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Sunufl

Bu kitab›n amac›; muhasebe ile ilk kez karfl›laflan birine muhasebenin ne ol-
du¤unu ve iflletme yönetimi ile iflletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› ile il-
gili olan; iflletme sahibi veya ortaklar, iflletmede çal›flanlar, iflletmeye kredi veren-
ler ve devletin de¤iflik kurumlar› gibi kifli ve kurulufllar›n gereksinim duyduklar›
bilgileri oluflturmak ve raporlamak için yap›lmas› gereken muhasebe ifllemlerini
belli bir düzeyde ö¤retmektir.

Genel Muhasebe kapsam› içinde aç›klanacak olan konular dönembafl›ndan
dönemsonuna kadar uzanan bir bütünlük içinde ve fazla analitik olmayan bir yak-
lafl›mla ele al›nacakt›r. Bu çerçeve içinde önce muhasebenin ne oldu¤u aç›klana-
cakt›r. Daha sonra iflletmenin mali nitelikteki ifllemleri, bu ifllemlerin kayd› için
gerekli araçlar, teknikler, ilkeler ve kay›t flekilleri, dönemsonu ifllemleri ve mali
tablolar›n düzenlenmesi konular› anlat›lacakt›r.

Belirtilen kapsam 20 ünitede aç›klanacak olup sizlere tek bir kitap olarak
ulaflt›r›lacakt›r.

Baflar› dileklerimle…

Editör
Prof.Dr. Fevzi SÜRMEL‹

Sunuflx



Çal›flma Yöntemi

Bu kitapta yer alan her bir ünite kendi içinde bir bütünlü¤e sahiptir. Bu ne-
denle üniteyi bölmeden çal›flman›zda yarar vard›r. Her bir üniteye 2-3 saatlik bir
zaman ay›rarak çal›fl›n›z.

Ünitelerin her biri kendi içinde bir bütünlü¤e sahip olmas›n›n yan›nda, ayn›
zamanda üniteler bir bütün olarak Genel Muhasebeyi olufltururlar. Bu aç›dan üni-
teler bir merdivenin basamaklar› gibi s›raland›¤›ndan, yeni bir üniteye geçildi¤in-
de önceki ünitelerin yeni ünite ile ilgili olan yerlerini gözden geçiriniz.

Genel Muhasebenin kendine özgü bir dili vard›r. Aç›klanan konular›n anlafl›la-
bilmesi için yap›lan tan›mlar›n ve verilen kavramlar ile terimlerin anlamlar›n›n ve
neyi ifade ettiklerinin iyi anlafl›lmas› gereklidir. Bu nedenle bir ünitede geçen ta-
n›mlar›n, kavramlar›n ve terimlerin ne anlama geldi¤ini iyice ö¤reniniz.

Muhasebe, niteli¤i itibariyle olaylar› kaydetmeyi, yani yazmay› gerektirir. Bu
aç›dan terimleri, ifllemleri, kay›tlar›, hesaplamalar›, tablolar› v.b. mutlaka yazarak
çal›fl›n›z.

Kitapta yer alan konular ayr›ca televizyon programlar›yla da desteklenecektir.
Bu TV programlar›n›n amac› ünitelerin önemli ya da özelli¤i olan yönlerini gör-
sellefltirerek vurgulamakt›r. Bu nedenle TV programlar›n› daha iyi anlayabilmek
için konular› önceden okumufl olman›z size büyük yarar sa¤layacak, bu da
baflar›n›z› art›racakt›r.

BAfiARILAR

Çal ›flma Yöntemi xi



Kul lan ›m K › lavuzuxii

Duran varl›klar iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi için bir y›ldan veya nor-
mal faaliyet döneminden daha uzun bir süre kullan›lan varl›klard›r. Sahip olu-
nan duran varl›klar bir dönemden daha fazla kullan›lacaklar› için bu varl›klar
önce aktiflefltirilir. ‹flletme faaliyetleri s›ras›nda duran varl›klarda kullan›mdan
dolay› fiziksel kay›plar ve teknolojik olarak eskimeler olaca¤›ndan bu varl›klarda
de¤er kay›plar› meydana gelir. Duran varl›klardaki bu de¤er kayb› dönemler iti-
bariyle hesaplanarak amortisman ad› alt›nda gider olarak muhasebelefltirilir.

Bu üniteyi daha iyi ö¤renebilmek için, "Ünite 10. Duran Varl›klar", "Ünite 15.
Dönemsonu ‹fllemleri" ünitelerini bu üniteye bafllamadan bir kez daha okuyu-
nuz. Ayr›ca bu ünitede geçen hesaplar›n "Ünite 3 Hesaplar" ünitesinin ekindeki
Tekdüzen Hesap Plan›n›n hangi hesap gruplar› içinde yer ald›¤›n› bulunuz ve he-
sab›n niteli¤ini belirleyiniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Maddi duran varl›klarda meydana gelen ve amortisman denilen y›pranma

paylar› nas›l hesaplan›r?
2. Hesaplanan amortisman giderleri nas›l muhasebelefltirilir?
3. Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle maddi duran varl›klar›n yeni

de¤erleri nas›l bulunur ve muhasebelefltirilir?
4. Maddi olmayan duran varl›klarda amortisman paylar› nas›l hesaplan›r ve

muhasebelefltirilir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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Duran Varl›klara
Ait Dönemsonu
‹fllemleri 17

�

4 y›l için kiralanan gayrimenkul üzerinde yap›lan ve aktiflefltirilen 4.000.000.000
liral›k özel maliyet bedeli, 4 eflit tutarda itfa edilecektir.

Kiralama süresi belli olmasayd› özel bedeli 5 y›l içinde itfa (amorti) olunacak-
t›. Bu nedenle dönem sonlar›nda gider yaz›larak, dönemin kar›ndan düflülecek tu-
tar 800.000.000 (4.000.000.000/5) lira olacakt›.

Yukar›daki örnekleri ayn› iflletme için verildi¤ini varsayarak, ilgili verilerin dö-
nemsonu bilançosundaki görünümünü gösterelim.

Yukar›daki bilançodan iflletmenin maddi olmayan duran varl›klar›n›n toplam
de¤erinin 12.000.000.000 lira fakat net aktif de¤erinin (12.000.000.000 –
2.600.000.000) 9.400.000.000 lira oldu¤unu görüyoruz.

Maddi  olmayan  duran  varl›klar›n  itfa  paylar›  nas›l  hesaplan›r  ve  ne  flekilde
muhasebelefltirilir?

Maddi  Olmayan Duran Var l ›k larda Amort isman ve Muhasebeleflt i r i lmesi 307

31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.000.000.000

- Özel İtfa Gideri
268 BİRİKMİŞ

AMORTİSMANLAR HS. 1.000.000.000
- Bir.Özel Maliyet
Amortismanı

Özel maliyet, iflletmenin kira
ile tuttu¤u bir gayri menkule
(iflyeri, fabrika binas› gibi)
ifline daha uygun flekle
dönüfltürmek üzere yapm›fl
oldu¤u eklemeler için
yap›lan harcamalard›r.  

S IRA S ‹ZDE

31.12.200. Tarihli BİLANÇO

MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR 9.400.000.000
• Şerefiye 6.000.000.000
• Kuruluş ve Örgüt.Gid. 2.000.000.000
• Özel Maliyetler 4.000.000.000
(-) Bir.Amortismanlar (2.600.000.000)

Ö R N E K

Resim Alt›ndaki Girifl: Her üni-
tenin ilk sayfas›nda, okuyaca-
¤›n›z ünitede yer alan konulara
de¤inilmifl ve o üniteye özgü iz-
lenmesi gereken çal›flma biçi-
minden söz edilmektedir. Bu ge-
nel aç›klamalar ünitede ifllenen
konular› daha kolay ö¤ren-
menize yard›mc› olur.

S›ra Sizde: Herhangi
bir bafll›k alt›nda yap›-

lan aç›klamalar›n bitiminde ya
da aras›nda sizlerin aç›klanan
konuyu kavray›p kavramad›¤›n›-
z› ölçmenize yard›mc› olmak için
sorulan sorulard›r.

Amaçlar›m›z: Amaç-
lar›m›z bölümünde yer
alan sorular, o üniteyi

çal›flt›ktan sonra sizlerin ra-
hatl›kla yan›tlayabilmesi ge-
reken sorulard›r. Bu sorular
asl›nda ünite sonunda kaza-
naca¤›n›z bilgi ve becerileri
ifade etmektedir.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular› anla-
man›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
yarar sa¤layacakt›r.

K

�

MADD‹ DURAN VARLIKLARDA YEN‹DEN DE⁄ERLEME

Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle maddi duran var-
l›klar›n yeni de¤erleri nas›l bulunur ve muhasebelefltirilir?

Yeniden de¤erleme, paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle, maddi du-
ran varl›klar›n piyasa de¤erine yak›n bir de¤erle gösterilmesi ve amortismanlar›n
bu de¤erler üzerinden ayr›lmas› yoluyla yap›lan muhasebe ifllemleridir.

Yeniden de¤erlenecek duran varl›klar›n aktifte görülen de¤erinden, bu duran
varl›k için ayr›lm›fl birikmifl amortismanlar›n düflülmesi sonucu bulunacak kalan,
"yeniden de¤erleme öncesi net aktif de¤er"dir. Duran varl›¤›n kay›tl› de¤eri ve bi-
rikmifl amortisman› yeniden de¤erleme oran› ile çarp›ld›ktan ve gerekli ç›karma
ifllemi yap›ld›ktan sonra bulunan de¤er ise, "yeniden de¤erleme sonras› net aktif
de¤er"dir.

Duran varl›klar›n net aktif de¤eri ne demektir?

Duran varl›klar›n de¤er art›fl› ne demektir ve nas›l bulunabilir?

Yeniden de¤erlemeden sonraki net aktif de¤er ile de¤erlemeden önceki net
aktif de¤er aras›ndaki fark, "de¤er art›fl›"n› verir. Bu rakam 13. Ünite’de aç›kland›-
¤› gibi bilançonun pasifinde özel bir fonda özsermaye (öz kaynak) unsuru olarak
görülecektir. Paran›n de¤erindeki düflme nedeniyle maddi duran varl›klar›n kay›t-
l› de¤erlerinde meydana gelen art›fl, gerçek (reel) kar olmad›¤›ndan gelirlere ek-
lenmeyerek, "522 Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme Art›fllar› Hesab›"na
al›nmaktad›r.

