
Bu ünitede mali tablolar›n (bilanço ve gelir tablosu) haz›rlanmas› için araç
olarak kullan›lan ve söz konusu tablolar›n bilgi kayna¤› olan hesab› tan›mak ve
muhasebenin kaydetme, s›n›fland›rma ve özetleme ifllemlerini anlayabilmek için
hesab›n ne oldu¤u, neden gerekli oldu¤u, muhasebe tekni¤i aç›s›ndan iflleyifli,
türleri ve nas›l bir düzen içinde ele al›naca¤› aç›klanacakt›r.

Bu ünitenin anlafl›labilmesi için bilanço eflitli¤inin ne oldu¤unu, aktif ve pasif
kavramlar›n›n neyi ifade etti¤ini ikinci üniteden tekrar gözden geçiriniz ve bu
ünitede verilen hesaplara iliflkin terimlerin üzerinde özenle durunuz ve örnekleri
mutlaka yazarak yap›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Mali tablolar›n bilgi kayna¤› olan hesap nedir, neden gereklidir?
2. Hesaplar›n iflleyifli neye göre ve nas›l olmaktad›r?
3. Bilanço ile hesaplar aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
4. Faaliyetlerden kaynaklanan sermayedeki de¤iflmelerin neden gelir ve gider

hesaplar›nda izlenmesi gerekir?
5. Muhasebenin do¤ru, aç›k, anlafl›labilir bilgi üretebilmesi için hesaplar›n

s›n›fland›r›lmalar›n›n ve türlerinin tan›mlanmas›n›n önemi var m›d›r?
6. Hesaplar›n belirli bir düzen içinde olmalar›n›n gere¤i var m›d›r?
7. Ülkemizde iflletmelerin uymak zorunda olduklar› bir hesap plan› var m›?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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HESAP NED‹R VE NEDEN GEREKL‹D‹R?

Mali tablolar›n bilgi kayna¤› olan hesap nedir, neden gereklidir?

Karar vericilere iletilen, analiz ve yorum ile faydal›, kolay kullan›labilir hale getirilmifl
olan bilgilerin kayna¤›n›n bir dönem içindeki mali ifllemlerin sonuçlar›n› özetleyen mali
tablolar oldu¤unu biliyorsunuz. Acaba bu mali tablolara nas›l ulafl›labilir?

Önceki üniteden ö¤rendiklerinizi hat›rlay›n. ‹flletmenin nas›l yönetildi¤inin bir
göstergesi olan mali tablolar, bir dönem içindeki mali nitelikli olaylar›n iflletmenin
mali durumunda yaratt›¤› de¤iflmelere göre yeni durumun ifadesi olmaktad›r. Ka-
rar verecek olanlara sunulacak olan bilgiler, bu mali tablolarda özetlenen bilgile-
rin analizi ve yorumu ile elde edilir.

O halde burada önemli olan husus bu özetlenmifl bilgilere, di¤er bir deyiflle
mali tablolara ulaflmada bilgi kayna¤›n›n ne olaca¤›n›n saptanmas›d›r.

Her bir mali nitelikli ifllemin, varl›klar› ve kaynaklar› oluflturan ve birbirinden
farkl› olan her bir unsurunda (her bir bilanço unsurunda) ya da faaliyet sonucu-
nu oluflturan unsurlarda (gelir tablosu unsurlar›nda) yaratt›¤› de¤iflmeden sonra
mali durumun ve faaliyet sonucunun ne oldu¤unun araflt›r›lamayaca¤›n›, di¤er bir
ifade ile her bir de¤iflmenin sonunda yeniden düzenlenecek bilanço ve gelir tab-
losu üzerinde izlenemeyece¤ini daha önceden ö¤rendik. Bu nedenle mali nitelik-
li ifllemlerin varl›klar ile kaynaklar› ve faaliyet sonucunu oluflturan her bir unsur-
da meydana getirdi¤i art›fl veya azal›fl yönündeki de¤iflmeleri özelliklerine ve ko-
nular›na göre ay›rmak ve dönem boyunca bu de¤iflmeleri ayr› ayr› biriktirerek iz-
lemek gere¤i ortaya ç›kar. Bu da, mali nitelikli ifllemlerin varl›klar ile kaynaklarda
meydana getirdikleri de¤iflmelerin, varl›klar›n ve kaynaklar›n her bir unsuru ve fa-
aliyet sonucunu oluflturan unsurlar›n her birinin ayr› ayr› baz al›narak izlenmesini
gerektirir. Bu konuda kullan›lacak araç HESAP’t›r.

Mali nitelikli olaylar›n her bir bilanço unsurunda (varl›klar, sermaye ve
borçlar çeflidinde) ve faaliyet sonucunu oluflturan her bir unsurda yaratt›-
¤› de¤iflmelerin izlenmesine yarayan çizelgeye hesap denir.

Herhangi bir bilanço unsurunu etkileyen mali nitelikli ifllemler söz konusu unsur üzerin-
de ne yönde de¤iflmeler yaratabilir?

Mali nitelikli olaylar›n bilanço unsurlar›na etkisi iki yönde olur: ‹fllem,
• unsurda art›fl yarat›r,
veya
• unsurda azal›fl yarat›r.

Bu de¤iflmelerin izlenece¤i ve ad›na hesap dedi¤imiz çizelgede kay›t nas›l olabilir?

Her ifllemin meydana getirdi¤i de¤iflmeleri, mevcut durumu etkileyerek izle-
mek bir yoldur. Örne¤in, kasada 10.000 lira varken 3.000 liran›n ödenmesi sonu-
cu bir ç›karma ifllemi ile 7.000 lira kasa mevcudu oldu¤u gösterilebilir. ‹zleyen bir
ifllemle kasaya 2.000 lira girerse bir toplama ifllemi ile kasa mevcudunun 9.000 li-
ra oldu¤u bulunabilir.
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Ancak bu durumda o unsurunda dönem boyunca ne büyüklükte art›fl olmufl,
ne büyüklükte azal›fl olmufl, sorular›na cevap bulunamaz. Oysa muhasebenin
ikinci ifllevinde görülen analiz ve yorum ifllevleri için bu bilgiler önemlidir. Örne-
¤in maldaki art›fl› gösteren büyüklük sadece çokluk gösteren bir bilgi de¤il, ayn›
zamanda bir dönemlik mal al›fl hacmini ifade eden bir bilgi olabilir. Ayr›ca her ifl-
lem sonucu yap›lacak toplama ya da ç›kartma ifllemlerinde hata yapma olas›l›¤›
da yüksektir.

Bu nedenle bugün benimsenen geleneksel flekil, afla¤›da görüldü¤ü gibi art›fl
ve azal›fllar› hesap dedi¤imiz çizelgenin karfl›l›kl› iki taraf›nda izlemeyi temel al›r.

Yukar›daki flekil, bir defterin iki sayfas›n› içine alan ve bir sayfas› (taraf›) art›fl-
lar›n, di¤er sayfas› (taraf›) azal›fllar›n kayd› için kullan›lan bir çizelge durumunda-
d›r. Muhasebe ö¤retiminde zamandan ve yerden tasarruf amac›yla ve de kolayl›k
sa¤lamak için hesaplar afla¤›daki gibi; hesap çizelgesini karakterize eden ve he-
sap çizelgesinin sadece üst ve orta çizgisini temsil eden "T" flekli ile gösterilir.

Hesap nedir ve hangi gereklilik sonucu do¤mufltur?

TEMEL MUHASEBE Efi‹TL‹⁄‹ VE HESAPLARIN ‹fiLEY‹fi‹

Hesaplar›n iflleyifli neye göre ve nas›l olmaktad›r?

Hat›rlarsan›z önceki ünitelerde iflletmenin varl›klar› ile bu varl›klar›n kaynaklar›,
aras›nda VARLIKLAR= SERMAYE + BORÇLAR fleklinde bir eflitlik oldu¤u aç›klan-
m›fl ve bilançonun bu eflitli¤e dayand›¤› belirtilmiflti. 

Muhasebe temel eflitli¤inin iki taraf›ndaki unsurlar›nda meydana gelen de¤iflmeleri izle-
meye yarayan hesaplardan varl›k unsurlar›na ait olanlara VARLIK HESAPLARI, kaynaklar›n
(sermaye + borçlar) unsurlar›na ait olanlara KAYNAK HESAPLARI diyebilir miyiz?
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Evet diyebiliriz. Muhasebenin temel eflitli¤ine paralel olarak, varl›klar›n, borç-
lar›n ve sermayenin unsurlar›ndaki de¤iflmeleri göstermeleri nedeni ile hesaplar›n
da eflitlik halinde iki grup oluflturacaklar› aç›kt›r.

Birinci grup hesaplar, varl›klar içinde birbirlerine karfl› özellikleri olan ve ana-
liz nedeni ile büyüklükleri, dönem içindeki art›fl ve azal›fl bilgileri önem tafl›yan
örne¤in; KASA Hesab›, ALACAKLAR Hesab›, MAL Hesab›, farkl› varl›k (kasa, ala-
caklar ve mal) unsurlar›na ait de¤iflmeleri toplayan hesaplard›r: Bu hesap grubu-
na varl›k hesaplar› veya aktif hesaplar denir.

‹kinci grup hesaplar ileride farkl› türlerini görece¤iniz, farkl› borçlar ve farkl›
sermaye unsurlar›n› temsil eden hesaplar olup, bunlara borç hesaplar› ve ser-
maye hesaplar› veya her iki türü de kapsamak üzere kaynak hesaplar› ya da
pasif hesaplar ad› verilir.

Daha önce de belirtti¤imiz gibi ilerideki aç›klamalar›m›zda Borçlar yerine daha genifl
kapsaml› olan Yabanc› Sermaye (ya da Yabanc› Kaynaklar), Sermaye yerine Öz Sermaye
(ya da Öz Kaynaklar) terimleri kullan›lacakt›r.

Daha önce gördü¤ümüz mali nitelikli olaylar›n varl›klar› ve kaynaklar› oluflturan unsur-
lardaki etkilerinin temel muhasebe eflitli¤ini bozmayan bir denge içinde oluflmas›, kay›t-
lar›n do¤ru yap›lmas›n› sa¤lamada bir esas olarak kullan›labilir mi?

