıklar

8

14.410

0

0

56.269

34.568

33.674

104.769

87.234

89.901

Dönem vergi varlıkları
Ticari ve diğer alacaklar
Peşin ödenen varlıklar

Dönen varlıklar
Toplam varlıklar

6

*Dipnot 2(e)’ye bakınız.
Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı)1
Bin Avro olarak

Dipnot

31 Aralık

31 Aralık

1 Ocak

2011

2010

2010

Öz kaynaklar
Sermaye

14979

14550

14550

Hisse senedi ihraç primleri

4886

3500

3500

Yedekler

1101

449

322

20886

14006

10600

Geçmiş yıllar karları
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Ana ortaklığa ait öz kaynaklar toplamı

41852

32505

28972

1582

842

601

26

43434

33347

29573

28

20942

19206

21478

Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam öz kaynaklar
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Türev finansal araçlar

34

20

5

0

29, 30

982

841

2204

Diğer borçlar

33

270

0

0

Ertelenmiş gelirler

31

1424

1462

0

Karşılıklar

32

1010

400

682

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

22

2464

1567

1436

27112

23481

25800

25

334

282

303

762

0

25

Finansal borçlar

28

4390

4386

2017

Ticari borçlar

33

23481

24363

30618

Diğer borçlar

33

8

7

9

Ertelenmiş gelirler

31

178

168

156

Karşılıklar

32

660

1200

1400

Satış amaçlı elde tutulan yükümlülükler

8

4410

0

0

34223

30406

34528

61335

53887

60328

104769

87234

89901

Çalışanlara sağlanan faydalar

Uzun vadeli yükümlülükler
Banka nezdindeki cari hesaplar
Dönem vergi yükümlülüğü

Kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

6

Toplam öz kaynaklar ve yükümlülükler
*Dipnot 2(e)’ye bakınız.

Şekil 3.2. Yeni Türk Ticaret Kanununa uygun Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

TFRS tarafından hazırlanan yeni gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 1 2 3
31 Aralık tarihinde sona eren yıl itibariyle
Bin Avro olarak
Dipnot
2.011
2.010
Sürdürülen faaliyetler
Hâsılat
Satışların maliyeti
Brüt kar
Diğer gelirler
Dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Diğer giderler

10

11

12
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102.716
-55.708
47.008
1.095
-17.984
-17.142
-1.109
-860

96.636
-56.186
40.450
315
-18.012
-15.269
-697
-30

Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler
Finansal giderler net
Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların kar payları
vergi sonrası
Vergi öncesi kar
Vergi gideri
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler dönem karı/ (zararı) vergi sonrası

11.008
1.161
-1.707
-546
467

6.757
480
-1.646
-1.166
587

22

10.929
-3.371
7.558

6.178
-1.800
4.378

7

379

-422

7.937

3.956

680
-159

499
-169

-20

0

-3

-8

200
-62

0
77

-31

-11

15

199

94

15

-64

0

15
20

Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları
Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan yabancı
para çevrim farkları
Önemli etkinin kaybedilmesi sonucu yabancı para çevrim farklarının yeniden
sınıflandırılması
Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırım riskinden korunma
15
işlemlerinden oluşan net zarar
Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
16
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal araçların
5
gerçeğe uygun değerindeki değişimin etkin kısmı 1
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılan nakit akış riskinden
15
korunma amaçlı türev finansal araçların gerçeğe uygun
değerindeki net değişim
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net
değişim
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılan satılmaya hazır finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişim

Çalışanlara sağlanan fayda yükümlülüklerine ilişkin aktüer yal kar/
29
72
-15
(zarar)
Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi
22
-104
-48
etkisi
Diğer kapsamlı gelir vergi sonrası
708
419
Toplam kapsamlı gelir
8.645
4.375
*Dipnot 2(e) ve dipnot 7’ye bakınız.
Konsolide kapsamlı gelir tablosu (devamı)
31 Aralık tarihinde sona eren yıl itibariyle
Bin Avro olarak
Dipnot
2.011
2.010
Dönem karının dağılımı
Ana ortaklık payları
7.413
3.737
Kontrol gücü olmayan paylar
524
219
Net dönem karı
7.937
3.956
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Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Ana ortaklık payları
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam kapsamlı gelir
Hisse başına kazanç
Adi hisse başına kazanç (Avro)
Seyreltilmiş hisse başına kazanç (Avro)
Hisse başına kazanç-sürdürülen faaliyetler
Adi hisse başına kazanç (Avro)
Seyreltilmiş hisse başına kazanç (Avro)
*Dipnot 2(e) ve dipnot 7’ye bakınız.