Yeniden de¤erleme oranlar› her y›l için Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirlene-
rek duyurulmaktad›r.

(A) ‹flletmesi, 1999 y›l›nda 10.000.000.000 liraya bir tafl›t arac› sat›n alm›fl ve 1999
y›l› sonunda % 20 üzerinden 2.000.000.000 lira amortisman ay›rm›flt›r.
‹flletme, 2000 y›l› sonunda yeniden de¤erleme yapmaya karar vermifltir. Yeniden
de¤erleme oran› % 70 olarak belirlenmifltir.

Örnekte verilen bilgiler hesaplarda nas›l gösterilir?

2000 Y›l› Sonunda de¤er art›fl hesaplamalar›:
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Net aktif de¤er = Duran
varl›klar›n kay›tl› de¤eri –
Bu varl›klar için ayr›lm›fl 
amortismanlar

S IRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

Yeniden de¤erleme oran›n›n
% 70 olmas›, paran›n sat›n
alma gücünde bir önceki
y›la göre % 70 kay›p oldu¤u
anlam›na gelmektedir. 
‹flletmenin bir önceki y›lda
10’a ald›¤› bir maddi duran
varl›¤›n bugünkü de¤erinin
% 70 fazlas› ile 17
oldu¤unu ifade eder.

D ‹ K K A T

254 TAŞITLAR HS.
10.000.000.000

257 BİR.AMORTİSMANLAR HS.
2.000.000.000

De¤erleme Öncesi De¤erleme Sonras› De¤er Art›fl›
31.12.1999 31.12.2000

Kay›tl› De¤er 10.00.000.000 x 1,70 = 17.000.000.000 7.000.000.000

(-) Bir.Amortisman (2.000.000.000) x 1,70 = (3.400.000.000) (1.400.000.000)

Net Aktif De¤er 8.000.000.000 3.600.000.000 5.600.000.000

Ö R N E K

3
A M A Ç
�

D ü fl ü n e l i m :

Metnin herhan-
gi bir yerinde ve gerek-
ti¤inde sizlerin düflün-
mesini, düflündüklerini-
zi belirli bir konuya yo-
¤unlaflt›rman›z› sa¤la-
mak amac›yla sorulan
sorular ya da sizin yap-
man›z beklenen dav-
ran›fllard›r. 

Amaç Sorusu:

A m a ç l a r › m › z
bölümünde s›-

ralanan sorular›n yan›t-
lanmas› için gerekli bil-
gi ve becerilerin ifllen-
di¤i bölümleri gösterir.

3
A M A Ç
�

Dikkat: Unut-
maman›z ge-

reken bir konuyu, ek
bilgiyi, uyar›y› ya da
yönlendirmeyi belirt-
mek için kullan›l›r.

Yana Ç›kma:

Ünite içinde yer-
alan  önemli bir
bilgi, ayn› ya da
farkl› sözcükler-
le k›sa bir mesaj
olarak ve ayr›ca
o konuya iliflkin
W W W  adresi gibi
kaynaklar sayfa
kenar›ndaki bofl-
lukta belirtilir.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Afla¤›dakilerden hangisi duran varl›klar›n bir özelli¤i
de¤ildir?

a. Faaliyetlerde uzun süre kullan›l›rlar
b. Bir varl›k hesab›na borç kaydedilirler
c. Maliyet bedelleriyle aktiflefltirilirler
d. Bir gider hesab›na borç kaydedilirler
e. Amortisman yoluyla gidere dönüfltürülürler

2. Afla¤›dakilerden hangisi amortisman gider paylar›n›n
muhasebelefltirilmesi için uygun de¤ildir?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. borçland›r›l›r
b. Birikmifl Amortismanlar Hs. alacakland›r›l›r
c. Bir gider hesab› borçland›r›l›r
d. Duran varl›¤›n kay›tl› oldu¤u aktif hesap 

alacakland›r›l›r
e. Birikmifl Amortismanlar Hesab›’n›n kalan› ilgili

duran varl›k grubunda indirim (-) fleklinde yer al›r.

3. Duran varl›klar›n amortisman hesaplamas›nda afla¤›da-
kilerden hangisi dikkate al›nmaz?

a. Duran varl›¤›n aktiflefltirilen bedeli
b. Seçilen amortisman yöntemi
c. Duran varl›¤›n hurda de¤eri
d. Duran varl›¤›n hizmet süresi
e. Duran varl›¤›n hacmi

4. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullan›m süresi
(ömrü) 5 y›l olarak belirlenen demirbafl eflya için, normal
amortisman yöntemine göre ayr›lmas› gerekli amortisman
pay› kaç TL’dir?

a. 100.000.000.000 TL
b. 40.000.000.000 TL
c. 20.000.000.000 TL
d. 10.000.000.000 TL
e. 5.000.000.000 TL

5. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullan›m süresi 5
y›l olan demirbafl eflya için, azalan kalanlar üzerinden
amortisman yöntemine göre, ikinci y›l›n sonunda ayr›lacak
amortisman pay› kaç TL’dir?

a. 40.000.000.000 TL
b. 25.000.000.000 TL
c. 24.000.000.000 TL
d. 20.000.000.000 TL
e. 14.400.000.000 TL

6. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal amortisman oran›
% 20 olarak belirlenen demirbafl eflya için, amortisman
süresinin son y›l›nda (5. Y›l) ayr›lmas› gerekli amortisman
pay› kaç TL’dir? Hesaplama, azalan kalanlar üzerinden
amortisman yöntemine göre yap›lacakt›r.

a. 40.000.000.000 TL
b. 24.000.000.000 TL
c. 14.400.000.000 TL
d. 12.960.000.000 TL
e. 8.640.000.000 TL

7. Maliyeti 80.000.000.000 TL ve hizmet süresi 10 y›l olarak
belirlenen bir makine için normal amortisman yöntemine
göre bulunan y›ll›k amortisman pay›n›n muhasebelefltiril-
mesi ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi do¤rudur?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. 8.000.000.000 TL
alacakland›r›l›r

b. Birikmifl Amortismanlar Hs. 8.000.000.000 TL 
borçland›r›l›r

c. Makineler Hs. 16.000.000.000 TL alacakland›r›l›r
d. Amortisman Giderleri Hs. 8.000.000.000 TL 

alacakland›r›l›r
e. Birikmifl Amortismanlar Hs. 16.000.000.000 TL

alacakland›r›l›r.

8. ‹flletmenin bütün bölümleri ile ilgili faaliyetlerin yürütül-
dü¤ü bir binan›n y›ll›k amortisman pay›n›n muhasebelefl-
tirilmesi için, seçeneklerde belirtilenlerden hangisi kesin-
likle yap›lmaz?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. alacakland›r›l›r
b. Kasa Hesab› alacakland›r›l›r
c. Binalar Hesab› alacakland›r›l›r
d. Genel Yönetim Giderleri Hs. borçland›r›l›r
e. Amortismanlar ve Tükenme Paylar› Hs. 

borçland›r›l›r.
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Özet

Maddi duran varl›klarda meydana gelen ve amor-
tisman denilen y›pranma paylar› nas›l hesaplan›r?

• Duran varl›klar iflletme faaliyetlerinde uzun süre
kullan›lmak üzere edinilirler ve sat›fl amac› tafl›-
mazlar. Ancak, bu varl›klar iflletme faaliyetlerinde
kullan›ld›klar› süre içinde fiziksel ve teknolojik es-
kime nedeniyle de¤er kayb›na u¤rarlar. Bu de¤er
kay›plar›n›n dönemler itibariyle hesaplan›p muha-
sebelefltirilmesine amortisman ifllemleri denir.

• Amortisman pay›n›n hesaplanmas›nda; duran var-
l›¤›n maliyet bedeli, ömrü, varsa hurda de¤eri ile
seçilen amortisman yöntemi önemli rol oynar.
Amortisman hesaplama yöntemleri olarak, bu üni-
te kapsam›nda, "normal amortisman" ve "azalan
kalanlar üzerinden amortisman" yöntemleri üze-
rinde durulmufltur.

• Normal amortisman yönteminde amortisman pay›
iki flekilde hesaplanabilir;
1. Amortisman Tutar› = Duran Varl›¤›n Maliyeti /

Hizmet Süresi (Ömrü)
2. Amortisman Tutar› = Duran Varl›¤›n Maliyeti x

Amortisman Oran›
• Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemin-

de ise amortisman pay›; ilk y›l duran varl›¤›n ma-
liyet bedeli normal amortisman oran›n›n iki kat›
ile çarp›lmak suretiyle, sonraki y›llar, her y›l he-
saplanan amortisman pay› düflüldükten sonra ka-
lan maliyetle ayn› oran çarp›larak ve amortisman
süresinin son y›l›nda da kalan maliyetin tamam›
amortisman gider pay› yaz›lmak suretiyle bulunur.
Bu hesaplamalarda duran varl›¤›n hurda de¤eri ih-
mal edilmifltir.

Hesaplanan    amortisman    giderleri    nas›l
muhasebelefltirilir?

• Duran varl›klar için hesaplanan amortisman tutar-
lar› iki flekilde muhasebelefltirilebilir. Direkt yön-
temde, amortisman gider pay› kadar bir gider he-
sab› borçland›r›l›rken duran varl›¤›n kay›tl› oldu¤u
aktif hesap alacakland›r›l›r. Bu durumda duran var-
l›klar net de¤erleriyle hesaplarda görülür, fakat bu
varl›klar›n ilk maliyetlerini ve her dönem ayr›lan
amortisman paylar›n› hesaplardan izleme olana¤›
ortadan kalkar. Endirekt kay›t yönteminde ise,
amortisman gider pay› kadar bir gider hesab› borç-
land›r›l›rken bir düzenleyici hesap (Birikmifl Amor-
tismanlar Hesab›) alacakland›r›l›r. Böylece duran
varl›klar ait olduklar› aktif hesaplarda amortisman

süresinin sonuna kadar ilk maliyetleriyle görünür-
ken her dönem hesaplanan amortisman paylar› Bi-
rikmifl Amortismanlar Hesab›’n›n alaca¤›nda birik-
tirilir. ‹lgili aktif hesap ile Birikmifl Amortismanlar
Hesab› aras›ndaki fark ise duran varl›¤›n net def-
ter (amortisman düflüldükten sonraki) de¤erini
gösterir.

Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle
maddi duran varl›klar›n yeni de¤erleri nas›l bulu-
nur ve muhasebelefltirilir?

• Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle
maddi duran varl›klar›n piyasa de¤erine yak›n bir
de¤erle gösterilmesi ve amortismanlar›n bu de¤er-
ler üzerinden ayr›lmas›na "yeniden de¤erleme" de-
nir. Yeniden de¤erleme ifllemleri, Maliye Bakanl›-
¤›’nca her y›l ilan edilen yeniden de¤erleme oran›-
n›n, duran varl›¤›n aktife girdi¤i ilk y›l hariç olmak
üzere maliyet bedeline ve o güne kadar birikmifl
amortisman›na uygulanmas› ile yeni de¤erlerin bu-
lunmas›n› ve bunlar›n muhasebelefltirilmesini kap-
sar. Yeniden de¤erleme sonras›nda duran varl›¤›n
maliyetinde ortaya ç›kan fark ilgili duran varl›k he-
sab›na borç, birikmifl amortismanlarda ortaya ç›kan
fark Birikmifl Amortismanlar Hesab›’na alacak ve
bu ikisi aras›ndaki fark da Maddi Duran Varl›klar›
Yeniden De¤erleme Art›fllar› Hesab›’na alacak kay-
dedilir. Amortisman hesaplamas› da yeni de¤erler
üzerinden yap›l›r.

Maddi olmayan duran varl›klarda amortisman pay-
lar› nas›l hesaplan›r ve muhasebelefltirilir?

• Maddi olmayan duran varl›klar patent, flerefiye, ku-
rulufl gideri, özel maliyetler gibi bir tak›m sözlefl-
melerle ortaya ç›kan soyut varl›klar olup, bunlar
da edinildiklerinde maliyet bedeli üzerinden aktif-
lefltirilir ve yararlan›ld›klar› süreye göre amorti (it-
fa) edilirler. Yararlan›lacaklar› süre belirli de¤il ise
bu varl›klar eflit paylarla 5 y›ll›k süre içinde gidere
dönüfltürülür (itfa edilir)ler. Amortisman (itfa) pay-
lar›n›n muhasebelefltirilmesi maddi duran varl›klar-
daki gibidir.
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Kendimizi S›nayal›m: Her ünitenin
sonunda ifllenen konularla ilgili çoktan
seçmeli sorular yer al›r. Bu sorular size
s›navlarda sorulacak soru biçimine
yönelik örnekler verir ve ifllenen konuyu
ö¤renip ö¤renmedi¤inizi kendi kendi-
nize ölçmenize yard›mc› olur.

Özet: Ünitede ayr›nt›l› olarak ifllenen
konular›n k›sa aç›klamalar›n› içerir. O
üniteye iliflkin bir görüfl kazanman›z›
sa¤lar. Amaç sorular›n›n ilgili olduk-
lar› konular› göstermek için aç›k-
lamalar›n bafl›nda amaç sorusu yer
al›r.

Yan›t Anahtar›: Ünitelerin so-
nunda "Kendimizi S›nayal›m"
bölümlerinde yer alan sorula-
r›n yan›tlar› kitap sonunda yer
al›r.

Baflvurabilece¤iniz Di¤er

Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edin-
mek isteyenlere yararlanabi-
lecekleri di¤er kaynaklar›
gösterir.





‹nsanlar›n ihtiyaçlar› çoktur. Bu ihtiyaçlar›n giderilmesi için çeflitli mal ve hizmet
gereklidir. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar› olan mal ve hizmetleri meydana getirmek, üret-
mek, satmak amac›yla ‹fiLETME ad›n› verdi¤imiz iktisadi birimler kurulur. Faali-
yetlere bafllayan bir iflletmede sürekli mali hareketler olur. Bütün bu mali hareket-
lerin iflletme sahipleri, iflletmeyi yönetenler ve baflka ilgililer taraf›ndan izlenmesi
ve sonucunun ne oldu¤unun bilinmesi gerekir. Bunun yolu da mali hareketlere
ait bilginin oluflturulmas›d›r. Bunu sa¤layacak araç ise MUHASEBE’dir.

Bu ünitenin anlafl›lmas› için ön bilgiye gereksinim yoktur. Ancak üniteyi da-
ha kolay anlaman›z için bir mahalle bakkal›ndan büyük bir fabrikaya kadar
hergün çevrenizde yap›lmakta olan ifllerin ne için, ne flekilde, kimler için ve ne
karfl›l›¤›nda yap›ld›¤›n› düflününüz ve gözleyiniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. ‹flletme ve iflletme yönetimi ne demektir?
2. ‹flletmenin varl›klar› ve kaynaklar› nelerdir?
3. Muhasebenin amac› nedir?
4. Bilgi sa¤lamak için muhasebe nas›l ifllev görmektedir?
5. Muhasebe kimlere ne için bilgi sa¤lamaktad›r?
6. Kimler muhasebe mesle¤ini yapabilmektedir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

1

‹flletme ve Muhasebe 1
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‹fiLETME

‹flletme Nedir?

‹flletme ve iflletme yönetimi ne demektir?

Hergün sabah uyand›¤›m›z andan, gece tekrar uyuyun-
caya kadar geçen bir günü, di¤er günleri, aylar›, y›llar›
k›sacas› yaflam› düflününüz. Yaflam›n devam› için gere-
ken; yeme, giyim, bar›nma, dinlenme, çal›flma, okuma,
e¤lenme ve sa¤l›k için yüzlerce, binlerce ihtiyac› ve bu
ihtiyaçlar› karfl›lamak için gereken; ekmek, et, peynir,
sebze, meyve, su, ayakkab›, elbise, ev, araç-gereç, ki-
tap, gazete, ilaç, sinema, TV, otomobil, ulafl›m, haber-
leflme gibi çok çeflitli mal ve hizmetleri düflününüz. Bin-
lerce say›daki mal ve hizmeti insan›n kendisinin mey-
dana getirmesi, üretmesi, yapmas›, haz›r etmesi olanak-
s›zd›r. Çok say›daki bu mal ve hizmetler toplumdaki
de¤iflik kifliler ve kurulufllar taraf›ndan meydana getiri-
lir, üretilir, yap›l›r, haz›r edilir ve sat›l›r. Böylece insan-
lar, baflkalar›n›n meydana getirerek sundu¤u mal ve
hizmetleri kullanarak ihtiyaçlar›n› giderirler.

Siz de hergünkü ihtiyaçlar›n›z›n neler oldu¤unu ve bunlar› hangi yerlerden sa¤lad›¤›n›z›
gösteren bir liste haz›rlay›n›z.

Kifli ve kurulufllar, insanlar›n ihtiyaçlar› olan mal ve hizmetleri meydana getir-
mek, üretmek, satmak gibi faaliyetleri ‹fiLETME ad›n› verdi¤imiz iktisadi birimler
çat›s› alt›nda yürütürler. ‹fiLETME, insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac› ile pa-
ra, araç-gereç, malzeme, hammadde personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir
flekilde bir araya getirerek ve bir tak›m faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üre-
ten bir iktisadi varl›k veya bir iktisadi birim fleklinde ifade edilir. Di¤er bir ifadey-
le ‹fiLETME; çevreden, baflkalar›ndan bilgi, para, iflgücü, makine, araç-gereç,
hammadde, malzeme gibi unsurlar› alarak bunlar› de¤iflim süreci ad›n› verdi¤imiz
bir tak›m faaliyetler (süreçleme ifllemleri) sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüfl-
türen bir sistemdir. Çevremizde bulunan bir bakkal, bir konfeksiyon ma¤azas›,
buzdolab›, çamafl›r makinesi satan bir ma¤aza veya bunlar› imal eden fabrika, bir
otobüs firmas›, bir otel, bir lokanta, bir matbaa birer iflletmedir.

‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n› gideren mal ve hizmetleri kimler meydana getirmektedir?

‹fl letme2

SIRA S ‹ZDE

‹fiLETME; çevreden,
baflkalar›ndan bilgi, para,
iflgücü, makine, araç-gereç,
hammadde malzeme gibi
unsurlar› alarak bunlarla
mal ve hizmet üreten bir
iktisadi birimdir.

DÜfiÜNEL ‹M

1
A M A Ç
�



fiEK‹L-1, birkaç›n› sayd›¤›m›z ve çevremizde daha binlercesi var olan iflletme-
lerin bir sistem olarak görünümünü yans›tmaktad›r.

fiEK‹L-1’de görüldü¤ü gibi, ‹fiLETME; ortaklar, kredi verenler, devlet, iflçi-iflve-
ren sendikalar›, müflteriler, sat›c›lar, rakipler ve halk›n oluflturdu¤u çevrede (or-
tamda) bir iktisadi birim olarak yer almaktad›r. Genel olarak; kar, iflletmenin de-
vaml›l›¤›, topluma hizmet, müflteri iliflkilerinin üst düzeyde devam›, çal›flanlar›n
güvenli¤i gibi amaçlar› bulunan iflletme, para, iflgücü, bilgi, hammadde gibi girdi-
leri çevreden alarak, bunlar›, bir tak›m faaliyetler (yönetim, bilgi ve faaliyet sis-
temleri) sonucunda mal ve hizmete dönüfltürerek çevreye vermektedir.

‹flletmelerin amaçlar› neler olabilir? Bu amaçlar birbirleriyle ilgili ve birbirini tamamla-
y›c› özelli¤e sahip midir?

‹flletmelerin amaçlar› birbirleriyle ilgili ve birbirini tamamlay›c› özelli¤e sahip-
tir. Amaçlardan birinin benimsenmesi, di¤erlerine dikkat edilmemesi söz konusu
de¤ildir. Amaçlarda öncelik s›ras›, iflletme yönetimine ve ekonominin koflullar›na
göre de¤iflir.

Kar› öncelikle amaç edinen iflletmeler, müflteri iliflkilerinin üst düzeyde devam›
veya topluma hizmeti gözden uzak tutmalar› durumunda uzun dönemde kar amaç-
lar›na ulaflamazlar, topluma hizmeti öncelikle amaç edinen iflletmelerin, bu hizmet-
lerini devaml› k›lmak, ancak yaflamlar›n› devam ettirmelerine ba¤l›d›r. Bunun da
sa¤lanmas› için iflletmelerin kar etmeleri gerekmektedir. Dolay›s›yla iflletmelerin
amaçlar›n› bir bütün olarak ele almak ve de¤erlendirmek gerekli olmaktad›r.