Evet kullan›labilir. Ancak önce ifllemlerin hesaplara kayd›nda hesab›n hangi ta-
raf›n›n art›fllar, hangi taraf›n›n azal›fllar için kullan›laca¤› hakk›nda karar vermek
gerekir. Bu karar, bilançonun ve muhasebe eflitli¤inin "Varl›klar = Sermaye +
Borçlar" olarak ifade edilen geleneksel flekline dayand›r›l›r. Art›fl ve azal›fllar›n bir
hesab›n hangi taraf›na yaz›laca¤›n› (kaydedilece¤ini), o hesab›n niteli¤i belli eder.
Hesab›n niteli¤ini de, Varl›klar (V) = Sermaye (S) + Borçlar (B) fleklindeki temel
muhasebe (bilanço) eflitli¤i belirleyecektir. Buna göre temel muhasebe eflitli¤inde,
varl›klar eflitli¤in bir taraf›nda, sermaye ve borçlar eflitli¤in di¤er taraf›nda yer al-
d›¤›na göre "varl›k hesaplar›", "sermaye hesaplar›" ve "borç hesaplar›" flematik ola-
rak flöyle gösterilebilir:

Mali ifllemlerin çift tarafl› etkiye sahip oldu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yle her bir
mali ifllemin hesaplara yap›lacak kayd›nda hesaplar›n sol taraflar›na kaydedilecek
tutarlar ile sa¤ taraflar›na kaydedilecek tutarlar eflit olacakt›r. Örne¤in varl›k (ak-
tif) unsurlardan birindeki bir art›fl ilgili varl›k hesab›n›n bir taraf›na, söz gelimi he-
sab›n sol taraf›na kaydedildi¤i taktirde, ifllemin dengeye getirici karfl› etkisinin bir
di¤er hesab›n sa¤ taraf›na kaydedilmesi gerekecektir.
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Mali nitelikli olaylar›n etkileri incelenirken gördü¤ümüz gibi, bir varl›k unsur-
daki art›fl ya di¤er bir (veya daha fazla) varl›k unsurda eflde¤erde bir azalmaya ya
da kaynak (sermaye + borçlar) unsurlarda, di¤er bir ifadeyle pasif bir (ya da da-
ha fazla) unsurda eflde¤erde bir art›fl yarat›r. O halde bir aktif (varl›k) unsurdaki
art›fl› dengeye getirici nitelikte olan di¤er bir aktif unsurdaki azalman›n kaydedi-
lece¤i taraf ile yine bir aktif unsurdaki art›fl› dengeye getirici nitelikte olan bir pa-
sif (sermaye ve borçlar) unsurdaki art›fl›n kaydedilece¤i taraf ayn› olmal›d›r. Böy-
lece, ifllemin iki tarafl› etkisi hesaplar›n z›t taraflar›na kaydedilece¤inden hem bu
hesaplar›n z›t taraflar›na yap›lan kay›tlar aras›nda tutarca bir eflitlik sa¤lanacak,
hem de ifllemin büyüklü¤ü toplu olarak görülecektir. Bu flekildeki kay›t flekli ile
kay›tlar›n do¤rulu¤u hesaplar›n sol taraf ve sa¤ taraf kay›tlar›n›n toplamlar› aras›n-
da sa¤lanacak eflitlikle her an kontrol edilebilecektir.

Yap›lan aç›klamalar çerçevesinde hesaplar›n hangi taraf› art›fllar› hangi taraf› azal›fllar›
gösterir?

Bu aç›klamalar çerçevesinde aktif (varl›k) ve pasif (sermaye + borçlar) hesap-
lar›n hangi taraf›na art›fllar›n, hangi taraf›na azal›fllar›n kaydedilece¤ini afla¤›daki
flekilde gösterebiliriz:

Görüldü¤ü gibi;
• Varl›klardaki art›fl ilgili varl›k hesab›n›n sol taraf›na, azal›fl ilgili hesab›n sa¤

taraf›na yaz›l›r.
• Sermaye ve borçlardaki art›fl ilgili hesab›n sa¤ taraf›na, azal›fl ilgili hesab›n

sol taraf›na yaz›l›r. 
Gerçekte ifllemlerin hesaplara kayd›nda, hesapta "art›fl oldu" veya "azal›fl ol-

du" ifadeleri kullan›lmaz. Mali nitelikli ifllemlerin hesaplara kaydedilmesi ve iz-
lenmesine ve hesaplar›n kullan›l›fl›na iliflkin özel terimler kullan›l›r.

Muhasebe terminolojisinde, art›fl veya azal›fl ifade etmesine bak›lmaks›z›n her-

hangi bir hesab›n sol taraf›na "hesab›n borcu" veya borç taraf›, sa¤ taraf›-

na "hesab›n alaca¤›" veya alacak taraf› denilir. Bu nedenle, hesap ister aktif
gruba giren bir hesap, ister pasif gruba giren bir hesap olsun hesab›n sol taraf›-

na kay›t yapmak hesab› "borçland›rmak", sa¤ taraf›na kay›t yapmak hesa-

b› "alacakland›rmak" fleklinde ifade edilir.
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Bu aç›klamalar› bir hesap üstünde afla¤›daki gibi gösterebiliriz:

Bir mali nitelikli ifllemin, yaratt›¤› etkiye göre ilgili hesab›n borç ya da alacak
taraf›na ilk kez yaz›lmas›na "hesap açmak", bir hesab›n borç ve alacak taraflar›-
n›n toplamlar› aras›ndaki farka da "hesap kalan›" denir. Hesab›n borç taraf›n›n
toplam›, alacak taraf›n›n toplam›ndan büyük olmas› durumunda "borç kala-
n›"ndan, alacak taraf›n›n toplam›, borç taraf›n›n toplam›ndan büyük olmas› duru-
munda "alacak kalan›"ndan söz edilir. Hesap kalan vermez ise, yani hesab›n
borç ve alacak toplamlar› birbirine eflit oldu¤unda "hesap kapal›d›r" veya "he-
sap kapanm›flt›r" fleklinde ifade edilir.

Temel muhasebe eflitli¤ine göre hesaplar›n iflleyifli nas›l olmaktad›r?

HESAPLAR VE B‹LANÇO ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹LER

Bilanço ile hesaplar aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Yukar›daki aç›klamalar›m›zda görüldü¤ü gibi, hesaplar temel muhasebe eflitli¤i
veya Bilanço eflitli¤i ad› verilen "Varl›klar = Sermaye + Borçlar" fleklindeki eflitli¤e
dayand›r›ld›¤›n› ve varl›k unsurlarda meydana gelen art›fl›n ilgili hesab›n borç
(sol) taraf›na, borçlar ve sermaye unsurlar›nda meydana gelen art›fl›n ilgili hesa-
b›n alacak (sa¤) taraf›na yaz›lmas› gerekti¤ini gördük. Bu nedenle bilançonun sol
(aktif) taraf›nda yer alan unsurlara (varl›klara) ait hesaplar borç kalan›, bilançonun
sa¤ (pasif) taraf›nda yer alan unsurlara (sermaye + borçlar) ait hesaplar alacak ka-
lan› verirler.

Hesaplardaki art›fl ve azal›fllar ile hesaplarla bilanço aras›ndaki iliflki afla¤›daki
say›sal örnekle gösterilmektedir:

‹fiLEM 1: A ‹flletmesi, iflletme sahibinin sermaye olarak koydu¤u 500.000.000
lira para ile çal›flmaya bafllam›flt›r.

Buna göre;

VARLIKLAR = SERMAYE
AKT‹F = PAS‹F

eflitli¤i üzerine kurulan aç›l›fl bilançosu flöyle olur:
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Varl›klarda meydana gelen
art›fl ilgili varl›k hesab›n›n
borç taraf›na, azal›fl ilgili
hesab›n alacak taraf›na
kaydedilir.

Sermaye ve Borçlarda (Pasif
Hesaplarda) meydana gelen
art›fl ilgili hesab›n alacak
taraf›na, azal›fl ilgili
hesab›n borç taraf›na
kaydedilir.

Hesab›n borç toplam› alacak
toplam›ndan büyükse, hesap
borç kalan› verir.

Hesab›n alacak toplam›
borç toplam›ndan  büyükse,
hesap alacak kalan› verir.

Aktif hesaplar borç kalan›
verirler.

............ HESABI
. Borç tarafı . Alacak tarafı
. Borçlandırmak . Alacaklandırmak

A İŞLETMESİ 
.....Tarihli Bİlançosu 

KASA 500.000.000 SERMAYE 500.000.000

Aktif Toplam 500.000.000 Pasif Toplam 500.000.000

Aktif Pasif
Örnekte verilen tutarlar
semboliktir. Tutar›n
büyüklü¤ü veya küçüklü¤ü
ifllemin muhasebe fleklini
de¤ifltirmez.
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Pasif hesaplar alacak
kalan› verirler.
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Yap›lacak ifllemlerin bilanço unsurlar›na etkisini görebilmek için mevcut duru-
mun ilgili hesaplara aktar›lmas› gerekir:

Bilindi¤i gibi, iflletmeye tahsis edilen para, iflletmenin varl›¤›d›r ve KASA ad› al-
t›nda ifade edilir. ‹flletme sahibinin bu varl›k üzerindeki hakk› da SERMAYE ola-
rak adland›r›l›r. Kasa ve Sermayeyi birer hesap olarak ele ald›¤›m›zda, bilanço
eflitli¤ine paralel bir flekilde Kasa Hesab› ve Sermaye Hesab› ortaya ç›kacakt›r. ‹fl-
letmeye para tahsis edildi¤i için kasada ve sermayede, s›f›rdan var olmalar› nede-
niyle 500.000.000 lira art›fl meydana gelmifltir. Kay›t ilkesi gere¤ince aktif hesap
olan Kasa Hesab› art›fl›n ifadesi olarak borçland›r›lm›fl, pasif yap›da olan Sermaye
Hesab› art›fl›n ifadesi olarak alacakland›r›lm›flt›r.

‹fiLEM 2: ‹flletme birisinden 100.000.000 lira borç alm›flt›r.

Bu ifllemde hem aktif hem de pasif hesaplarda art›fl olmufltur. Yani kasada
100.000.000 lira art›fl olurken ayn› zamanda kasaya giren bu para borç olarak al›n-
d›¤›ndan, iflletmenin daha önce borcu yokken, flimdi 100.000.000 lira borcu ol-
mufltur. Kasa ve borçlardaki bu art›fl nedeniyle aktif hesap olan Kasa Hesab› borç-
land›r›lm›fl, pasif hesap olan Borçlar Hesab› alacakland›r›lm›flt›r.

‹fiLEM 3: ‹flletme 300.000.000 lira tutar›nda peflin olarak mal sat›n alm›flt›r.

Bu ifllemde bir aktif hesapta (Kasa Hesab›nda) azalma olurken, di¤er bir aktif
hesapta (Mal Hesab›nda) art›fl olmufltur. Çünkü kasadan 300.000.000 lira ç›km›fl,
buna karfl›l›k 300.000.000 liral›k mal al›nm›fl olmaktad›r. Aktif hesaplarda azalma
hesab›n alacak (sa¤) taraf›na kaydedilece¤inden, 300.000.000 lira Kasa Hesab› ala-
cakland›r›lm›fl, buna karfl›l›k malda meydana gelen art›fl, aktif hesaplarda art›fl he-
sab›n borç (sol) taraf›na kaydedilece¤inden, Mal Hesab› borçland›r›lm›flt›r.

‹fiLEM 4: ‹flletme, yapt›¤› bir hizmet karfl›l›¤›nda 70.000.000 lira alm›flt›r.
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Hesap tutarlar›n›n
karfl›s›ndaki say›lar, ifllem
say›s›n› göstermektedir.