8.094
551
8.645

4.134
241
4.375

27
27

2,26
2,16

1,08
1,07

27
27

2,14
2,05

1,22
1,21

Şekil 3.3. Yeni Türk Ticaret Kanununa uygun Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ





İşlem Basamakları
Öneriler
Muhasebe
hesapları
ve
belgeleri  Dikkatli olunuz.
belirlemek
 Titiz olunuz.
Düzenlenmiş belgeleri ve muhasebe  Detaylara özen gösteriniz.
kayıtlarını kontrol etmek
 Sorumluluk sahibi olunuz.
Ön bürodaki bilgisayar paket programına  Zamanı iyi kullanınız.
kayıt etmek
 Pratik olunuz.
Kontrol etmek
 Doğru karar veriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Konuk giriş işlemlerini yaptınız mı?

2.

Ön peşinatı hesapladınız mı?

3.

Peşin ödeme kaydı yaptınız mı?

4.

Kredi kartı ödeme kaydı yaptınız mı?

5.

Şirket hesabını krediye kaldırdınız mı?

6.

Döviz ile ödeme kaydı yaptınız mı?

7.

Paid out ödeme kaydı yaptınız mı?

8.

Ön büroda kullanılan hesapların kaydını yaptınız mı?

9.

Ön büroda kullanılan belgelerin kaydını yaptınız mı?

10.

Büyük organizasyon ödemelerinin kaydını yaptınız mı?

11.

Tek düzen muhasebe standardına uygun olarak muhasebe
kayıtlarını sisteme işlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Rezervasyonlu veya rezervasyonsuz konukların ilk olarak dolduracakları belge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konaklama belgesi
B) Günlük müşteri listesi
C) Voucher
D) Seyahat çeki

2.

Konaklama işletmelerinde bakan ve üst düzey bürokratlar için uygulanan VIP
uygulaması aşagıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

JuniorVİP
Senior VİP
Commercially VİP
Süperior VİP

3.

Yapılan bir rezervasyonun kullanılmaması veya süresinde iptal edilmemesi
durumunda yapılan No show işleminde rezervasyon sahibinden genellikle kaç gecelik
oda ücreti talep edilir?
A) 5 gecelik
B) 2 gecelik
C) 3 gecelik
D) 1 gecelik

4.

Turizm veya başka bir amaçla seyahat edenlerin para taşımak yerine kullandıkları
ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Banka çeki
B) Seyahat çeki
C) Visa kart
D) Premium kart

5.

Acentelerin müşterileri için düzenledikleri voucher kaç örnek düzenlenmelidir?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1

6.

Konaklama işletmesine gelen Bireysel (münferit) misafirler için hangi tür folyo
düzenlenir?
A) Room Folyo
B) Ana Folyo
C) Main Folyo
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D) Extra Folyo
7.

Konuklar adına ön kasadan yapılan rezervasyon harici ödemelere ne ad verilir?
A) Folyo
B) Extra
C) Paid Out
D) Hepsi

8.

Bir konaklama işletmesi için hangi ödeme aracı diğerlerine göre daha güvenli bir
ödeme aracıdır?
A) Bono(senet)
B) Çek
C) Seyahat Çeki
D) Posta Havalesi

9.

Aşağıda isimleri yazılı fuarlardan hangisi sadece bir sektör veya ülkeyi tanıtan Solo
Fuarlara örnek olarak gösterilebilir?
A) Newyork Türk Haftası
B) İzmir Fuarı
C) CNR Bilişim Fuarı
D) hiçbiri

10.