‹flletme ne demektir?

‹flletme 3

• Kâr
• Likidite
• Müflteri ‹liflkilerinin Üst
  Düzeyde Devam›
• ‹flletmenin Devaml›l›¤›
• Topluma Hizmet
• Çal›flanlar›n Güvenli¤i
• Di¤er Amaçlar
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‹fiLETME

fiekil 1: Sistem olarak
iflletme ve çevresi

‹fiLETME; ortaklar, kredi
verenler, devlet, iflçi-iflveren
sendikalar›, müflteriler,
sat›c›lar, rakipler ve
toplumun oluflturdu¤u bir
ortamda faaliyetlerini
sürdürür. 
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‹flletme Türleri ve Yönetimi

‹nsan›n ihtiyaçlar›n› gideren çeflitli mal ve hizmetleri tek bir iflletmenin gidermesi
olanakl› m›d›r?

‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n çok çeflitli oldu¤unu biliyoruz. Bu ihtiyaçlar›n giderilmesi
için kullan›lan mal ve hizmetlerin çok çeflitli oldu¤u da bir gerçektir. Çok say›da
olan mal ve hizmeti bir kiflinin, bir iflletmenin tek bafl›na yapmas› da mümkün de-
¤ildir. Baz›lar› buzdolab› yapar, baz›lar› buzdolab›n› yapandan al›r baflkalar›na sa-
tar, baz›lar› bizi veya mal›m›z› bir yerden di¤er bir yere tafl›r, baz›lar› tarlas›na
bu¤day eker, onu un haline getirecek birine satar, un haline getiren ekmek yap-
mak için unu baflka birine satar, ekmek yapan da yapt›¤› ekme¤i satmak için bir
baflka kifliye verir. Bu aç›klamadan da anlafl›laca¤› gibi, yap›lan ifller itibariyle;
üretim, ticaret, hizmet, tar›m gibi faaliyetler söz konusu olmaktad›r. Buna uygun
olarak, iflletmeler faaliyet konular› ve yapt›klar› ifller itibariyle; üretim iflletmeleri,
ticaret iflletmeleri, tar›m iflletmeleri, madencilik iflletmeleri, inflaat iflletmeleri, e¤i-
tim ve sa¤l›k iflletmeleri, hizmet iflletmeleri fleklinde ayr›ma tabi tutulabilir.

Bir yerde çal›fl›yorsan›z, çal›flt›¤›n›z yerin faaliyet konusunu ve yap›s›n› belirleyiniz.

‹flletmeler mülkiyet bak›m›ndan; özel iflletmeler, kamu iflletmeleri ve karma ifl-
letmeler fleklinde s›n›fland›r›l›r. Özel iflletmeler, sermayenin tamam›n›n veya bü-
yük ço¤unlu¤unun özel kiflilere ait oldu¤u iflletmelerdir. Kamu iflletmeleri, serma-
yelerinin tamam›n›n veya büyük ço¤unlu¤unun devlete ait oldu¤u iflletmelerdir.
Karma iflletmeler ise, özel kifliler ile devletin birlikte kurduklar› iflletmelerdir.

Özel iflletmeler, tek kifliye ait "tek kifli iflletmesi" fleklinde olabilece¤i gibi, bir-
den fazla kifliye ait "ortakl›k" (flirket) fleklinde de olabilir.

‹flletmeler ayr›ca büyüklüklerine göre; küçük, orta, büyük ve dev iflletmeler
olarak da s›n›fland›r›labilmektedir.

‹flletmelerin mal ve hizmet üretmek için yapt›klar› ifllevler (faaliyetler) çeflitli-
dir. Genel olarak iflletmenin ifllevleri flunlard›r:

• Üretim ifllevi
• Pazarlama ifllevi
• Finansman ifllevi
• ‹nsan Kaynaklar› ifllevi
Üretim ifllevi; iflgücü, hammadde, malzeme, bilgi ve teçhizat (araç-gereç) kullan-

mak suretiyle fiziksel olarak bir mal veya hizmetin ortaya konulmas› faaliyetleridir.
Pazarlama ifllevi; kiflilerin ve kurumlar›n amaçlar›na uygun flekilde de¤ifli-

mi sa¤lamak üzere, ürünlerin (mallar›n), hizmetlerin ve düflüncelerin ortaya ç›-
kart›lmas›, bunlar›n fiyatland›r›lmas› ve tüketicilere ulaflt›r›lmas› ve tutundurul-
mas› faaliyetleridir.

Finansman ifllevi; iflletmelerin ihtiyaç duyduklar› para, fon veya sermayenin
uygun koflullarda sa¤lanmas› ve bunun en etkin flekilde kullan›lmas›n› sa¤layacak
faaliyetler bütünüdür.

‹nsan kaynaklar› (personel) ifllevi ise; iflletme için gerekli olan iflgücünün
(her basamaktaki personelin) sa¤lanmas› ve yasalara uygun bir flekilde çal›flt›r›l-
mas› ve ifl ortam›n›n uygun bir durumda olmas›n› sa¤lay›c› faaliyetleri kapsar.

Bir üretim iflletmesinde mal üretimi ve üretilen mallar› pazarlama temel ifllev-
dir. Hizmet iflletmelerinde de hizmet üretimi ve pazarlamas› yap›l›r. Ticaret (mal

‹fl letme4
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‹flletmenin genel olarak

ifllevleri: 

•  Üretim
•  Pazarlama
•  Finansman
•  ‹nsan Kaynaklar›



al›p-satan) iflletmelerinde temel ifllev ise pazarlamad›r. Finansman ve insan kay-
naklar› ifllevleri, her iflletmede üretim ve pazarlama ifllevlerinin yürütülmesini ko-
laylaflt›r›r. Genellikle bir üretim iflletmesinde yukar›da say›lan ifllevlerin tamam›
yerine getirilir. Baz› iflletmelerde ise, sadece baz› ifllevler, örne¤in; pazarlama ve
finansman ya da pazarlama, finansman ve insan kaynaklar› ifllevleri söz konusu-
nudur. Örne¤in Ticaret ‹flletmeleri. 

Bir iflletmenin ifllevleri nelerdir?

Üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynaklar› ifllevlerinin en iyi flekilde
yerine getirilmeleri ancak iflletme yönetimi ile olanakl›d›r. Yönetim iflletmenin
amaçlar›n› gerçeklefltirmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol ifllevle-
rinin sistemli ve bilinçli bir flekilde yerine getirilmesidir. Buna göre YÖNET‹M;

- ‹flletmenin amac›na ulaflmak için neyin, kiminle, nerede, ne zaman ve na-
s›l yap›laca¤›n› gösteren planlar›n yap›lmas›,

- Haz›rlanan planlar›n hayata geçirilmesi için gereken yap› ve düzenin
oluflturulmas›,

- Oluflturulan yap› ve düzenin harekete geçirilmesini sa¤layacak yöneltme
(yürütme) faaliyetlerinin yap›lmas› ve 

- Yap›lan çal›flmalar›n ve elde edilen sonuçlar›n planlara uygun olup olmad›-
¤›n›n görülerek önleyici, düzeltici, iyilefltirici kontrollerin yap›lmas› sürecidir.

‹flletme yönetimi ne demektir?

‹flletmenin Varl›klar› ve Kaynaklar›

‹flletmenin varl›klar› ve kaynaklar› nelerdir?

‹flletme; para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve
sistemli bir flekilde bir araya getirerek ve bir tak›m faaliyetlerde bulunarak mal ve
hizmet üreten bir iktisadi birim fleklinde ifade edilmiflti.

Bu tan›ma göre, iflletmenin ortaya ç›kar›lmas› ve faaliyete geçirilmesi için para,
araç-gereç, malzeme, personel gibi unsurlar›n bir araya getirilmesi gerekmektedir.
Ancak bu flekilde bir iflletmenin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bunun anlam›, bir iflletme-
nin var olabilmesi için yukar›da sözü edilen para, araç-gereç, malzeme gibi fakörle-
re di¤er bir ifadeyle, VARLIKLARA (iktisadi de¤erlere) sahip olmas› gerekmektedir.

‹flletmenin var olabilmesi için VARLIKLARA sahip olmas› gerekti¤ini unutmay›n›z.

‹flletme, kuruluflta kurucular›n verece¤i varl›klara sahip olur. Kifliler belirli bir
amaç do¤rultusunda ve bilinçli olarak para ve di¤er baz› iktisadi varl›klar› bir ara-
ya getirmek suretiyle iflletme kurarlar. Bunun anlam›, bir tak›m varl›klar (iktisadi
de¤erler) bu kifliler taraf›ndan iflletmeye konacak ki, iflletme ancak ondan sonra
var olacakt›r. Buna göre, bir iflletmeden söz edebilmek için önce kiflilerin var ol-
mas› gerekmektedir. Bu da bize, iflletmenin iflletmeyi kuran iflletme sahibi veya
sahiplerinin kendi öz kiflilikleri yan›nda ayr›ca oluflturduklar› bir iktisadi kiflili¤e
(iflletmeye) sahip oldu¤unu ifade eder. Demek ki, bir iflletmede baz› varl›klar (de-
¤erler; para, araç-gereç gibi) mevcut ise bunlar mutlaka baflka kifli veya kifliler di-
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¤er bir ifadeyle iflletme sahipleri (gerçek veya tüzel kifliler) taraf›ndan verilmifl ol-
maktad›r. Dolay›siyle iflletme bir tak›m VARLIKLAR’a (para, araç-gereç vb.) sahip
ise, bu varl›klar›n sa¤land›¤› KAYNAKLAR var demektir. Böylece iflletmenin var-
l›klar› ile bu varl›klar›n sa¤land›¤› kaynaklar aras›nda bir iliflki ve de¤erce (tutar
itibariyle) bir eflitlik, bir denklik var olacakt›r.

VARLIKLAR ile KAYNAKLAR aras›nda mutlaka bir eflitlik vard›r.