Hesapta yer alan (B) harfi
hesab›n borç taraf›n› (A)
harfi hesab›n alacak
taraf›n› ifade etmektedir.

Borç (B)  KASA HS.  Alacak (A) 
(1) 500.000.000

Borç (B) SERMAYE HS. Alacak (A) 
(1) 500.000.000

(B)      KASA HS.      (A)
(1)500.000.000
(2)100.000.000

= +(B)     SERMAYE HS.     (A)
(1)500.000.000

(B)     BORÇLAR HS.     (A)
(2)100.000.000

(B)    KASA HS.     (A)
(1)500.000.000 (3)300.000.000
(2)100.000.000 

‹fllemlerin daha kolay
anlafl›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla, her ifllem için
hesaplar› simgeleyen "T"ler
her ifllemden sonra yeniden
gösterilmektedir. Asl›nda
hesap bir kez aç›l›r ve
bütün ifllemler s›ras›yla o
hesaba yaz›l›r.

(B)     MAL HS.     (A)
(3)300.000.000

(B)   SERMAYE HS.    (A)
(1)500.000.000

(B)   BORÇLAR HS.    (A)
(2)100.000.000+ = +

(B)     KASA HS.     (A)
(1)500.000.000 (3)300.000.000
(2)100.000.000
(4) 70.000.000

(B)     MAL HS.     (A)
(3)300.000.000

(B)   SERMAYE HS     (A) (B)   BORÇLAR HS.    (A)
(2)100.000.000+ = +

(1)500.000.000
(4) 70.000.000



Bu ifllem bir has›lat (gelir) sa¤land›¤›n› göstermektedir. Yap›lan hizmet karfl›l›-
¤› elde edilen para varl›klar› (aktifi) art›rmakta, varl›klardaki bu art›fl iflletme sahi-
binin hakk› oldu¤undan ayn› zamanda sermayeyi de art›rmaktad›r. Bu nedenle
kasada meydana gelen art›fl› göstermek için Kasa Hesab› borçland›r›lm›fl, bunun
yan›nda sermayede meydana gelen art›fl› göstermek için de Sermaye Hesab› ala-
cakland›r›lm›flt›r.

‹fiLEM 5: ‹flletmede çal›flanlara ücret olarak 50.000.000 lira ödenmifltir.

Bu ifllem bir gider ifllemidir. ‹flletmenin, gelir sa¤lanabilmesi için çal›flt›rd›¤›
kimselere ödedi¤i 50.000.000 lira, aktifte bir azalmay› ifade eder. Aktifteki bu azal-
ma iflletme sahibinin haklar›n› (sermayeyi) azalt›r. Bu nedenle ödenen 50.000.000
lira nedeniyle aktifte meydana gelen azal›fl, Kasa Hesab› alacakland›r›larak, ifllet-
me sahiplerini haklar›nda, yani sermayede meydana gelen azal›fl ise Sermaye He-
sab› borçland›r›larak gösterilmifltir.

Döneme ait ifllemlerin yukar›daki ifllemlerden ibaret oldu¤unu varsayarsak,
dönem sonundaki durumu görmek için dönem sonu bilançosunu düzenlemek ge-
rekir. Söz konusu bilanço hesaplar›n kalanlar›ndan yararlanarak düzenlenir.

Hesap Kalanlar›: 

Buldu¤umuz bu hesap kalanlar›ndan yararlanarak düzenlenecek bilanço afla-

¤›daki gibi olacakt›r. 
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(B)    KASA HS.     (A)
(1)500.000.000(3)300.000.000
(2)100.000.000(5) 50.000.000
(4) 70.000.000

(B)     MAL HS.     (A)
(3)300.000.000

(B)   SERMAYE HS.    (A) (B)   BORÇLAR HS.    (A)
(2)100.000.000+ = +

(5)50.000.000 (1)500.0000000
(4) 70.000.000

670.000.000 350.000.000 300.000.000 50.000.000 570.000.000 100.000.000

(B)     KASA HS.     (A)
(1)500.000.000 (3)300.000.000
(2)100.000.000 (5) 50.000.000
(4) 70.000.000

(B)     MAL HS.     (A)
(3)300.000.000

(B)   SERMAYE HS     (A) (B)   BORÇLAR HS.    (A)
(2)100.000.000+ = +

(5)50.000.000 (1)500.000.000
(4) 70.000.000

670.000.000 300.000.000 570.000.000 100.000.000

350.000.000 + 0 = 50.000.000 + 0
320.000.000 300.000.000 520.000.000 100.000.000

(Kasa hesab›n›n (Mal hesab›n›n (Sermaye hesab›n›n (Borçlar hesab›n›n

borç kalan›) borç kalan›) alacak kalan›) alacak kalan›)

A.İşletmesi

AKTİF             ....Tarihli dönemsonu Bİlançosu           PASİF
KASA 320.000.000 SERMAYE 520.000.000
MAL 300.000.000 BORÇLAR 100.000.000
Aktif Toplam 620.000.000 Pasif Toplam 620.000.000

Borç kalan› veren hesaplar
bilançonun aktifini alacak
kalan› veren hesaplar
bilançonun pasifini 
oluflturur.

0 0



Bilanço üzerinde hesap terimi yer almaz. Örne¤in bilançoda Kasa Hesab› ifadesi sadece
Kasa olarak yaz›l›r. Çünkü bilanço varl›k, sermaye ve borçlara ait unsurlar› adlar›yla ve
bilanço tarihindeki tutarlar›yla gösterir. Hesap ise bizi sonuca götüren dönem içi ifllem-
lerin izlendi¤i bir çizelgedir. Genellikle yap›lan bu hatay› siz yapmamal›s›n›z!

Bilanço ile hesaplar aras›nda nas›l bir iliflkinin oldu¤unu say›sal bir örnekle aç›klay›n›z.

GEL‹R (HASILAT) VE G‹DER HESAPLARININ GERE⁄‹

Faaliyetlerden kaynaklanan sermayedeki de¤iflmelerin neden ge-
lir ve gider hesaplar›nda izlenmesi gerekir?

‹flletmenin dönem boyunca faaliyetleri s›ras›nda iflletme sahibi haklar›nda ortaya ç›kan
tüm art›fl ve azal›fllar› sermaye hesab›nda toplamak, faaliyet sonucunu oluflturan unsurla-
r›n analizine olarak sa¤lar m›?

Gelir (has›lat) aynen sermayenin varl›klar›n (aktiflerin) kayna¤› olmas› gibi, bir
varl›k kayna¤›d›r. Sermaye iflletmeye, iflletme sahipleri taraf›ndan verilen aktiflerin
kayna¤›d›r. Gelir sermaye d›fl›nda art› olarak iflletmenin günlük ifllemlerinin, örne-
¤in sat›lan bir mal›n sat›fl tutar›n›n kasaya girmesi veya kredili sat›lm›flsa iflletme-
nin bir alaca¤›n›n do¤mas› sonucu sa¤lanan aktiflerin kayna¤›d›r. Buna göre, ge-
lir iflletme sahipleri haklar›nda, iflletmenin faaliyelerinden do¤an brüt bir art›fl› ifa-
de eder.

Gider, iflletmenin faaliyetlerinden dolay› iflletme sahibinin varl›klar üzerindeki
haklar›nda meydana gelen azal›fllar› ifade etmesi bak›m›ndan, gelir elde etmek
amac›yla bir aktifin (varl›¤›n) kullan›lmas› veya tüketilmesi sonucunda meydana
gelen azal›fllar› gösterir. Giderlere, faaliyetlerin sürdürülmesi için çal›flanlara veri-
len ücretler, reklam bedelleri, kira ve sigorta için yap›lan ve iflletme sahiplerinin
varl›klar üzerindeki haklar›nda meydana gelen azalmalar örnek gösterilebilir.

Gelir ve gider iflletme sahibinin haklar›nda nas›l bir etki do¤rurur?

Bütün mali nitelikli ifllemler daha önce gördü¤ümüz varl›klar, borçlar ve ser-
maye hesaplar›na kaydedilerek izlenebilir. Yukar›daki örnekte oldu¤u gibi ifllet-
menin sermayesini art›ran gelir, sermaye hesab›n›n alaca¤›na, iflletmenin sermaye-
sini azaltan gider, sermaye hesab›n›n borcuna yaz›lm›flt›r. Bu durumda sadece tek
bir sermaye hesab›, iflletme sahibinin haklar›n› etkileyen çok say›daki ve farkl› ifl-
lemlerin hepsinin sermaye hesab›na kayd›, hesapta anlaml› flekilde s›n›fland›r›l-
mayan bir kay›tlar çoklu¤unun toplanmas›na neden olur. Oysa dönem sonunda
iflletme sahibinin haklar›nda dönem bafl›na göre fark›n (kar›n veya zarar›n) hangi
olaylar›n sonucu oldu¤unun bilinmesi, ifllemlerin analizi ve önceki ünitede tan›m-
lanan gelir tablosunun haz›rlanabilmesi için gereklidir. Bu bak›mdan gelir tablo-
sunu oluflturabilmek için sermaye hesab›na kaydedilebilecek ifllemleri tekrar ele
al›p yine iflletme sahibi haklar›n› ilgilendiren ve de¤iflmenin ne oldu¤u hakk›nda
gerekli bilgileri verecek flekilde bilgileri toplayan farkl› hesaplar kurmak gerekli
olmaktad›r.
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Bu amaçla iflletme sahiplerinin haklar›nda art›fl fleklinde de¤iflme yaratan gün-
lük ifllemler için gelir (has›lat) hesaplar› ve azal›fl fleklinde de¤iflme yaratan
günlük ifllemler için gider hesaplar› diye adland›r›lan özel geçici sonuç hesap-
lar› gelifltirilmifltir. Bu hesaplara Gelir Tablosu Hesaplar› da denilmektedir.

Gelir ve gider hesaplar›n›n sizce nas›l çal›flmas› gerekir?

Sermayedeki art›fl ve azal›fllar› ifade eden gelir ve giderler ayr› ayr› gelir hesap-
lar› ve gider hesaplar›nda izlenecektir. Sermayede faaliyetlerden dolay› do¤an ge-
lirler, sermaye hesab›na de¤il, gelirler hesab›na; giderler, sermaye hesab›na de¤il,
giderler hesab›na yaz›lacakt›r. Gelir hesab› art›fllar›n yaz›ld›¤› sermaye hesab›n›n
alacak (sa¤) taraf›n›; giderler hesab› azal›fllar›n yaz›ld›¤› sermaye hesab›n›n borç
(sol) taraf›n› temsil edecektir. Dolay›s›yle gelir, sermayeyi art›raca¤›ndan, ilgili ge-
lir hesab›n›n alaca¤›na yaz›l›r. Gider ise, sermayeyi azaltaca¤›ndan ilgili gider he-
sab›n›n borcuna yaz›l›r.

Afla¤›da, yukar›daki aç›klamalar do¤rultusunda sonuç hesaplar› olan gelir ve
gider hesaplar› ile sermaye hesab› aras›ndaki iliflki gösterilmektedir.