Aşağıdaki bilgilere göre müşterinin kaparosunu hesaplayınız. Müşteri hesabını
ödemek için 100 ¨ peşin, 100 € nakit veriyor. Kalanını kredi kartı ile ödüyor.
Hesaplamasını ve yevmiye kaydını yapınız. Oda no: 307
Giriş Tarihi: 10.02.2012
Çıkış Tarihi: 12.02.2012
Oda sayısı: 1 xx
Pansiyon Durumu: FB
Oda Ücreti: 180 ¨
Kahvaltı Ücreti: 20 ¨
Öğle Yemeği Ücreti: 40 ¨
Akşam Yemeği Ücreti: 60 ¨
Taksi ücreti: 60 ¨
1 € = 2,00 ¨

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Aktif hesapları tanıyor musunuz?

2.

Pasif hesapları tanıyor musunuz?

3.

Düzenleyici hesapları tanıyor musunuz?

4.

Muhasebe de kullanılan defterleri biliyor musunuz?

5.

Bilanço düzenleyebiliyor musunuz?

6.

Kâr ve zararı doğru hesaplayabiliyor musunuz?

7.

Kâr ve zarar tablosunu düzenleyebiliyor musunuz?

8.

Bilançonun yevmiye kayıtlarını düzenleyebiliyor musunuz?

9.

9. Gelir tablosunun yevmiye kayıtlarını düzenleyebiliyor musunuz?

10. Kapanış bilançosunu düzenleyebiliyor musunuz?

11. Gelir tablosu kalemlerini doğru tanıyor musunuz?
12. Gelir vergisi hesaplamalarını hatasız yapıyor musunuz?
13. Kurumlar vergisi hesaplamalarını hatasız yapıyor musunuz?
14. Satışların maliyeti tablosunu düzenleyebiliyor musunuz?
15. Gelir tablosunu hatasız oluşturabiliyor musunuz?
16. Kâr dağıtım tablosunu hatasız hesaplayabiliyor musunuz?
17. Kâr dağıtım tablosunu düzenleyebiliyor musunuz?
18. Brüt kâr ve zararı doğru hesaplayabiliyor musunuz?
19. Net kâr ve zararı doğru hesaplayabiliyor musunuz?
20. Kapanış yevmiye kayıtlarını düzenleyebiliyor musunuz?
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Evet Hayır

21. Konuk giriş işlemlerini yapabiliyor musunuz?
22. Ön peşinatı hesaplayabiliyor musunuz?
23. Peşin ödeme kaydı yapabiliyor musunuz?
24. Kredi kartı ödeme kaydı yapabiliyor musunuz?
25. Şirket hesabını krediye kaldırabiliyor musunuz?
26. Döviz ile ödeme kaydı yapabiliyor musunuz?
27. Paid out ödeme kaydı yapabiliyor musunuz?
28. Ön büroda kullanılan hesapların kaydını yapabiliyor musunuz?
29. Ön büroda kullanılan belgelerin kaydını yapabiliyor musunuz?
30. Büyük organizasyon ödemelerinin kaydını yapabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100 Kasa Hesabı

B
A
A
C
A
C
A
B (X Oteli A. Ş.’nin 2011 yılı Mali Kârı =
450,000 + 75,000 - 150,000 = 375,000 ¨ dir)
A ( X Oteli A. Ş.’nin 2011 yılı Net Kurumlar
Vergisi = 375,000 x 0,20 = 30.000 ¨’dir.Net
karı ise 375.000-75.000=300.000.¨`dir.)
Aşağıda verilen hesapları bilançoya
yerleştiriniz ve sermayeyi bulunuz.

… İŞLETMESİ …. TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
AKTİF
PASİF
300
Banka
Kredileri
Hs.
187.000

101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
103 Ver. Çek. Gön. Emir. Hs. (-)
105 Döviz Hesabı

5.000 320 Satıcılar Hesabı
2.850.000 321 Borç Senetleri Hesabı
-350.000 326 Alın. Depozi. Temin. Hs.
750.000 340 Alınan Sipariş Avans. Hs.

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

-500.000 400 Banka Kredileri Hesabı
2.500.000 500 Sermaye Hesabı

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzen. Hs.