Kuruluflta iflletmeye varl›klar› verenler genellikle iflletmenin sahipleridir. Daha
sonraki aflamalarda iflletme baz› kifli ve/veya kurulufllardan borçlanarak da varl›k-
lar›n› art›rabilmektedir. Di¤er bir ifadeyle iflletme, iflletme sahipleri d›fl›ndaki kifli
veya kurulufllardan borçlanarak yabanc› kaynak sa¤layabilmektedir. Bu durumda
da iflletmenin toplam varl›klar›, kaynaklar kadar olaca¤›ndan toplam varl›klar ile
bunlar›n sa¤land›¤› kaynaklar tutarca birbirine eflit olacakt›r. Böyle bir durumda
iflletmenin sahip oldu¤u varl›klar›n kaynaklar›, iflletme sahipleri ile iflletmeye borç
verenler olmak üzere birbirinden ayr› iki grup fleklinde ortaya ç›kar. Bunun anla-
m›, varl›klar›n üzerinde iflletme sahipleri ile iflletmeye borç verenlerin haklar› var
demektir.

‹flletme sahiplerinin varl›klar üzerindeki haklar› SERMAYE kavram›, iflletmeye
borç veren üçüncü kiflilerin varl›klar üzerindeki haklar› ise, BORÇLAR kavram› ile
ifade edilir. Buna göre varl›klar, sermaye ve borçlar flu flekilde belirtilebilir:

VARLIKLAR, iflletmenin sahip oldu¤u iktisadi de¤erlerdir. Varl›klar; para, bi-
na, makine, tafl›t arac›, mal, malzeme gibi de¤erler olabilece¤i gibi, iflletmenin
baflka kifli veya kurulufllardan tahsil edece¤i bir alacak veya bir de¤eri kullanma
hakk› da olabilmektedir.

SERMAYE, iflletme sahiplerinin varl›klar üzerindeki haklar›n›, de¤er olarak ifa-
de eder.

BORÇLAR, iflletmeye borç veren üçüncü kiflilerin varl›klar üzerindeki haklar›-
n›, de¤er olarak, ifade eder. Borçlanma, bilindi¤i gibi, iflletme sahipleri d›fl›ndaki
kifli ve kurulufllardan daha sonra ödemek, iade etmek üzere çeflitli nedenlerle ve
farkl› koflullarda iktisadi de¤erler (para, mal vb) sa¤laman›n sonucunda oluflur.

Varl›klar, sermaye ve borçlar ne demektir?

Varl›klar›n, sermayenin ve borçlar›n çeflit ve tutar bak›m›ndan ya-
p›s›, iflletmenin mali (finansal) yap›s›n› ve gücünü meydana getirir.
‹flletmenin varl›klar›, iflletmenin faaliyetlerinin yürütülmesi s›ras›nda
devaml› olarak hem çeflit hem de tutar ve de¤er olarak de¤iflmelere
u¤rar. Bunun yan›nda iflletmenin kaynaklar›n› oluflturan unsurlarda
da (sermaye ve borçlar) de¤iflmeler meydana gelerek sonuçta ifllet-
menin finansal yap›s›nda ve gü-
cünde de¤iflmeler olur.

‹flletmenin sahipleri taraf›n-
dan iflletmeye konulan varl›klar iflletmenin
faaliyetleri, di¤er bir ifadeyle yapt›¤› ifller so-
nucu artarsa, iflletme sahiplerinin haklar› da
artm›fl olur. Bu art›fltan dolay› ortaya ç›kan
fark KAR’d›r. Art›fl yerine faaliyetlerden do-
lay› varl›klarda azal›fl olursa ortaya ç›kan fark
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ise ZARAR’d›r. ‹flletmenin varl›klar› borçlanma yoluyla sa¤lanan varl›klarla artar-
sa, bu durumda iflletmenin borçlar› artm›fl olur.

Kar ve zarar ne demektir?

‹flletme içinde al›nan kararlar ve buna ba¤l› olarak yap›lan faaliyetler, iflletme-
nin varl›klar›n› ve kaynaklar›n› (sermaye ve borçlar›) de¤ifltirir. Faaliyetler sonun-
daki de¤iflmelerin etkisi ile varl›klar, sermaye ve borçlar bafllang›ca göre veya be-
lirli bir tarihe göre farkl› bir yap› ve büyüklük gösterirler. Para, mal, alacaklar, ma-
kine, bina vb varl›klar de¤iflir. Bu de¤iflme çeflit itibariyle olabilece¤i gibi, de¤er-
ce ve tutarca art›fl veya azal›fl yönünde meydana gelir.

‹flletme içinde al›nan kararlar›n ve buna ba¤l› yap›lan faaliyetlerin, iflletmenin varl›klar›-
n›, sermayesini ve borçlar›n› çeflit ve tutar itibariyle de¤ifltirece¤ini unutmay›n›z.

MUHASEBE

‹flletmenin Faaliyetleri ve Ölçümleri

Muhasebenin amac› nedir?

‹flletmelerin birbirlerinden farkl› faaliyet konular›na sahip oldu¤unu biliyoruz. Ör-
ne¤in; ifl hayat›nda konfeksiyon, makine, yiyecek, buzdolab›, televizyon, otomo-
bil gibi konularda üretim ve al›m-sat›mla u¤raflan iflletmeler yan›nda tafl›ma, e¤i-
tim, otel hizmeti veren iflletmeler de bulunmaktad›r.

Farkl› faaliyet konular›na karfl›l›k bütün bu iflletmeler genel olarak ayn› amaç-
lara sahip olup ayn› çal›flmalar› yaparlar. Bütün iflletmeler amaçlar›n› gerçeklefltir-
mek için temel olarak üç ana çal›flmay› yaparlar: 

1. Kaynak bulma anlam›nda finansman faaliyetleri, 
2. Yat›r›m faaliyetleri,
3. Üretim ve sat›fl faaliyetleri

Bir iflletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için her zaman sadece sermaye yeterli midir?
Yoksa, bazen iflletmenin borçlanmas› da gerekir diyebilir miyiz?

Öncelikle her iflletme, faaliyetlere bafllamak ve devam ettirmek için yeterli ser-
mayeye sahip olmas› gerekir. Bu sermaye bilindi¤i gibi iflletme sahiplerinden ve
di¤er kiflilerden al›nacak borçla (örne¤in bankalardan al›nacak kredilerle) sa¤la-
narak ifle bafllamak ve devam etmek mümkün olabilmektedir. Finansman faaliye-
ti olarak ifade edilen bu ifllemden sonra, ikinci aflama sermayenin ve sa¤lanan ya-
banc› (borç olarak temin edilen) kayna¤›n yat›r›ma dönüfltürülmesi aflamas›d›r. Bu
aflamada iflletmenin amaçlar›n›n etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesine yönelik ola-
rak ve faaliyet konusuna uygun bir flekilde iflletme faaliyetlerinin yap›labilmesi
için gerekli olan bina, makine, tafl›t arac›, bilgisayar gibi varl›klar sa¤lan›r. Böyle-
ce iflletme faaliyetlere bafllayabilmek için haz›r bir konuma getirilir. Nihayet üçün-
cü aflama, iflletme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, di¤er bir ifadeyle faaliyetlere
bafllama aflamas›d›r. Bu aflamada, genel olarak üretim için gerekli hammadde,
malzeme ya da satmak için mallar sat›n al›n›r, çal›flacak elemanlar ifle al›n›r, mal
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ve hizmet üretilerek sat›l›r, müflterilerden tahsilat yap›l›r, gerekli vergiler ödenir.
Böylece iflletme hayata bafllam›fl olur. 

Her bir iflletme, satt›¤› mal ve hizmetler karfl›l›¤›nda müflterilerden, gerçeklefl-
tirdi¤i faaliyetlerin maliyetini (çal›flt›rd›¤› elemanlar›n ücretini, kulland›¤› hammad-
de ve malzemenin, enerjinin bedelini vb.) karfl›layacak ve iflletme sahiplerine ye-
terli bir kar sa¤layacak bir paray› almas› gerekmektedir. Bunun anlam›, iflletmenin
yaflam›n› sürdürmesi için yeterli bir gelir elde ederek KARLILIK amac›na ulaflma-
s› ve yap›lan faaliyetlerden dolay› ortaya ç›kacak (iflçiye ücretini, sat›n al›nan ham-
madde ve kulan›lan enerjinin bedelini vb.) ödemeleri yapabilme gücünü sa¤laya-
cak L‹K‹D‹TE’ye (nakit gücüne) sahip olmas›d›r.

‹flletmenin devam› için yeterli bir gelir sa¤layarak karl›l›k amac›na ulaflmas› yeterli midir?

Genel olarak ifade edilen iflletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve karl›l›k ve liki-
dite hedeflerine ulafl›lmas› için çok say›da araflt›rma yap›l›r, kararlar verilir, karar-
lar uygulamaya konulur ve yap›lanlar kontrol edilir. Peki, iflletme sahipleri, yöne-
ticiler bu çal›flmalar›, al›nan kararlar›, yap›lan iflleri ve bunlara iliflkin kontrolleri
neye göre yaparlar?

Bunun yan›t› B‹LG‹'dir. Ancak bilgiyi sa¤layan da MUHASEBE’dir.

Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe

Bilgi sa¤lamak için muhasebe nas›l ifllev görmektedir?

‹flletmeler, daha önce de ifade edildi¤i gibi, mal ve hizmet üretmek için çeflitli fa-
aliyetlerde bulunurlar. Örne¤in; mal al›n›r-sat›l›r, ödemeler yap›l›r, para tahsil edi-
lir. ‹flçi çal›flt›r›larak ücret ödenir, hammadde-malzeme sat›n al›narak üretimde
kullan›l›r, bankaya para yat›r›l›r veya bankadan para çekilir, daha buna benzer
binlerce ifllem yap›l›r.

‹flletme yönetiminin ya da iflletme sahibinin ald›¤› kararlara göre yap›lan bu fa-
aliyetler nedeniyle iflletmenin sahip oldu¤u varl›klarda (para, mal, araç-gereç gibi)
ve bunlar›n kayna¤› olan sermaye ve borçlarda de¤iflmeler meydana gelir. ‹fllet-
menin varl›klar›n›n, sermayesinin ve borçlar›n›n ne oldu¤u, parasal de¤erleri, ne-
reden nereye geldikleri, hangi de¤iflmelere u¤rad›klar›, faaliyetlerin sonunda ne
elde edildi¤i veya ne kaybedildi¤inin bilinmesi için varl›klar›n, sermayenin ve
borçlar›n saptanmas›, di¤er bir ifadeyle, ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi, iz-
lenmesi ve sonuçlar›n ölçülmesi gerekir. ‹flte, bunu MUHASEBE yapar.