Gelir yaratan ifllemler uygun gelir hesaplar›n›n alaca¤›na kaydedilir. Muhasebe
dönemi içinde iflletme sahiplerinin haklar›n› art›ran her bir farkl› gelir çeflidi ana-
liz gereksinmelerine cevap verecek olan; sat›fl has›lat›, sat›fl has›lat› hesab›na; kira
gelirleri, kira gelirleri hesab›na; faiz gelirleri, faiz gelirleri hesab›na gibi uygun ge-
lir hesaplar›na kaydolunur.

Gelirler hesab›n›n borç taraf›na azal›fllar kaydedilir mi?

Gerçekte gelir bir kez meydana geldikten sonra azalmaz. Gelir hesaplar›nda
ard› ard›na elde edilen gelirler nedeni ile daima bir birikim, bir art›fl söz konusu-
dur. Ancak hesab›n baflka bir hesaba devri veya kapat›lmas› ya da hesab›n alaca-
¤›na kaydedilen gelirde bir hatan›n düzeltilmesi hesab›n borç (sol) taraf›na yap›-
lacak bir azaltma kayd› ile gerçeklefltirilir. Bu aç›dan gelir hesaplar› her zaman
alacak kalan› verirler.

Giderler, giderler hesab›n›n hangi taraf›na kaydedilir?

‹flletmenin faaliyetlerinden dolay› sermayesindeki azalmalar› gösteren giderler,
meydana geldiklerinde, uygun (ilgili) bir gider hesab›n›n borcuna kaydedilir. Mu-
hasebe dönemi içinde iflletme sahiplerinin haklar›n› azaltan her bir farkl› gider çe-
flidi; genel yönetim giderleri, genel yönetim giderleri hesab›na; finansman gider-
leri, finansman giderleri hesab›na, reklam giderleri, reklam giderleri hesab›na; ki-
ra giderleri, kira giderleri hesab›na gibi uygun gider hesaplar›na kaydolunur.
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Giderler hesab›n›n alacak taraf›na azal›fllar kaydedilir mi?

Gerçekte gider bir kez meydana geldikten sonra azalmaz. Gider hesaplar›nda,
ard› ard›na katlan›lan (yap›lan) giderler nedeni ile daima bir birikim, bir art›fl söz
konusudur. Ancak hesab›n baflka bir hesaba devri veya kapat›lmas› ya da hesab›n
borcuna kaydedilen gelirde bir hatan›n düzeltilmesi hesab›n alacak (sa¤) taraf›na
yap›lacak bir azalma kayd› ile gerçeklefltirilir. Bu aç›dan gider hesaplar› her za-
man borç kalan› verirler.

‹flletmenin bir dönemlik faaliyetinin sonucunu oluflturan farkl› gelir ve giderler haklar›nda
bilgi edinmek için yarat›lan geçici sonuç hesaplar›, iflletmenin döneme ait net kar›n›n veya
zarar›n›n ne büyüklükte oldu¤u bilgisini verir mi? Net sonucun bulunmas› için ne yapmak
gerekir?

Hem gelir (has›lat), hem de gider hesaplar›, iflletme sahibinin haklar› üzerinde-
ki net de¤iflmeyi saptayabilmek amac› ile tek bir sonuç hesab›na devredilir. Bu he-
sapta karfl›laflt›r›lan toplam gelirin toplam gider büyüklü¤ünü aflmas› halinde kar,
giderin geliri aflmas› halinde zarar var demektir. Bu nedenle gelir ve giderlerin
devredildi¤i Kar veya Zarar Hesab› ad› verilen bu hesab›n alacak kalan› net ge-
lir fazlal›¤›n›, kar›, di¤er bir deyiflle, dönem sonunda iflletme sahiplerinin haklar›n-
daki net ço¤almay› gösterir. Hesab›n borç kalan› gider fazlal›¤›n›, zarar›, di¤er bir
deyiflle dönem sonunda iflletme sahibi haklar›ndaki net azalmay› ifade eder. 

Gelir ve gider hesaplar›n›n kalanlar› neden bilançoda görülmez? Çeflitli gelir ve gider
hesaplar›n›n kurulmas› ile hangi tabloya bilgi üretilir? 

Gelir ve gider hesaplar›n›n do¤uflunu varl›k, borç ve sermaye hesaplar›n›n iflleyiflini
gösteren flemaya nas›l ekleyebilirsiniz?

Bütün ifllemlerin, dönem sonu kar›n› veya zarar›n› da kapsayacak flekilde çe-
flitli hesaplara etkilerinin analizi, afla¤›daki eflitlikde özetlenebilir.

Sonuç: Gelir – Gider = (+ -) Kar veya Zarar formülü ile bulunur.
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Yukar›da verilen örnekteki A iflletmesinin gelir ve gideri, bu kez bu eflitlik al-
t›nda flöyle kaydedilecektir:

Sonuç:70.000.000 – 50.000.000 = 20.000.000 TL Kar

6 nc› ifllem, giderler hesab›ndaki tutar›n kar veya zarar hesab›n›n borcuna, 7
nci ifllem de, gelirler hesab›ndaki tutar›n kar veya zarar hesab›n›n alaca¤›na dev-
ridir. Böylece gelirler hesab› ile giderler hesab›nda biriken gelirler ile giderler kar
veya zarar hesab›nda karfl› karfl›ya getirilmifl olmaktad›r. Daha önce belirtildi¤i gi-
bi kar veya zarar hesab›n›n alacak taraf› gelirleri, borç taraf› giderleri yans›tt›¤› için
ve örne¤imizde gelirler 70.000.000 lira, giderler 50.000.000 lira oldu¤undan ve ge-
lirler giderlerden 20.000.000 lira fazla oldu¤u için sonuç 20.000.000 lira kar olarak
bulunmufltur.

Uygulamada iflletmenin bütün ifllemleri, etkileri aç›s›ndan befl çeflit hesaba afla-
¤›daki gibi kaydedilirler:

Eflitlikte görüldü¤ü gibi giderler eflitli¤in sa¤ taraf›nda (-) olarak yer almakta-
d›r. Basit aritmetik kural›na göre, eflitli¤in bir taraf›nda bulunan de¤er (-) ise, bu
de¤er eflitli¤in di¤er taraf›na (+) olarak geçece¤inden, yukar›da befl hesap grubu-
na göre verdi¤imiz eflitlik bu devirden sonra afla¤›daki duruma dönüflür:

Gelir ve gider hesaplar› ne amaçla kullan›l›r?
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(B)        KASA Hs.       (A)
1)500.000.000 3)300.000.000
2)100.000.000    5) 50.000.000
4) 70.000.000

(B)       MAL Hs.        (A)
3)300.000.000

(B)     SERMAYE Hs.       (A) 
1)500.000.000

(B)      BORÇLAR Hs.      (A)
2)100.000.000

+ = +

(B)      Giderler Hs.     (A)
5)50.000.000 6)50.000.000

(B)   Gelirler (Hasılat)   (A)
7)70.000.000 4)70.000.000

(B)   Kâr veya Zarar Hs.   (A)
6)50.000.000 7)70.000.000

(B) V (A)

+   -

(B) B (A)

-   +

(B) S (A)

-   +

(B) Gelir (A)

-   +

(B) Gider (A)

+   -
++ -=

“T” hesab› üzerinde yer
alan (B) harfi hesab›n borç
taraf›n›, (A) harfi
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‹fllemlerin Kayd›
‹fllemler yukar›daki aç›klamalarda görüldü¤ü gibi befl grup (varl›klar, borçlar, ser-
maye, gelirler ve giderler) hesab› etkilemektedir. ‹fllemlerin etkilerini hesaplara
kaydederken hata yapmamak aç›s›ndan ifllemi ve yarataca¤› etkiyi iyi analiz etmek-
te yarar vard›r. Bir ifllemin kayd›nda s›ra ile flu noktalar göz önünde tutulmal›d›r:

• ‹fllemin ne oldu¤u,
• ‹fllemin hangi nitelikteki bilanço (varl›k, sermaye, borçlar) ve gelir tablosu

(gelirler, giderler) unsurlar›n› etkiledi¤i,
• Belirlenen unsurlar içinde hangi özel hesab›n etkilendi¤i,
• Etkilenmenin ne yönde (art›fl veya azal›fl) ve ne büyüklükte oldu¤u.

Bu aflamalar bize hangi konu için yard›mc› olacakt›r?

Bu aflamalar hangi hesab›n veya hesaplar›n borçland›r›laca¤›n›n, hangi hesap
veya hesaplar›n alacakland›r›laca¤›n›n kararlaflt›r›lmas› için gereklidir.

‹flletme 55.000.000 liras› peflin 37.000.000 liras› kredili olmak üzere 92.000.000
lira tutar›nda mal alm›flt›r.

‹fllemin analizi,
1. ‹fllem k›smen peflin, k›smen kredili mal al›fl›d›r.
2. ‹fllem para ve maldaki de¤iflmeler nedeni ile aktif borçlanma nedeni ile

pasif nitelikte hesaplar› etkilemektedir.
3. ‹fllem bu gruplar içinde özellikle peflin k›sm› için Kasa Hesab›, al›nan mal

için Mal Hesab› ve kredili k›s›m için Ticari Borçlar Hesab›nda de¤iflme
yaratmaktad›r.

4. Kasada 55.000.000 lira azalma, Malda 92.000.000 lira ço¤alma ve Borçlarda
37.000.000 lira ço¤alma mevcuttur. 

Kay›tlar:

Örnekte bir varl›k unsuru olan malda meydana gelen 92.000.000 lira tutar›nda-
ki art›fl› iki k›s›mda ele almak gerekir. Maldaki 92.000.000 lira tutar›ndaki art›fl kar-
fl›l›¤›nda gene bir varl›k unsuru olan kasada 55.000.000 lira azalma ve pasif unsur
olan borçlarda 37.000.000 lira de¤erinde bir ço¤alma meydana gelmifltir.

Bu kay›tta kullan›lan hesaplar›n borç taraf›na kaydedilen tutarlarla alacak tara-
f›na kaydedilen tutarlar aras›nda bir eflitlik vard›r. Böylece ifllemin etkilerinin ek-
siksiz olarak kayda al›nd›¤› görülmektedir. 
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HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI VE HESAP
TÜRLER‹

Muhasebenin do¤ru, aç›k, anlafl›labilir bilgi üretebilmesi için
hesaplar›n s›n›fland›r›lmalar›n›n ve türlerinin tan›mlanmas›n›n
önemi var m›d›r?

Hesaplar›n S›n›fland›r›lmas›
Hesaplar genellikle bilgi ürettikleri mali tablo aç›s›ndan iki ana grup içinde
s›n›fland›r›l›r.

A. Bilanço Hesaplar›

1. Varl›k Hesaplar› Aktif Hesaplar

2. Borç Hesaplar›

3. ‹flletme Sahibi Haklar› Hesaplar› 

B. Gelir Tablosu Hesaplar›

1. Gelir (Has›lat) Hesaplar›

2. Gider Hesaplar›

Bilanço Hesaplar› ve Gelir Tablosu Hesaplar› deyince hangi hesaplar› anl›yorsunuz? 