3.000.000

252 Binalar Hesabı

8.000.000

253 Tesis, Makine, Cihaz Hs.

2.000.000

106 Döviz Gön. Emir. Hs.(-)

254 Taşıtlar Hesabı

2.000.000
1.000.000
200.000
300.000
2.000.000
4.800.000

100.000

255 Demirbaşlar Hesabı

8.000

257 Birik. Amort. Hs.(-)

-250.000

AKTİF TOPLAMI

8.000.000

18.300.000 PASİF TOPLAMI
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18.300.000

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Brüt kâr,Net kâr
5 yılda

Gelir ve Kurumlar Vergileri
Satışların Maliyeti Tablosu
Gelir Tablosu
Kâr Dağıtım Tablosu
Aşağıdaki verilere göre özet gelir
tablosunu oluşturunuz.
CARİ DÖNEM
7.500.000

HESAPLAR
BRÜT SATIŞLAR
SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)

250.000

NET SATIŞLAR

7.250.000

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

6.050.000

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

1.200.000

FAALİYET GİDERLERİ (-)

900.000

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

250.000

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

300.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

350.000

FAALİYET KÂR VEYA ZARARI

300.000

DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GEL. VE KARLAR

50.000

DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-)

10.000

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

30.000

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

310.000

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

10.000

OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

15.000

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

305.000

DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM. KARŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

61.000
244.000
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
D

D
B
A
A
C
C
A

10. Aşağıdaki bilgilere göre müşterinin kaparosunu hesaplayın. Müşteri hesabını
ödemek için 100 ¨ peşin, 100 € nakit veriyor. Kalanını kredi kartı ile ödüyor. Hesaplamasını
ve yevmiye kaydını yapınız. Oda no: 307
Giriş Tarihi: 10.02.2012
Çıkış Tarihi: 12.02.2012
Oda sayısı: 1 xx
Pansiyon Durumu: FB
Oda Ücreti: 180 ¨
Kahvaltı Ücreti: 20 ¨
Öğle Yemeği Ücreti: 40 ¨
Akşam Yemeği Ücreti: 60 ¨
Taksi ücreti: 60 ¨
1 € = 2,00 ¨
HESAPLAMA:
Geceleme = Çıkış Tarihi – Giriş Tarihi = 12 – 10 = 2 gün
Konaklama Ücreti = Oda Sayısı x Geceleme x Oda Fiyatı = 1 x 2 x 180 = 360
Tam Pansiyon Ücreti = (Kahvaltı + Öğle Yemeği + Akşam Yemeği) = 20 + 40 + 60 = 120
Toplam Pansiyon Ücreti = Tam Pansiyon Ücreti x Kişi Sayısı x Geceleme = 120 x 2 x 2 =
480 ¨
Toplam Harcama = Konaklama Ücreti + Toplam Pansiyon Ücreti = 360 + 480 = 840 ¨
Kaparo = Toplam Harcama / 3 = 840 / 3 = 280 ¨
Oda bedeli
Yiyecek bedeli
Paid out bedeli
Toplam
KDV % 8
Genel Toplam
Kaparo
Peşin
100 €
Kredi Kartı

360,00
480,00
60,00
900,00
72,00
972,00
-280,00
-100,00
-200,00
392,00
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S.N.
149

AÇIKLAMA

BORÇ

--------------------- 10.01.2012 ----------------------100.00 Ana Kasa TL Hs.

ALACAK

280,00

340.01 Alınan Yurt İçi Sipariş. Avans. Hs.

280,00

307 no.lu odadan 450 no.lu makbuz ile alınan
kaparo tahsilâtı.
150

--------------------12.02.2012 -------------------------340.01 Alınan Yurt İçi Sipariş. Avans. Hs.
100.02 Ön Kasa ¨ Hs.
100.03 Ön Kasa YP Hs.
(100 € x 2 ¨ = 200 ¨)
108.05 Kredi Kartları Hs.
600.00 Oda Gel. Hs.
600.01 Yiyecek Gel. Hs.
600.09 Dış Ödeme (paid out) Gel. Hs.
391.01 Hesaplanan KDV Hs.
307 no.lu odanın hesabını ödemesi
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280,00
100,00
200,00
392,00
360,00
480,00
60,00
72,00
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