Muhasebe ne yapar?

Ço¤u kifli muhasebeyi sadece mesle¤i muhasebeci olanlar›n u¤raflt›¤› ve için-
de bulundu¤u oldukça teknik bir alan olarak düflünür. Gerçekte, iflletme yöneti-
mi ve iflletmenin çevresini oluflturan ortaklar, kredi verenler, müflteriler, iflletmeye
mal satanlar, devlet, iflçi sendikalar›, rakipler flu veya bu flekilde herkesin muha-
sebe ile yak›nl›¤› vard›r. Çünkü, muhasebe yap›lan faaliyetleri ve buna ba¤l› ola-
rak meydana gelen de¤iflmeleri saptar ve bu de¤iflmelere ait verileri yeni kararla-
r›n al›nmas›nda ve faaliyetlerin izlenmesinde tekrar kullan›labilir bilgiler haline
getirir. Bu çerçevede muhasebe flu flekilde tan›mlanabilir:
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MUHASEBE, iflletmenin varl›klar› ve kaynaklar› (sermayesi ve borçlar›) üzerin-
de de¤iflme yaratan ve para ile ifade edilen (mali) ifllemlere ait bilgileri; kaydet-
mek, s›n›fland›rmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kifli
ve kurumlara raporlar fleklinde sunan bir bilgi sistemidir.

Yap›lan muhasebe tan›m›na göre muhasebenin iki ifllevi bulunmaktad›r.
Muhasebenin birinci ifllevi; para ile ifade edilen (mali) ifllemlere ait bilgileri
kaydetmek, bu bilgileri belirli ve anlaml› bir flekilde s›n›fland›rmak ve mali ra-
porlar fleklinde özetlemektir. Bu ifllevin temel yap›s› faaliyetlere ait verileri top-
lamak, toplanan verileri iflleyerek bilgiye dönüfltürmek ve ortaya ç›kan bilgile-
ri raporlamakt›r.

Kaydetme; mali ifllemleri tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yönüyle belge-
lendirmek ve daha sonra bu ifllemlere ait bilgilerin sunulmas› ve yorumlanmaya
haz›rlanmas› için belirli flekillerde ve kurallara göre muhasebe defterlerine yaz›l-
mas› ifllemidir.

S›n›fland›rma; çok say›daki ifllemin, örne¤in; al›fl, sat›fl, para, banka vb. ifl-
lemlere ait bilgilerin belirli s›n›f veya gruplara göre düzenlenmesi ifllemidir.

Özetleme; kaydedilmifl, s›n›fland›r›lm›fl ve hesaplama ifllemleri yap›lm›fl çok
say›daki bilgilerden çeflitli mali tablolar›n ve raporlar›n haz›rlanmas› ifllemidir. 

Muhasebenin birinci ifllevi nedir? Bu ifllevde hangi ifllemler yap›l›r?

Yukar›da aç›klanan muhasebenin birinci ifllevine ait ifllemler fiekil-2’de toplu-
ca "Muhasebe Bilgi Ak›fl›" ad› alt›nda gösterilmektedir.

Burada görüldü¤ü gibi iflletme faaliyetleri ve bunlara iliflkin mali ifllemler önce
belgelendirilmekte, daha sonra; kay›t, s›n›fland›rma ve hesaplama ifllemlerine bir
bütün olarak konu edilmekte ve ilgililere verilmek üzere raporlar haz›rlanmaktad›r.

Muhasebenin ikinci ifllevi; analiz ve yorumdur. Mali ifllemlere ait bilgile-
rin kaydedilmesi, s›n›fland›r›lmas›, hesaplama ifllemlerinin yap›lmas› ve özetlen-
mesi yaln›z bafl›na yeterli de¤ildir. Bu bilgilerin, iflletmenin yönetimine ve ifllet-
meyle ilgili olan kifli ve kurumlara yararl› olabilmesi için analiz edilmesi, yorum-
lanmas› ve ilgililere verilmesi gerekir. ‹flletmenin yapm›fl oldu¤u faaliyetlere ait so-
nuçlar›n ve iflletmenin mali durumunun analiz edilmesi ve yorumlanmas›; rapor-
lar ve tablolar fleklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldi¤inin ve faaliyetler ile
sonuçlar›, örne¤in sat›fllar ile sat›fllar›n kar› ve maliyeti gibi bilgilerin aras›ndaki
iliflkinin araflt›r›lmas›d›r.

Muhasebenin ikinci ifllevi nedir? Bu ifllevde hangi ifllemler yap›l›r?
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Muhasebenin aç›klamas› iki ifllevine göre; muhasebenin sadece kaydetme, s›-
n›fland›rma, hesaplama ve özetleme ifllemlerinden oluflan kay›t tutma ile efl an-
lamda olmad›¤›, bunun yan›nda analiz, yorum ve iletme ifllemlerini de kapsayan
daha genifl bir bilgi sistemi ifade etti¤i anlafl›lmal› ve unutulmamal›d›r.

Muhasebenin Türleri
Muhasebenin temeli ve amac› ayn› olmakla birlikte, iflletmelerin çeflitli ve faaliyet-
leri ile amaçlar›n›n farkl› olmas›, farkl› muhasebe türlerini ortaya ç›karm›flt›r. Ör-
ne¤in mal al›m sat›m› ile u¤raflan bir iflletmenin (ticaret, pazarlama iflletmesi) mu-
hasebesi ile üretim yapan bir iflletmenin (üretim, sanayi iflletmesi) muhasebesi, ifl-
letmelerin faaliyetlerinde ve ifllemlerinde farkl›l›k oldu¤u için ayn› olmayacakt›r.
Üretim yapan bir iflletmede, muhasebe kay›tlar›, sadece mal al›p satan iflletmede
yer alan al›fl ve sat›fl gibi ifllemlere ait kay›tlar de¤il, bunun yan›nda üretimi yap›-
lan mamulün maliyetini saptamak için üretimde kullan›lan hammadde, malzeme
ve iflçilik gibi üretim unsunlar›na ait kay›tlar› da içerir.

Yap›lan aç›klamalar çerçevesinde muhasebeyi bölümlendirmek olanakl› m›d›r?

Yap›lan bu aç›klamalar çerçevesinde muhasebe; Genel Muhasebe ve Maliyet
Muhasebesi olmak üzere iki ana bölüme ayr›l›r.

Genel Muhasebenin görevi; iflletmenin varl›klar›n› sermayesini ve borçlar›n›
belirlemek ve bunlarla iflletme faaliyetlerinden dolay› meydana gelen art›fl ve aza-
l›fl yönündeki de¤iflmeleri izlemek ve iflletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koy-
makt›r. Genel Muhasebe, finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir. Bunun
yan›nda iflletmelerin faaliyet konular›na göre, Genel Muhasebe; Banka Muhasebe-
si, Otel Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi, ‹nflaat Muhasebesi, Tar›m ‹flletmeleri
Muhasebesi, vb. olarak uzmanl›k muhasebeleri fleklinde de olabilmektedir.

Maliyet Muhasebesi üretim iflletmeleri için söz konusu olan bir muhasebe tü-
rüdür. Maliyet Muhasebesinin görevi; üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini
saptamak, maliyet kontrolü sa¤lamak, baflar› de¤erlemek ve elde edilen bilgiler
ile planlama yapmak ve yönetimin alaca¤› kararlara yard›mc› olmakt›r.

Maliyet muhasebesi hangi iflletmeler içindir?

Muhasebe dört y›ll›k ö¤retim döneminde aflamalar itibariyle ö¤retilmektedir.
Muhasebe ö¤retiminde genel (finansal) muhasebe ilk aflamad›r. Temel kavramlar
ve ilkeler ve bunlara ba¤l› olarak kay›t ifllemleri ö¤retildikten sonra özellikleri ne-
deni ile çeflitli iflletmelere ait muhasebeler (maliyet muhasebesi, banka muhasebe-
si vb.) ö¤retilmektedir. Ayr›ca muhasebe kapsam› içinde, bilgilerin analiz ve yo-
rumlar›n› yapmay› aç›klayan Mali Tablolar (raporlar) Analizi, muhasebe bilgileri-
nin yönetimin çeflitli kararlar›nda kullan›lmas›n› sa¤layacak konular› veren Yöne-
tim Muhasebesi ile bilgilerin muhasebe kavramlar› ve ilkeleri ile ilgili mevzuat ba-
k›m›ndan do¤rulu¤unu araflt›ran Muhasebe Denetimi ö¤retilmektedir.

Genel Muhasebe ile Maliyet Muhasebesinin görevleri nelerdir?
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Muhasebe Bilgilerinin Kullan›c›lar›

Muhasebe kimlere ne için bilgi sa¤lamaktad›r?

Muhasebenin tan›m›ndan an›msayaca¤›n›z gibi, muhasebe iflletmenin mali duru-
mu ve faaliyet sonuçlar›na ait bilgileri ilgili kifli ve kurumlara raporlar fleklinde su-
nan bir bilgi sistemidir. Muhasebe neden bilgileri ilgililere sunuyor? Bu ilgili kifli
ve kurumlar kimlerdir? Bunlar neden muhasebe bilgilerine gereksinim duyarlar?

‹flletme kendi kendine yürüyen bir iktisadi birim midir? Hay›r. ‹flletmeyi yöne-
ten YÖNET‹C‹LER var.

‹flletme sahipsiz midir? Hay›r. ‹flletmenin SAH‹B‹ veya SAH‹PLER‹ var.
‹flletmenin faaliyetleri kendili¤inden mi oluyor? Hay›r. ‹flletmede ÇALIfiANLAR

var.
‹flletme faaliyetlerinin bir gere¤i olarak baflkalar›ndan borç alabilir mi veya kre-

dili mal alarak baflkalar›na borçlanabilir mi? Evet. O halde iflletmeye BORÇ VE-
RENLER var.

‹flletme bir ülkede faaliyetlerini sürdürüyor ve o ülkenin olanaklar›n› kullan›-
yorsa, bunlar›n karfl›l›¤›n› verecek bir kurum olmaz m›? Olur. O halde iflletmenin
DEVLET’e ve ülkede yaflayan TOPLUM’a verecekleri var demektir.

‹flletme yöneticilerinin ne için ve ne tür bilgiye gereksinimleri olur?