Dönem sonunda çeflitli Gelir, Gider Hesaplar› ve Bilanço Hesaplar› aras›nda ba¤lant›
gerekir mi? 

Gelir Tablosu Hesaplar› (sonuç hesaplar›) dedi¤imiz hesaplar gerçekte iflletme
sahiplerinin haklar›ndaki de¤iflmeleri, nedenlerine göre biriktirdikten sonra ifllev-
lerini bitirirler ve net sonucu veren "KAR veya ZARAR Hesab›"na aktar›l›rlar. Ge-
lir ve gider hesaplar›n›n kalanlar› bilançoda görülmez; fakat net sonucu gösteren
hesap (Kar veya Zarar) bir bilanço hesab›d›r ve iflletme sahipleri haklar›n› ifade
eden grubun bir parças›d›r. Sonuç kar ise iflletme sahibi haklar›n› (öz sermayeyi)
oluflturan unsurlar aras›nda (+) bir unsur olarak, zarar ise (-) bir unsur olarak yer
al›r.

Sermaye hesab› ile gelir ve gider hesaplar›n›n iliflkisi nedir? 

Hesap Türleri
Hesaplar›n, bütünü temel al›narak bilanço ve gelir tablosu ile iliflkileri bak›m›ndan
bilanço hesaplar›, sonuç hesaplar› (gelir tablosu hesaplar›) fleklinde yap›lan s›-
n›fland›r›lmalar›ndan ayr› olarak birbirleriyle teknik aç›dan farkl›l›klar› nedeni ile
türleri vard›r.

Di¤er bir ifade ile bir hesap ister bir bilanço hesab› (bir aktif hesap ya da pa-
sif hesap) ister gelir tablosu (sonuç) hesab› olsun teknik aç›dan esas al›nan baz›
farkl›l›klar›na göre nitelendirilir.

Örne¤in mali nitelikli olaylar›n varl›klar›n ve kaynaklar›n unsurlar›nda para ile
ifade edilen de¤iflmeler yaratt›¤›n› biliyoruz. Ancak bu olaylar›n yaratt›¤› de¤iflme-
leri baz› durumlarda, sadece bilanço unsurlar›na ait hesaplar üzerinde izlemek s›-
n›rl› bilgi verir. Analiz ve yorum için daha kapsaml› bilgiler gerekli olabilir. Bu
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söylediklerimize örnek olarak dönem içinde çeflitli gelir hesaplar›n›n aç›lma gere-
¤ini gösterebiliriz. Bilindi¤i gibi iflletme sahibi haklar›nda dönem sonunda oluflan
net art›fl›n (kar›n) ya da net azal›fl›n (zarar›n) nas›l olufltu¤unu görmek ve kar› ço-
¤altmak için hangi giderlerin azalt›lmas›, hangi gelirlerin art›r›lmas› yolunda çal›fl-
ma yapmak için bu olaylar›n ve büyüklüklerinin bilinmesi gere¤i vard›r. Bu ne-
denle iflletme sahibi haklar›n› tek bir hesapta izlemek yerine, bu hesapta izlene-
bilir olan art›fl ve azal›fllar›, nedenlerine göre izlemeye yarayacak sonuç hesaplar›
kurma yoluna gidilmektedir.

Benzer flekilde ileride görece¤imiz nedenlerle de farkl› sonuçlara yönelik bilgi
üretmek için temel eflitli¤i bozmayacak baz› hesaplar yarat›l›r.

- Hesaplar olaylar›n kayd› için direkt olarak temel olup olmama durumlar›na
göre: 
1. Asli hesaplar,
2. Düzenleyici hesaplar,
3. Geçici hesaplar 

olarak bölümlenirler.
- Ayn› karakterde olup da ana bir unsuru toplu veya bireylerine inerek gös-

termeleri bak›m›ndan da,
- Ana hesaplar
- Yard›mc› (tali) hesaplar

fleklinde bölümlenirler.
Asli Hesaplar: Asli hesaplar kendi bafllar›na olaylar›n etkilerini kati sonuçlar›

ile veren veya vermesi mümkün olan hesaplard›r. Kasa hesab›, Mal hesab›, Bina-
lar hesab›, Borçlar hesab› gibi.

Düzenleyici Hesaplar: Meydana gelen bir olay›n yaratt›¤› de¤iflmeden, yuka-
r›da aç›klanan nedenlerle, özel anlam› olan baz› bilgiler elde edilmesi ve bunlar›n
aç›k flekilde kay›tlarda görülebilmesi isteniyorsa de¤iflmenin, asli hesaba kayd› ye-
rine, onunla bir arada dikkate al›nacak ayr› bir hesaba kayd› yoluna gidilebilir. Bu
düflünceyle yarat›lan hesaplar düzenleyici hesaplard›r. (‹leride görülecek Birikmifl
Amortisman Hesab› gibi).

Geçici Hesaplar (köprü vazifesi gören hesaplar): Bu hesaplar asli hesab›
ilgilendiren fakat henüz tamamlanmam›fl olan ifllemleri kayda al›rlar. Di¤er bir de-
yiflle kati sonucun oluflumunun bir aflamas›n› gösterirler. Bu nedenle geçici karak-
terdedirler. K›sa bir süre için köprü vazifesi görürler. Aflaman›n kati sonuca ulafl-
mas› ile görevleri son bulur. Tafl›d›klar› kay›tlar asli hesaplara devredilerek kapa-
t›l›rlar. Bu yönden düzenleyici hesaplardan önemli derecede ayr›l›rlar. Geçici he-
saplar›n k›sa süre içinde asli hesaplara devri esas iken, düzenleyici hesaplara kay-
d›n nedeni, asli hesaplara kayd› gereken etkiyi asli hesaplardan ay›r›p bu hesap-
larda tutmakt›r.

Ana ve Yard›mc› Hesaplar: Bu hesaplar bilanço hesab›, sonuç hesab› veya
asli hesap, düzenleyici veya geçici hesap olabilir. Ancak bu hesaplar ayn› nitelikli
bir unsuru; bir bütün ve bu bütünü oluflturan parçalar olarak gösterirler. Örne¤in
Alacaklar Hesab› iflletmenin toplam alaca¤›n› gösterir. Bu toplam› çeflitli kimseler-
den olan alacaklar oluflturur. Çeflitli kimselerden olan alacaklar üzerinde meydana
gelen de¤iflmelerin izlenebilmesi için o kimseler ad›na (örne¤in; Mehmet Y›lmaz
olarak) ikinci dereceden hesaplar›n (yard›mc› hesaplar›n) aç›lmas› gerekir.

Yukar›da s›ralanan hesap türlerinden baflka bir de NAZIM HESAP’lar vard›r.
Mali karakterde olmayan dolay›siyle, bilanço unsurlar›n› etkilemeyen baz› olayla-
r›n, unutulmamas› için kay›tlar içinde gösterilmesi istenebilir. Böyle bir durumda
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bilanço eflitli¤ini bozmamas› için ayn› kay›t içinde borçland›r›l›p alacakland›r›larak
hayali bir hesap yarat›labilir. Bu hesaba Naz›m Hesap denir. Kay›tlara aksettirilme-
si istenen olay Naz›m Hesab›n uygun isim alt›nda aç›lacak yard›mc›(tali) hesapla-
r›nda izlenir. Naz›m Hesaplar› ayn› kay›t içinde karfll›kl› çal›flt›rmak flart›yla Borç-
lu Naz›m Hesaplar, Alacakl› Naz›m Hesaplar fleklinde ikiye ay›rmak da mümkün-
dür. Hangi flekilde olursa olsun dikkat edilecek husus mali karakterli bir olay› ifa-
de etmek için kullan›lmad›klar›ndan bu hesaplar›n hiçbir zaman ana hesaplarla
karfl›l›kl› olarak kullan›lmamalar›d›r. Naz›m hesaplar, genellikle bilançonun hem
aktifinde hem de pasifinde ayn› ad ile karfl›l›kl› olarak yer al›rlar.

Asli, düzenleyici, geçici, ana ve yard›mc› hesap ne demektir? Her birine birer örnek
veriniz.

HESAP PLANI 

Hesaplar›n belirli bir düzen içinde olmalar›n›n gere¤i var m›d›r?

Muhasebeden beklenen bilgilerin, raporlar›n istenildi¤i flekilde ve içerikte olabil-
mesi için, mali nitelikteki ifllemlere ait verilerin etkin ve düzenli bir flekilde top-
lanmas› (belgelendirilmesi) ve kaydedilmesi gerekir. Bilgilerin muhasebe kay›tla-
r›na geçirilmesine, iflletmenin faaliyet konusuna, büyüklü¤üne ve yönetimin mu-
hasebe bilgilerinden yararlanma durumuna göre, çok say›da, hatta yüzlerce hesap
kullan›l›r. Bu nedenle, çeflitli hesaplar›n bir düzen içinde olmalar› ve ayn› olayla-
r›n daima ayn› hesaplara kaydedilmelerini sa¤lamak bak›m›ndan, iflletmelerin kul-
lanacaklar› hesaplar› önceden belirleyerek bunlar›n bir listesini, bir plan›n› yap-
malar› gerekir.

Bir iflletmede kullan›lacak hesaplar›n muhasebenin temel kavramlar› ve ilkele-
ri do¤rultusunda sistemli bir flekilde ve grupland›r›lm›fl olarak yer ald›¤› listeye
hesap plan› denir. Hesap plan› ile mali nitelikli ifllemlerin kayd› için kullan›lacak
hesaplar›n belli bir s›ra ve belli bir gruplama alt›nda toplanmas› sa¤lan›r.

Borç para vermek istedi¤iniz bir iflletmenin, borcunu ödeme kabiliyetini araflt›rmak için
sadece kasa mevcudunun ne oldu¤una m› bakars›n›z, yoksa iflletmenin k›sa süre içinde
tahsil edece¤i alacaklar›, satabilece¤i mallar› da sizin için bir garanti oluflturur mu? 

Muhasebenin ikinci fonksiyonu için temel olan mali tablolar bu çok say›daki
hesaplar›n kalanlar›n›n bir özetidir ve analizler için istenilen bilgileri sa¤lamak du-
rumundad›r. Bu bak›mdan bilançolarda varl›klar› ve kaynaklar› (aktif ve pasifleri)
oluflturan unsurlar›n, yap›lacak analizler s›ras›nda yeni bir ifllemi gerektirmeyecek
flekilde haz›r olmas›, di¤er bir deyiflle grupland›r›lm›fl olmas› gerekir. 

Bilançoda varl›klar, sermaye ve borçlar nas›l grupland›r›lmal›d›r?

‹flletmenin faaliyetlerinin devaml›l›¤› ve bu faaliyetlerin dönemler itibariyle öl-
çülme gere¤i varl›klar› oluflturan unsurlar›n farkl› gruplarda toplanmas›na neden
olur. ‹flletmenin süreklili¤inin devam ettirilmesi için uzun süre faydalanaca¤› var-
l›klara, örne¤in binaya, makinelere sahip olmas› gerekti¤i gibi, bu de¤erler içinde
ana faaliyete olanak sa¤layacak, paraya dönüflümü daha k›sa süre alan nitelikte-
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ki, örne¤in mal ve alacaklar gibi varl›klara da sahip olmas› gerekir. Bu ayr›m ana-
lizler için gereklidir.

Öte yandan bu faaliyetlerin, ana faaliyet ile do¤rudan ilgili olup olmamalar›
analiz aç›s›ndan farkl› anlamlar tafl›r. Bu hususlar dikkate al›nd›¤›nda varl›klar›
oluflturan unsurlar genellikle;

- Dönen Varl›klar
- Maddi Duran Varl›klar
- Maddi Olmayan Duran Varl›klar
- Yat›r›mlar
- Di¤er Varl›klar (Aktifler)

fleklinde grupland›r›l›r.
Kaynaklar (pasifler) ise bilindi¤i gibi öz kaynaklar ve yabanc› kaynaklardan

oluflur. Yabanc› kaynaklar› oluflturan unsurlar›n, di¤er bir ifade ile borçlar›n,
ödenmelerinde dönen varl›klar›n kullan›l›p kullan›lmayaca¤› bilgisi borç ödeme
olanaklar›n› araflt›ran analizler için gereklidir; bu nedenle yabanc› kaynaklar› olufl-
turan unsurlar bu bilgileri sa¤layacak flekilde grupland›r›l›r. Buna göre pasifler
(kaynaklar);

- K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
- Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
- Özkaynaklar

fleklinde bölümlenmektedir.

Gelir tablosunda grupland›rma nas›l olmal›d›r?

Brüt sat›fl kar›n›, faaliyet sonucunu (faaliyet kar›n›) ve net kar› gösteren gelir
tablosunda da bu sonuçlar› oluflturan ve analiz ve de¤erlemeler için önemli olan
gelir (has›lat), kar, gider, zarar türleri, istenen bu bilgi gereksinimlerine cevap ve-
recek flekilde grupland›r›l›r. Günümüzde sonucun oluflumunu esas alan de¤erle-
meler için iflletmenin ana faaliyetinin sonucu olan brüt sat›fl kar›n› oluflturan
olaylar›, bu faaliyetin oluflmas›na olanak sa¤layan genel kapsaml› faaliyet gider-
lerini ve bunlar›n d›fl›nda finansal gelir-giderler ile ola¤anüstü gelir-giderleri ve
önceki y›llara ait düzeltmeleri kapsayan bilgiler gibi belirli bilgilerin sa¤lan›r ol-
mas› aranmaktad›r. Bu nedenle kay›tlama ve s›n›fland›rma aflamas›nda bu gerek-
sinime cevap verecek geçici sonuç hesaplar›n›n ve kay›t yöntemlerinin gelifltiril-
mesi gerekmektedir.

Bilanço ve gelir tablosundaki bilgiler hangi gruplar alt›nda sunulur?

TEKDÜZEN HESAP PLANI 

Ülkemizde iflletmelerin uymak zorunda olduklar› bir hesap plan›
var m›?

Ülkemizde, finansal kurumlar d›fl›nda kalan tüm iflletmeler için 1.1.1994 tarihin-
den itibaren Tekdüzen Hesap Plan›’na (EK-1) uyma zorunlulu¤u getirilmifltir. Ül-
kemizde, iflletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap
plan› do¤rultusunda kurmak zorundad›rlar.
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Tekdüzen Hesap Plan›n›n dayand›¤› hesap çerçevesine göre hesap s›n›flar›
afla¤›da gösterildi¤i gibidir:

1. DÖNEN VARLIKLAR
2. DURAN VARLIKLAR
3. KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
4. UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR
5. ÖZKAYNAKLAR
6. GEL‹R TABLOSU HESAPLARI
7. MAL‹YET HESAPLARI
8. SERBEST
9. NAZIM HESAPLAR

Hesaplar›n s›n›fland›r›lmas› Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli¤inde yer alan
ve ikinci ünitede aç›klanan bilanço ve gelir tablosu paralelindedir. Buradaki bö-
lümleme ayn›d›r. Nitekim; tekdüzenden amaç, bütün iflletmeler aras›nda ve mu-
hasebe sistemi ile mali tablolar aras›nda uyumluluk sa¤lamakt›r. Yukar›daki do-
kuz hesap grubunun içeri¤i flöyledir: 

Dönen varl›klar hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varl›klar ile
normal koflullarda faaliyet dönemi içinde veya en fazla bir y›l içinde paraya çev-
rilmesi veya kullan›laca¤› düflünülen varl›klara ait hesaplar› kapsar.

Dönen varl›klar›n içeri¤i nedir?

Duran varl›klar hesap grubu, bir y›ldan veya bir faaliyet döneminden daha
uzun süreler için iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesinde kullan›lan ve nor-
malde sat›fl amac› tafl›mayan varl›klara ait hesaplar› kapsar.

Duran varl›klar›n içeri¤i nedir?

K›sa vadeli yabanc› kaynaklar hesap grubunda; en çok bir y›l veya iflletmenin
faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabanc› kaynaklar yer al›r. Uzun vadeli ya-
banc› kaynaklar ise, kredi kurumlar›ndan, sermaye piyasas›ndan ve iflletmenin
iliflkide bulundu¤u üçüncü kiflilerden sa¤lanan ve bir y›ldan daha uzun sürede
ödenecek olan iflletme borçlar›na ait hesaplar› içerir.

K›sa ve uzun vadeli yabanc› kaynaklar›n içeri¤i nedir?

Öz kaynaklar hesap grubu; iflletme sahip veya ortaklar›n›n bilanço tarihinde ifl-
letmeye tahsis etmifl olduklar› sermaye ile faaliyetlerden elde edilen fakat, iflletme
ortaklar›na verilmeyip iflletmede b›rak›lan kar, de¤er yükselmelerinin neden oldu-
¤u art›fllar ve dönemin net kar›na ait hesaplar› kapsar.

Öz kaynaklar›n içeri¤i nedir?

Gelir tablosu grubunda; varl›k veya hizmet sat›fllar›ndan ve faiz, kira gibi gelir
ifllemleri ile gelir elde etmek amac› ile tüketilen ve sermayeyi azalt›c› etkisi olan
ifllemlere ait hesaplar yer al›r.

Gelir tablosu hesaplar› grubunda hangi unsurlar yer al›r?
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Maliyet hesaplar› grubu; mal ve hizmetlerin planland›¤› flekilde üretilmesi ve
yap›lmas› için katlan›lan giderlerin topland›¤› ve maliyet unsurlar›na dönüfltürüle-
rek izlendi¤i hesaplar› kapsar.

Maliyet hesaplar› grubunun içeri¤i nedir?

Naz›m hesaplar grubunda, daha önce belirtildi¤i gibi, varl›klarda, borçlarda ve
sermayede art›fl veya azal›fl yaratmayan, ancak iflletme yönetimi ve di¤er ilgililer
taraf›ndan bilinmesi ve izlenmesi gereken ifllemlere ait hesaplar yer al›r.

Naz›m hesaplar neleri gösterir?

1’den 9’a kadar olan hesap gruplar› içinde yer alan hesaplar ünitenin sonunda
verilen “Tekdüzen Hesap Plan›”nda gösterilmektedir. Kitab›m›z›n bundan sonraki
ünitelerinde, ifllemlerin kayd›nda Tekdüzen Hesap Plan›ndaki hesaplar kul-
lan›lacakt›r. Ancak muhasebe ö¤reniminin bafl›ndaki bu aflamada temel konular
ve bunlar›n kay›t flekilleri önemli oldu¤undan, hesap plan›nda yer alan bütün
hesaplara girilmeyecek, sadece temel konulara ait hesaplar üzerinde durulacakt›r.

Tekdüzen hesap çerçevesi nas›l grupland›r›lm›flt›r? Her bir grupta yer alan de¤erler
nelerdir?
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Özet
Mali tablolar›n bilgi kayna¤› olan hesap nedir,
neden gereklidir?

• Her bir mali ifllem nedeniyle varl›klarda, borçlarda,
sermayede ve faaliyet sonucunu oluflturan gelir ve
gider unsurlar›nda meydana gelen de¤ifliklikleri,
do¤rudan mali tablolar üzerinde izlemek mümkün
de¤ildir. Bu nedenle söz konusu de¤ifliklikleri iz-
lemek üzere hesaplardan yararlan›l›r. Hesap, mali
nitelikli olaylar›n her bir bilanço unsurunda ve
faaliyet sonuçlar›n› oluflturan her bir unsurda yarat-
t›¤›, art›fl veya azal›fl fleklindeki de¤iflmelerin izlen-
mesine yarayan çizelgedir.

Hesaplar›n iflleyifli neye göre ve nas›l olmaktad›r?

• Hesaplar›n s›n›fland›r›lmas› ve iflleyifli temel bilan-
ço eflitli¤ine dayan›r. Buna göre varl›k hesaplar-
daki art›fllar için ilgili varl›k (aktif) hesaplar› borç-
land›r›r, azal›fllar için alacakland›r›l›r. Kaynaklar-
daki (borçlar ve sermaye) art›fllar için ilgili kaynak
(pasif) hesaplar› alacakland›r›l›r, azal›fllar için borç-
land›r›l›r. Böylece varl›k ve kaynak unsurlar›nda
meydana gelen de¤ifliklikleri izlemek üzere hesap-
lara yap›lan kay›tlarla, bilanço eflitli¤i sürekli olarak
korunmufl olur.

• Bütün hesaplar›n sol yan›na borç, sa¤ yan›na ala-

cak ad› verilir. Herhangi bir hesaba ilk kez kay›t
yap›lmas› hesap açmak, hesab›n borç yan›na kay›t
hesab› borçland›rmak, hesab›n alacak yan›na
kay›t hesab› alacakland›rmak olarak adland›r›l›r.
Hesab›n borç taraf›ndaki tutar toplam› alacak
taraf›ndaki tutar toplam›ndan fazla oldu¤unda
hesap borç kalan›, tersi durumda hesap alacak

kalan› verir. ‹ki taraf›n tutarlar› toplam› eflit ise
hesap kalan vermez, yani kapal›d›r.

Bilanço ile hesaplar aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

• Hesaplar bilanço unsurlar›n› temsil eden araçlard›r
ve hesaplar›n iflleyifli de bilanço eflitli¤ine dayan›r.
Böylece hesap kalanlar›ndan bilanço kolayl›kla el-
de edilebilir. Borç kalan› veren (aktif) hesaplar›n
kalanlar›ndan bilançonun varl›klar (aktif) taraf›, ala-
cak kalan› veren (pasif) hesaplar›n kalanlar›ndan
da bilançonun kaynaklar (pasif) taraf› elde edilir

Faaliyetlerden kaynaklanan sermayedeki de¤ifl-
melerin neden gelir ve gider hesaplar›nda izlen-
mesi gerekir?