Yöneticiler: ‹flletmelerin yönetiminden sorumlu yöneticiler görev ve
sorumluluklar›n› yerine getirmeleri için iflletmenin pazarlama, üretim, fi-
nans ve insan kaynaklar› faaliyetlerine iliflkin bilgilere gereksinim duyar-
lar. Çünkü yöneticilerin neyi, ne zaman, nas›l, niçin ve kiminle yapacak-
lar›n› bilmeleri, di¤er bir ifadeyle iflletmenin faaliyetlerini planlamak, yü-
rütmek ve kontrol etmek için buna yönelik bilgilere yöneticilerin sahip
olmalar› gerekmektedir. Gelen para, giden para, bankadaki para, neyin
sat›ld›¤› neyin al›nd›¤›, kimlerin çal›flt›¤›, çal›flanlara ne ödendi¤i vb. bilinmezse
neler olaca¤›n› bir düflünün.

‹flletme sahiplerinin ne için ve ne tür bilgilere gereksinimleri olur?

‹flletme Sahibi veya Sahipleri (Ortaklar): Ekonomik geliflmeler ve
iflletmelerin büyüme süreçleri kiflilerin yaln›z bafllar›na yeterli olmad›¤›n›
ortaya koymufl ve dolay›s›yle flirketleflmeyi yaratm›flt›r. Buna ba¤l› olarak
yönetim için özel bilgi ve beceri önem kazanm›fl, dolay›s›yle iflletme sa-
hipli¤i ile iflletme yönetiminin ayr› kimselerde toplanmas›n› gerektirmifl-
tir. Yöneticinin baflar›s›n› belirlemek, iflletmenin ulaflt›¤› mali güç ve kar-
l›l›k durumunu bilmek, bunun yan›nda iflletmede ortak olarak kal›p kalmamak gi-
bi de¤iflik durumlar› de¤erlemek için ortaklar muhasebe bilgilerine gereksinim
duyarlar.

‹flletme sahibi oldu¤unuzu ve iflletmede neler olup olmad›¤›n›, iflletmenin ma-
li durumunun ne oldu¤unun, iflletmenin faaliyetlerinin karla m› yoksa zararla m›
kapand›¤›n› bilmedi¤inizi düflünün.

‹flletmeye borç veren ve verecek olanlar›n ne için ve ne tür bilgilere gereksinimleri olur?
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Borç Verenler: Borç verenler, k›sa veya uzun vadeli borç para vere-
cekleri iflletmelerin; borç ödeme gücünü, karl›l›k durumunu, yat›r›m po-
litikas›n› bilmek isteyeceklerinden söz konusu iflletmenin belirli muhase-
be bilgilerine ve raporlar›na gereksinimleri olacakt›r. 

‹flletmeye borç verdi¤inizi, di¤er bir ifadeyle iflletmeye kredi verdi¤i-
nizi ve verdi¤iniz borcu geri al›p alamayaca¤›n›z hakk›nda hiç bilgi sa-
hibi olmad›¤›n›z› düflünün.

‹flletme çal›flanlar›n›n ne için ve ne tür bilgilere gereksinmeleri olur?

‹flletmede Çal›flanlar: ‹flletmenin durumunu yak›ndan izleyenler ara-
s›nda, o iflletmede çal›flan memur ve iflçiler de vard›r. Çal›flanlar›n ücret-
lerinin art›r›lmas› yolundaki isteklerini savunurken iflletme faaliyetlerinin
sonucu ile ilgili bilgilere baflvurduklar› görülür. Yine iflletmede çal›flanlar
muhasebe bilgilerinden yararlanarak iflletmedeki geliflmelerin olumlu ol-
du¤u konusunda bilgi sahibi olur, böylece ifllerinin süreklili¤i bak›m›n-
dan gelece¤e güvenle bakarlar.

Devletin iflletmeler hakk›nda ne için ve ne tür bilgilere gereksinimi olur?

Devlet: Devlet, iflletmelerden karlar› üzerinden vergi al›r. Bunun için
iflletmelerin gelirlerinin ve giderlerinin ve bunlar›n aras›ndaki kar ve za-
rar›n do¤ru hesaplanmas› devlet için önemlidir. Devlet bu ifllemi iflletme-
lerin mali durumunu, gelirini ve giderini gösteren muhasebe bilgilerine
göre yapar. Ayn› zamanda devlet ekonomi politikalar›n› belirlerken, uy-
gularken ve analiz ederken ülke ekonomisini oluflturan iflletmelere ait
muhasebe bilgilerini kullan›r.

Devletin, kimden ne kadar ve neye göre vergi ald›¤›n›, ülkede hangi iflletme-
lerin faaliyet gösterdi¤ini, kimlerin do¤ru ödeyip ödemedi¤ini veya hiç ödemedi-
¤ine iliflkin bilgi sahibi olmad›¤›n› düflünün.

Toplum iflletmeler hakk›nda neden ve ne tür bilgilere gereksinim duyar?

Toplum: Bir ülkenin ekonomik yap›s›nda ve bu yap›n›n oluflmas›nda
iflletmelerin etkisi vard›r. Özellikle bugün büyük iflletmelerin kararlar› ge-
nel ekonomi üzerinde yayg›n bir etkiye sahiptir. Bu nedenle toplum
özellikleri sivil toplum örgütleri kanal›yla iflletmelerin piyasa politikalar›,
istihdam durumlar›, üretim kararlar› gibi iflletmelerin de¤iflik yönleriyle
yak›ndan ilgilidir. Gelece¤i ve refah›, ekonomik yap› ve duruma ba¤l›
olan toplumun bu yap› ve durumu oluflturan ve etkileyen iflletmelerin fa-

aliyetleri ile ilgilenmeleri hem do¤al hem de bir gerekliliktir.
Yukar›da say›lan bütün kifli ve kurumlara ilgilendikleri konular hakk›nda bilgi-

ler sa¤layan bir bilgi sistemi olmas› ve kendine öz anlamlar› olan terimlere sahip
olmas› bak›m›ndan muhasebeye ‹fiLETMEN‹N D‹L‹ denilmektedir.
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Muhasebe Mesle¤i

Kimler muhasebe mesle¤ini yapabilmektedir?

Ülkemizde muhasebe mesle¤i, uzun y›llar süren bir çal›flma ve mücadele sonu-
cunda bir yasayla belirli esaslara ba¤lanm›fl ve avukatl›k, doktorluk gibi bir mes-
lek niteli¤i kazanm›flt›r.

"Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali
Müflavirlik Kanunu" 13.6.1989 tarih ve 20194 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlana-
rak yürürlü¤e girmifltir. 3568 say›l› bu yasa, ülkemizde muhasebe mesle¤i yö-
nünden önemli bir geliflmedir. Yasa, vergi denetimi a¤›rl›kl› ve ba¤›ms›z dene-
tim içerikli olmas›na ra¤men muhasebe mesle¤ini belirlemesi bak›m›ndan bü-
yük öneme sahiptir.

3568 say›l› yasa muhasebe mesle¤i mensuplar›n› üç gruba ay›rm›flt›r:
-  Serbest muhasebeci,
-  Serbest muhasebeci mali müflavir.
-  Yeminli mali müflavir.
Serbest Muhasebeci: Serbest muhasebecilerin faaliyet konular›; gerçek ve tü-

zel kiflilere ait muhasebe defterlerini tutmak, mali tablolar› ve vergi beyannamale-
rini düzenlemektir. Hukuk, iktisat, maliye, iflletme, muhasebe, bankac›l›k, kamu
yönetimi ve siyasal bilimler dallar›nda ön lisans (2 y›l) seviyesinde ö¤renim gör-
müfl olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj
flart›n› yerine getirmifl olmalar› halinde, s›nav flart› aranmaks›z›n sadece serbest
muhasebeci ünvan› ile mesle¤i yapabilmektedir. Staj süresi ön lisans mezunlar›
için 4 y›l, ticaret liseleri ve maliye liseleri mezunlar› için de 6 y›ld›r.

Serbest muhasebecinin yapt›¤› ifller nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müflavir: Serbest Muhasebeci Mali Mü-
flavirlerin faaliyet konular›; Serbest Muhasebecilere ait faaliyetleri yapa-
bilmenin yan›nda, iflletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, gelifltir-
mek, iflletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunlar›n uygula-
malar› ile ilgili iflleri düzenlemek veya bu konularda dan›flmanl›k yap-
mak, ayr›ca sözü edilen konularda belgelere dayal› olarak inceleme,
analiz ve denetim yapmak, mali tablolar ve beyannamelerle ilgili ko-
nularda yaz›l› görüfl vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tah-
kim, bilirkiflilik ve benzeri iflleri yapmakt›r.

Serbest Muhasebeci Mali Müflavir olabilmek için; Hukuk, ‹ktisat, ‹flletme, Mali-
ye, Muhasebe, Bankac›l›k, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallar›ndan birinde
dört y›ll›k lisans e¤itimini tamamlayanlar›n veya farkl› konularda lisans e¤itim al-
m›fl olmakla birlikte belirtilen konularda lisansüstü e¤itimini tamamlayanlar›n iki
y›l süreli staj ile birlikte meslek s›nav›n› da baflarm›fl olmalar› zorunludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müflavirin yapt›¤› ifller nelerdir?

Yeminli Mali Müflavir: Yeminli Mali Müflavirler, Serbest Muhasebeci Mali Mü-
flavirlerin yapt›¤› dan›flmanl›k ve denetim faaliyetleri yan›nda, tasdik ifllerini de
yapma yetkisine sahip olmaktad›rlar. Tasdik faaliyeti, özellikle vergi beyanname-
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leri ile bunlar›n ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yap›lmaktad›r. Yeminli Mali
Müflavirler, muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve
muhasebe bürolar›na ortak olamazlar.

Yeminli mali müflavir olabilmek için en az 10 y›l serbest muhasebeci mali
müflavir olarak çal›flm›fl olmak ve yeminli mali müflavirlik s›nav›n› baflarm›fl ol-
mak zorunludur. Bunun yan›nda, meslek yasas›n›n istisna hükümleri kapsam›n-
da, belirtilen koflullara uygun olarak denetim ve vergi elemanlar› ile kamu ban-
kalar› müfettiflleri ve belirli alanlardaki ö¤retim üyeleri yeminli mali müflavir ün-
van› alabilmektedir.

Yeminli Mali Müflavirin yapt›¤› ifller nelerdir?