• Bilançonun kaynak unsurlar› (pasif) öz ve yabanc›
kaynaklar olarak iki gruptur. Öz kaynaklarda, ifllet-
me sahiplerinin varl›klar üzerindeki haklar›nda (ser-
mayede) art›fla neden olan ifllemlere gelir, azal›fla 
neden olan ifllemlere de gider denir. Gelir (has›lat)
ve giderlerin karfl›laflt›r›lmas› ile dönemin faaliyet
sonucu olan kar veya zarara ulafl›l›r. Kar›n
oluflumuna katk› sa¤layan gelirlerin ve zarara neden
olan giderlerin ayr›nt›l› flekilde izlenmesi ve faaliyet-
ler itibariyle iflletmenin baflar› durumunun belirlen-
mesi gerekir. Bu nedenle gelirler gerçeklefltiklerin-
de konular›na göre ayr›larak gelir hesaplar›nda,
giderler de gider hesaplar›nda kaydedilir.

• Sermaye hesab›n›n iflleyifline paralel olarak, gelir-
ler gerçeklefltikçe gelir hesaplar› alacakland›r›l›r,
giderler gerçeklefltikçe gider hesaplar› borçlan-
d›r›l›r.

• Belli bir dönem içinde oluflan gelir hesaplar› ile
gider hesaplar›, dönemin net faaliyet sonucunu
belirlemek üzere Kar veya Zarar Hesab›na dev-
redilerek kapat›l›r. Bu nedenle gelir ve gider hesap-
lar›na sonuc hesaplar› da denir.

Muhasebenin do¤ru, aç›k, anlafl›labilir bilgi
üretebilmesi için hesaplar›n s›n›fland›r›lmalar›n›n
ve türlerinin tan›mlanmas›n›n önemi var m›d›r?

• Hesap kavram›n› daha iyi aç›klayabilmek ve
hesab›n ifllevini ortaya koyabilmek için hesaplar›n
türlerine ayr›larak incelenmesinde yarar vard›r.

• Hesaplar, mali tablolar›n elde edilmesi bak›m›ndan
iki ana gruba ayr›l›r;

a. Bilanço Hesaplar›:
* Varl›k (aktif) hesaplar›,
* Kaynak (pasif) hesaplar›,

-  Borç hesaplar›
-  Öz sermaye hesaplar›

b. Gelir Tablosu Hesaplar›:
* Gelir (Has›lat) hesaplar›,
* Gider hesaplar›.

- Hesaplar, ifllemlerin muhasebelefltirilmesinde
temel olup olmama durumuna göre üç gruba 
ayr›l›r;

a. Asli hesaplar,
b. Düzenleyici hesaplar,
c. Geçici hesaplar.
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• Hesaplar, bir unsuru toplu veya ayr›nt›l› göster-
meleri bak›m›ndan da iki gruba ayr›l›r;
a. Ana hesaplar,
b. Yard›mc› hesaplar.

• Mali nitelikte olmayan baz› ifllemlere ait bilgilerin
muhasebe ortam›nda izlenebilmesi için Naz›m
Hesaplar kullan›l›r.

Hesaplar›n belirli bir düzen içinde olmalar›n›n
gere¤i var m›d›r?

• Muhasebeden beklenen bilgilerin istenildi¤i flekil-
de ve içerikte olabilmesi için mali olaylara ait veri-
lerin etkin ve düzenli biçimde toplanmas› ve kay-
dedilmesi gerekir. Bilgilerin muhasebe kay›tlar›na
geçirilme fleklinde, iflletmenin faaliyet konusuna,
büyüklü¤üne ve yönetimin muhasebeden yararlan-
ma durumuna göre çok say›da hesap kullan›l›r. Bu
hesaplar›n, ayn› olaylar›n sürekli olarak ayn› hesap-
lara kayd›n› sa¤layacak, belli bir düzen içinde ol-
mas› gerekir.

• Bir iflletmede kullan›lacak hesaplar›n, muhasebenin
temel kavramlar› ve ilkeleri do¤rultusunda sistemli
bir flekilde ve grupland›r›lm›fl olarak yer ald›¤› lis-
teye hesap plan› denir.

Ülkemizde iflletmelerin uymak zorunda olduklar›
bir hesap plan› var m›?

• Ülkemizde, 01.01.1994’ten itibaren Tekdüzen
Hesap Plan› (banka, sigorta, arac› kurum iflletmeleri
hariç) tüm iflletmeler için zorunlu olarak uygulan-
maktad›r. Tezdüzen Hesap Plan›nda hesap s›n›flar›
flöyle oluflturulmufltur;
1. Dönen Varl›klar
2. Duran Varl›klar
3. K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
5. Öz Kaynaklar
6. Gelir Tablosu Hesaplar›
7. Maliyet Hesaplar›
8. Serbest
9. Naz›m Hesaplar

Özet 65

6
A M A Ç
�

7
A M A Ç
�



Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki
sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru cevap-
lar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›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. Mali olaylar›n her bir bilanço unsurunda ve faaliyet
sonuçlar›n› oluflturan unsurlarda yaratt›¤› de¤iflmelerin iz-
lenmesine yarayan çizelgeye ne ad verilir?

a. Bilanço
b. Gelir Tablosu
c. Hesap Plan›
d. Hesap
e. Mali Tablo

2. Varl›klardaki art›fllar için borçland›r›lan ve borç kalan›
veren hesaplara ne ad verilir?

a. Aktif hesaplar
b. Pasif hesaplar
c. Naz›m hesaplar
d. Gelir hesaplar›
e. Gider hesaplar›

3. Giderler gerçeklefltikçe borçland›r›lan ve dönem sonun-
da Kar veya Zarar Hesab›n›n borç taraf›na devredilerek
kapat›lan hesaplara ne denir?

a. Gelir hesaplar›
b. Gider hesaplar›
c. Borç hesaplar›
d. Öz sermaye hesaplar›
e. Varl›k hesaplar›

4. Bir hesab›n borç ve alacak taraflar›ndaki tutar top-
lamlar› birbirine eflit oldu¤unda, afla¤›dakilerden hangisi
gerçekleflir?

a. Hesap borç kalan› verir.
b. Hesap alacak kalan› verir.
c. Hesap hem borç hem de alacak kalan› verir.
d. Hesap aç›k verir.
e. Hesap kalan vermez, kapal›d›r.

5. Dönem sonunda hesap kalanlar›ndan hangi tablo elde
edilir?

a. Bilanço
b. Gelir Tablosu
c. Kar-Zarar Tablosu
d. Fon Ak›m Tablosu
e. Hesap Tablosu

6. Bir dönemin gelirleri (has›lat›) ile giderleri aras›ndaki
pozitif (+) fark neyi verir?

a. Borçlar›
b. Alacaklar›
c. Dönem Kar›n›
d. Dönem Zarar›n›
e. Öz Sermayeyi

7. Afla¤›dakilerden hangisi bilanço hesaplar›n›n s›n›flan-
d›r›lmas›nda kullan›lan bir ad de¤ildir?

a. Aktif hesaplar

b. Pasif hesaplar

c. Borç hesaplar›

d. Gelir hesaplar›

e. Öz Sermaye hesaplar›

8. Herhangi bir mali olayla ilgili ayr›nt›l› bilgilerin izlen-
di¤i hesaplara ne ad verilir?

a. Ana hesap
b. Yard›mc› hesap
c. Naz›m hesap
d. Asli hesap
e. Düzenleyici hesap

9. Bir iflletmede kullan›lacak hesaplar›n sistemli ve grup-

land›r›lm›fl olarak yer ald›¤› listeye ne denir?

a. Hesap

b. Bilanço

c. Gelir Tablosu

d. Envanter
e. Hesap Plan›

10. Tekdüzen Hesap Plan›nda "para ve bir hesap dönemin-
de paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen de¤erler"
hangi grupta düzenlenmifltir?

a. Öz sermaye
b. Duran Varl›klar
c. Dönen Varl›klar
d. Brüt Sat›fl Kar›
e. Dönem Kar› veya Zarar›
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TEKDÜZEN HESAP PLANI

1- DÖNEN VARLIKLAR

10- HAZIR DE⁄ERLER

100- KASA
101- ALINAN ÇEKLER
102- BANKALAR
103- VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (-)
104-
105-
106-
107-
108- D‹⁄ER HAZIR DE⁄ERLER
109-

11- MENKUL KIYMETLER

110- H‹SSE SENETLER‹
111- ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
112- KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
113-
114-
115-
116-
117-
118- D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
119- MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I  (-)

12- T‹CAR‹ ALACAKLAR

120- ALICILAR
121- ALACAK SENETLER‹
122- ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
123- 
124-
125-
126- VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
127- D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR
128- fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR
129- fiÜPHEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I  (-)

13- D‹⁄ER ALACAKLAR

130-
131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132- ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
133- BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134- 
135- PERSONELDEN ALACAKLAR
136- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
137- D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
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138- fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR
139- fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I  (-)

14- 

15- STOKLAR

150- ‹LK MADDE VE MALZEME
151- YARI MAMULLER-ÜRET‹M
152- MAMULLER
153- T‹CAR‹ MALLAR
154-
155- 
156-
157- D‹⁄ER STOKLAR
158- STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I  (-)
159- VER‹LEN S‹PAR‹fi AVANSLARI

16-  

17- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM MAL‹YETLER‹

18- GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI
180- GELECEK AYLARA A‹T G‹DERLER
181- GEL‹R TAHAKKUKLARI
182-
183-
184-
185-
186-
187-
188-
189-

19- D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR

190- 
191- ‹ND‹R‹LECEK KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
192- D‹⁄ER KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
193- PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
194- 
195-
196- PERSONEL AVANSLARI
197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DÖNEN VARLIKLAR
199- D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR KARfiILI⁄I  (-)

2- DURAN VARLIKLAR

20-

21-

22- T‹CAR‹ ALACAKLAR
220- ALICILAR
221- ALACAK SENETLER‹
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222- ALACAK SENETLER‹ REESKONTU  (-)
223- 
224-
225- 
226- VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
227-
228- 
229- fiÜPHEL‹ ALACAKLAR KARfiILI⁄I  (-)

23- D‹⁄ER ALACAKLAR

230- 
231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232- ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
233- BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
234- 
235- PERSONELDEN ALACAKLAR
236- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
237- D‹⁄ER ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
238-
239- fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I  (-)

24- MAL‹ DURAN VARLIKLAR

240- BA⁄LI MENKUL KIYMETLER
241- BA⁄LI MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I  (-)
242- ‹fiT‹RAKLER
243- ‹fiT‹RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)
244- ‹fiT‹RAKLER SERMAYE PAYLARI DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I  (-)
245- BA⁄LI ORTAKLIKLAR
246- BA⁄LI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-)
247- BA⁄LI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü

KARfiILI⁄I  (-)
248- D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR
249- D‹⁄ER MAL‹ DURAN VARLIKLAR KARfiILI⁄I  (-)

25-  MADD‹ DURAN VARLIKLAR

250- ARAZ‹ VE ARSALAR
251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER‹
252- B‹NALAR
253- TES‹S, MAK‹NE VE C‹HAZLAR
254- TAfiITLAR
255- DEM‹RBAfiLAR
256- D‹⁄ER MADD‹ DURAN VARLIKLAR
257- B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR  (-)
258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259- VER‹LEN AVANSLAR

26- MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260- HAKLAR
261- fiEREF‹YE
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262- KURULUfi VE ÖRGÜTLENME G‹DERLER‹
263- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
264- ÖZEL MAL‹YETLER
265- 
266-
267- D‹⁄ER MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
268- B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)
269- VER‹LEN AVANSLAR

27- ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR

270- 
271- ARAMA G‹DERLER‹
272- HAZIRLIK VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
273- 
274-
275-
276-
277- D‹⁄ER ÖZEL TÜKENMEYE TAB‹ VARLIKLAR
278- B‹R‹KM‹fi TÜKENME PAYLARI (-)
279- VER‹LEN AVANSLAR

28- GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER VE GEL‹R TAHAKKUKLARI

280- GELECEK YILLARA A‹T G‹DERLER
281- GEL‹R TAHAKKUKLARI
282- 
283-
284-
285-
286-
287-
288-
289-

29- D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR

290- 
291- GELECEK YILLARDA ‹ND‹R‹LECEK KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
292- D‹⁄ER KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
293- GELECEK YILLAR ‹HT‹YACI STOKLAR
294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD‹ DURAN VARLIKLAR
295- PEfi‹N ÖDENEN VERG‹LER VE FONLAR
296-
297- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ DURAN VARLIKLAR
298- STOK DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I  (-)
299- B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMANLAR (-)

3- KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

30- MAL‹ BORÇLAR
300- BANKA KRED‹LER‹
301-
302-

Tekdüzen Hesap Plan›70



303- UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N ANAPARA TAKS‹TLER‹ VE FA‹ZLER‹
304- TAHV‹L ANAPARA BORÇ, TAKS‹T VE FA‹ZLER‹
305- ÇIKARILMIfi BONOLAR VE SENETLER
306- ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
307- 
308- MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
309- D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR

31- 

32- T‹CAR‹ BORÇLAR

320- SATICILAR
321- BORÇ SENETLER‹
322- BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
323-
324-
325- 
326- ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
327- 
328-
329- D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR

33- D‹⁄ER BORÇLAR

330-
331- ORTAKLARA BORÇLAR
332- ‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
333- BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
334- 
335- PERSONELE BORÇLAR
336- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
337- D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
338-
339-

34- ALINAN AVANSLAR

340- ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI
341-
342-
343-
344-
345-
346-
347-
348-
349- ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR

35- YILLARA YAYGIN ‹NfiAAT VE ONARIM HAKED‹fiLER‹

36- ÖDENECEK VERG‹ VE  D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER

360- ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K KES‹NT‹LER‹
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362-
363-
364-
365-
366-
367-
368- VADES‹ GEÇM‹fi, ERTELENM‹fi VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi VERG‹

VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER
369- ÖDENECEK D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER

37- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

370- DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI
371- DÖNEM KÂRININ PEfi‹N ÖDENEN VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜ-

LÜKLER‹(-)
372- KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I
373- MAL‹YET G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I
374-
375-
376-
377-
378-
379- D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

38- GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER TAHAKKUKLARI

380- GELECEK AYLARA A‹T GEL‹RLER
381- G‹DER TAHAKKUKLARI
382-
383-
384-
385-
386-
387-
388-
389-

39- D‹⁄ER KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

390-
391- HESAPLANAN KDV
392- D‹⁄ER KDV
393- MERKEZ VE fiUBELER CAR‹ HESABI
394-
395-
396-
397-
398- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ YABANCI KAYNAKLAR

4- UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

40- MAL‹ BORÇLAR
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400- BANKA KRED‹LER‹
401-
402- 
403-
404- 
405- ÇIKARILMIfi TAHV‹LLER
406-
407- ÇIKARILMIfi D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
408- MENKUL KIYMETLER ‹HRAÇ FARKI (-)
409- D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR

41- 

42- T‹CAR‹ BORÇLAR

420- SATICILAR
421- BORÇ SENETLER‹
422- BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
423- 
424-
425- 
426- ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
427- 
428-
429- D‹⁄ER T‹CAR‹ BORÇLAR

43- D‹⁄ER BORÇLAR

430- 
431- ORTAKLARA BORÇLAR
432- ‹fiT‹RAKLERE BORÇLAR
433- BA⁄LI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
434-
435-
436- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
437- D‹⁄ER BORÇ SENETLER‹ REESKONTU (-)
438- KAMUYA OLAN ERTELENM‹fi  VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi 

BORÇLAR
439- 

44- ALINAN AVANSLAR

440- ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI
441- 
442-
443-
444-
445-
446-
447-
448- 
449- ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
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45-

46-

47- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

470-
471-
472- KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I
473- 
474-
475-
476- 
477-
478- 
479- D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

48- GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER VE G‹DER TAHAKKUKLARI

480- GELECEK YILLARA A‹T GEL‹RLER
481- G‹DER TAHAKKUKLARI
482-
483-
484-
485-
486-
487-
488-
489-

49- D‹⁄ER UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

490-
491- 
492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERK‹N ED‹LEN KATMA 

DE⁄ER VERG‹S‹
493- TES‹SE KATILMA PAYLARI
494- 
495-
496-
497-
498-
499- D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR

5. ÖZ KAYNAKLAR

50- ÖDENM‹fi SERMAYE

500- SERMAYE
501- ÖDENMEM‹fi SERMAYE (-)

51-

52- SERMAYE YEDEKLER‹

520- H‹SSE SENETLER‹ ‹HRAÇ PR‹MLER‹
521- H‹SSE SENED‹ ‹PTAL KÂRLARI
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522- M.D.V. YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIfiLARI
523- ‹fiT‹RAKLER YEN‹DEN DE⁄ERLEME ARTIfiLARI
524- 
525-
526-
527-
528-
529- D‹⁄ER SERMAYE YEDEKLER‹

53-

54- KÂR YEDEKLER‹

540- YASAL YEDEKLER
541- STATÜ YEDEKLER‹
542- OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
543-
544-
545-
546-
547-
548- D‹⁄ER KÂR YEDEKLER‹
549- ÖZEL FONLAR

55-

56-

57- GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI

570- GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI

58- GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (-)

580- GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI (-)

59- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

590- DÖNEM NET KÂRI
591- DÖNEM NET ZARARI (-)

6- GEL‹R TABLOSU HESAPLARI

60- BRÜT SATIfiLAR

600- YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
601- YURTDIfiI SATIfiLAR
602- D‹⁄ER GEL‹RLER

61- SATIfi  ‹ND‹R‹MLER‹(-)

610- SATIfiTAN ‹ADELER (-)
611- SATIfi ‹SKONTOLARI (-)
612- D‹⁄ER ‹ND‹R‹MLER (-)
613-
614-
615-
616-
617-
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618-
619-

62- SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)

620- SATILAN MAMULLER MAL‹YET‹ (-)
621- SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ (-)
622- SATILAN H‹ZMET MAL‹YET‹ (-)
623- D‹⁄ER SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
624-
625-
626-
627-
628-
629-

63- FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)

630- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ (-)
631- PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ (-)
632- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (-)
633- 
634-
635-
636-
637-
638-
639- 

64- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR

640- ‹fiT‹RAKLERDEN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
641- BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GEL‹RLER‹
642- FA‹Z GEL‹RLER‹
643- KOM‹SYON GEL‹RLER‹
644- KONUSU KALMAYAN KARfiILIKLAR
645- MENKUL KIYMET SATIfi KÂRLARI
646- KAMB‹YO KÂRLARI
647- REESKONT FA‹Z GEL‹RLER‹
648- 
649- D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KÂRLAR

65- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)

650-
651-
652- REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
653- KOM‹SYON G‹DERLER‹ (-)
654- KARfiILIK G‹DERLER‹ (-)
655- MENKUL KIYMET SATIfi  ZARARLARI (-)
656- KAMB‹YO ZARARLARI (-)
657- REESKONT FA‹Z G‹DERLER‹ (-)
658- 
659- D‹⁄ER OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)
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66- F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)

660- KISA VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)
661- UZUN VADEL‹ BORÇLANMA G‹DERLER‹ (-)

67- OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR

670- 
671- ÖNCEK‹ DÖNEM GEL‹R VE KÂRLARI
672- 
673-
674-
675-
676-
677-
678-
679- D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR

68- OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)

680- ÇALIfiMAYAN KISIM G‹DER VE ZARARLARI (-)
681- ÖNCEK‹ DÖNEM G‹DER VE ZARARLARI (-)
682-
683-
684-
685-
686-
687-
688-
689- D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)

69- DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

690- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691- DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI (-)
692- DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

7- MAL‹YET HESAPLARI (7/A SEÇENE⁄‹)

70-  MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESAPLARI

700- MAL‹YET MUHASEBES‹ BA⁄LANTI HESABI
701- MAL‹YET MUHASEBES‹ YANSITMA HESABI

71- D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹

710- D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
711- D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI 
712- D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME F‹YAT FARKI
713- D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME M‹KTAR FARKI

72- D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹

720- D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹
721- D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
722- D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K ÜCRET FARKLARI
723- D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
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73- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹

730- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹
731- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
732- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ BÜTÇE FARKLARI
733- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ VER‹ML‹L‹K FARKLARI
734- GENEL ÜRET‹M G‹DERLER‹ KAPAS‹TE FARKLARI

74- H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹

740- H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
741- H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ YANSITMA HESABI
742- H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹ FARK HESAPLARI

75- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹

750- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹
751- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
752- ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER FARKLARI

76- PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
760- PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
761- PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
762- PAZARLAMA SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ FARK HESABI

77- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

770- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
771- GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
772- GENEL YÖNET‹M G‹DER FARKLARI HESABI

78- F‹NANSMAN G‹DERLER‹

780- F‹NANSMAN G‹DERLER‹
781- F‹NANSMAN G‹DERLER‹ YANSITMA HESABI
782- F‹NANSMAN G‹DERLER‹ FARK HESABI

79- G‹DER ÇEfi‹TLER‹ (7/B SEÇENE⁄‹)

790- ‹LK MADDE VE MALZEME G‹DERLER‹
791- ‹fiÇ‹ ÜCRET VE G‹DERLER‹
792- MEMUR ÜCRET VE G‹DERLER‹
793- DIfiARIDAN SA⁄LANAN FAYDA VE H‹ZMETLER
794- ÇEfi‹TL‹ G‹DERLER
795- VERG‹, RES‹M VE HARÇLAR
796- AMORT‹SMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797- F‹NANSMAN G‹DERLER‹
798- G‹DER ÇEfi‹TLER‹ YANSITMA HESABI
799- ÜRET‹M MAL‹YET HESABI

8- (SERBEST)

9- NAZIM HESAPLAR

0- (SERBEST)
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