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali
Müflavirlik Kanunu’na göre meslek mensuplar› "Serbest Muhasebeci Mali Müfla-
virler Odalar›" (SMMMO), "Yeminli Mali Müflavirler Odalar› (YMMO) ve bu oda-
lar›n üst kuruluflu olarak "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yemin-
li Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB) çat›s› alt›nda örgütlenmifllerdir. TÜR-
MOB çat›s› alt›nda, Ocak 2001 itibariyle Türkiye genelinde 75 oda ve bu odala-
ra kay›tl› 49.213 meslek mensubu bulunmaktad›r. Bunlar›n 26.318’i Serbest Mu-
hasebeci, 19.913’ü Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve 2.982’si de Yeminli Mali
Müflavir’dir.
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Özet

‹flletme ve iflletme yönetimi ne demektir?

• ‹flletme; çevreden, baflkalar›ndan bilgi, para, iflgü-
cü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi
unsurlar› alarak bunlar› de¤iflim süreci ad›n› verdi-
¤imiz bir tak›m faaliyetler sonunda mal ve/veya
hizmetlere dönüfltüren bir sistemdir. ‹flletmeler, fa-
aliyet konular› ve yapt›klar› ifller itibariyle; üretim
iflletmeleri, ticaret iflletmeleri, tar›m iflletmeleri, ma-
dencilik iflletmeleri, inflaat iflletmeleri, e¤itim ve
sa¤l›k iflletmeleri, hizmet iflletmeleri fleklinde ayr›-
ma tabi tutulabilir. ‹flletmeler mülkiyet bak›m›n-
dan; özel iflletmeler, kamu iflletmeleri ve karma ifl-
letmeler fleklinde s›n›fland›r›l›r. ‹flletmelerin mal ve
hizmet üretmek için yapt›klar› ifllevler genel ola-
rak; üretim, pazarlama, finansman ve insan kay-
naklar› ifllevleridir. Bu ifllevlerin en iyi flekilde yeri-
ne getirilmesi ancak iflletme yönetimi ile olanakl›-
d›r. Yönetim; iflletmenin kurulufl amac›na ulaflmak
için neyin, kiminle, nerede, ne zaman ve nas›l ya-
p›laca¤›n› gösteren planlar›n yap›lmas›, haz›rlanan
planlar›n hayata geçirilmesi için gereken yap› ve
düzenin örgütlenmesi, oluflturulan yap› ve düzenin
harekete geçirilmesini sa¤layacak yürütme faaliyet-
lerinin yap›lmas› ve yap›lan çal›flmalar›n ve elde
edilen sonuçlar›n planlara uygun olup olmad›¤›n›n
görülerek önleyici, düzeltici, iyilefltirici kontrollerin
yap›lmas›d›r.

‹flletmenin varl›klar› ve kaynaklar› nelerdir?

• Varl›klar bir iflletmenin var olabilmesi için para,
araç-gereç, malzeme, bina, tafl›t arac›, mal gibi ikti-
sadi de¤erlerdir. Kaynaklar ise, iflletme sahiplerinin
iflletmeye koyduklar› sermaye ve/veya üçüncü ki-
flilerden sa¤lanan borçlard›r. ‹flletme sahiplerinin
varl›klar üzerindeki haklar›n›n parasal ifadesine ser-
maye; iflletmeye borç veren üçüncü kiflilerin varl›k-
lar üzerindeki haklar›n›n parasal ifadesine de borç-
lar ad› verilir.

Muhasebenin amac› nedir?

• ‹flletme faaliyetlerinin yürütülmesi ve karl›l›k ile li-
kidite hedeflerine ulafl›lmas› için yap›lacak araflt›r-
malar, al›nacak kararlar, uygulamaya konulan ve
yap›lan çal›flmalar ile iflletmenin mali durumunun
izlenmesi için yöneticilere, iflletme sahiplerine, borç
verenlere, devlete, çal›flanlara ve topluma gerekli
olan bilgileri sa¤lamakt›r.

Bilgi sa¤lamak için muhasebe nas›l ifllev görmektedir?

• Muhasebe; iflletmenin varl›klar›, sermayesi ve borç-
lar› üzerinde de¤iflme yaratan ve para ile ifade edi-
len mali ifllemlere ait bilgileri kaydetmek, s›n›flan-
d›rmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak
suretiyle ilgili kifli ve kurumlara raporlar fleklinde
sunan bir bilgi sistemidir. Buna göre muhasebe,
mali ifllemlere ait bilgileri kaydediyor, bu bilgileri
belirli ve anlaml› bir flekilde s›n›fland›r›yor ve çok
say›daki bilgileri raporlar fleklinde özetliyor, ortaya
ç›kan raporlar›, analiz ederek yoruma tabi tutuyor
ve sonuçlar› ilgililere veriyor.

Muhasebe kimlere ne için bilgi sa¤lamaktad›r?

• Muhasebe; yöneticilere, iflletme sahiplerine, ifllet-
mede çal›flanlara (sendikalara), borç ve kredi ve-
renlere, devlete ve topluma bilgi sa¤lamaktad›r.

• Yöneticiler, neyi, ne zaman, nas›l, niçin ve kimin-
le yapacaklar›n› bilmeleri, di¤er bir ifadeyle ifllet-
menin faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kont-
rol etmek için; Ortaklar (iflletme sahipleri), yö-
neticinin baflar›s›n› belirlemek, iflletmenin ulaflt›¤›
mali güç ve karl›l›k durumunu bilmek, bunun ya-
n›nda iflletmede ortak olarak kal›p kalmamak gibi
de¤iflik durumlar› de¤erlemek için; Borç Verenler,
borç verip vermeme, verilecek borcu geri al›p, al-
mama konular›nda durum de¤erlendirmesi yap-
mak için; ‹flletmede Çal›flanlar (sendikalar), üc-
retler görüflmeleri, ifl güvenli¤i konular›nda de¤er-
lemeler yapmak için; Devlet, iflletmelerden alaca¤›
vergiyi ve ekonomi politikalar›n› belirlemek için;
Toplum, özellikle sivil toplum örgütleri kanal›yla
iflletmelerin piyasa politikalar›, istihdam durumlar›,
üretim kararlar› ve buna ba¤l› olarak fertlerin gele-
ce¤i ve refah›na, ülkenin ekonomik gidifline iliflkin
de¤erlendirmeler yapabilmek için muhasebe bilgi-
lerine gereksinim duyarlar.

Kimler muhasebe mesle¤ini yapabilmektedir?

• Ülkemizde muhasebe mesle¤i "Serbest Muhasebeci-
lik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli
Mali Müflavirlik" ad›n› tafl›yan 3568 say›l› yasayla dü-
zenlenmektedir. Söz konusu yasaya göre, muhasebe
mesle¤i; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Ma-
li Müflavir ve Yeminli Mali Müflavir olarak üç gruba
ayr›lmaktad›r. Ülkemizde yasada belirtilen koflullar›
yerine getiren ve belirtilen ünvanlar› alm›fl bulunan
kifliler ancak muhasebe mesle¤ini yapabilmektedirler.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›n›z sorula-
ra iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. ‹flletmelerin ihtiyaç duyduklar› para, fon veya serma-
yenin uygun koflullarda sa¤lanmas› ve bunun en etkin fle-
kilde kullan›lmas›n› sa¤layacak faaliyetler afla¤›daki ifllev-
lerden hangisidir?

a. Pazarlama
b. Muhasebe
c. Borçlanma
d. Finansman
e. Kredi Alma

2. ‹flletmenin, para, araç-gereç, bina vb. gibi sahip oldu-
¤u iktisadi de¤erlere ne ad verilir?

a. Varl›klar
b. Sermaye
c. Borçlar
d. Kaynaklar
e. Maliyetler

3. Sermaye ve borçlara birlikte verilen ad nedir?
a. Varl›klar
b. ‹ktisadi de¤erler
c. Üretim faktörleri
d. Öz kaynaklar
e. Kaynaklar

4. ‹flletme sahiplerinin varl›klar üzerindeki haklar›na ne
ad verilir?

a. Kar
b. Sermaye
c. Kaynaklar
d. Borçlar
e. Varl›klar

5. ‹flletme faaliyetleri nedeniyle varl›klarda borçlanma d›-
fl›nda meydana gelen art›fla ne ad verilir?

a. Kar
b. Zarar
c. Sermayenin art›r›lmas›
d. Kaynaklar
e. Sermaye

6. ‹flletmenin varl›klar› ve kaynaklar› üzerinde de¤iflme
yaratan ve para ile ifade edilen mali ifllemlere ait bilgile-
ri; kaydetmek, s›n›fland›rmak, hesaplamak, özetlemek,
analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kifli ve ku-
rumlara raporlar fleklinde sunan bilgi sistemine ne denir?

a. Kontrol
b. Yönetim
c. Denetim
d. Muhasebe
e. Muhasebe Denetimi

7. Mali ifllemlerin tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yö-
nüyle belgelendirmek ve belgelerin muhasebe defterleri-
ne geçirilmesi ifllemlerine ne ad verilir?

a. Kaydetme
b. S›n›fland›rma
c. Hesaplama
d. Özetleme
e. Analiz ve Yorum

8. Afla¤›dakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görev-
lerinden biri de¤ildir?

a. Üretilen mal›n üretim maliyetini saptamak
b. Maliyet kontrolü sa¤lamak
c. ‹flletmenin varl›klar›n›, sermayesini ve borçlar›n›

belirlemek
d. Baflar› de¤erlemek
e. Hizmetin üretim maliyetini saptamak

9. Yöneticinin baflar›s›n› belirlemek, iflletmenin ulaflt›¤›
mali güç ve karl›l›k durumunu bilmek, iflletmede ortak
olarak kal›p kalmamak gibi de¤iflik durumlar› de¤erlemek
için gerekli olan bilgilerle afla¤›dakilerden kim ilgilidir?

a. Yöneticiler
b. Devlet
c. Toplum
d. ‹flletme sahipleri
e. Çal›flanlar

10. Afla¤›dakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvan›n›
tafl›yan meslek erbab›n›n görev kapsam› içine girmez?

a. Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi
b. Mali tablolar› düzenlemek
c. Tüzel kiflilere ait muhasebe defterlerini tutmak
d. Vergi beyannamelerini düzenlemek
e. Gerçek kiflilere ait muhasebe defterlerini tutmak
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