
‹flletmeler ticari faaliyetleri kapsam›nda yer alan  mal ve hizmet faturalar›n›n
bedelini önceki ünitede de gördü¤ümüz gibi nakit veya çek alarak tahsil edebilir-
ler. Ancak, ifl yaflam›nda mal sat›fl bedelinin bu flekilde tahsili her zaman mümkün
de¤ildir. ‹flletmelerin mal sat›fl has›lat›n› art›rmak için kredili sat›fl yapmalar›
yayg›n bir uygulamad›r. E¤er, kredili sat›fl yap›lan kifli ya da kurulufla güven
duyuluyorsa, bu sat›fl bedeli için senet bile al›nmayarak belirli bir tutara kadar
aç›k cari hesap kredisi olana¤› sa¤lanabilir. Bu durumda müflterilerden/al›c›lar-
dan senetsiz ticari alacak do¤ar.

Günümüzde ticari alacaklar›n senede
(bono ya da poliçeye) ba¤lanmas› daha yay-
g›n uygulamad›r. Sat›lan mallar›n bedeli
karfl›l›¤› al›nan alacak senetleri, iflletmenin
bu alaca¤›na tahsil aç›s›ndan bir güvence
sa¤layaca¤› gibi bu senetlerin ciro edilerek
ödemede kullan›lmas› ve iskonto ettirilerek
vadesinden önce nakde dönüfltürme olanak-
lar›n› sa¤lar. ‹flletmelerin ticari faaliyetleri-
nin yani mal ve hizmet sat›fl›n›n d›fl›nda mey-
dana gelen çeflitli alacaklar› da olacakt›r.
Gerek ticari alacaklar, gerekse di¤er alacak-
lar iflletmenin varl›klar› içinde yer al›rlar.

Bu üniteyi daha kolay anlaman›z için 7.
Stoklar ünitesinde aç›klanan ve muhasebe
kay›tlar› yap›lan kredili mal sat›fllar› ile ilgi-
li konular› tekrar gözden geçiriniz. Alacak-
lar›n Tekdüzen Hesap Plan›nda nas›l s›n›f-

land›r›ld›¤›n› inceleyiniz ve ünitedeki örnekleri mutlaka yazarak yap›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. ‹flletmelerin alacaklar› Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi gruplara ayr›l›r?

Ticari alacaklar hangi hesaplarda izlenir?
2. ‹flletmelerin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetsiz alacaklar›yla ilgili ifllemle-

ri nas›l muhasebelefltirilir?
3. ‹flletmelerin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetli alacaklar›yla ilgili ifllemleri

nas›l muhasebelefltirilir?
4. ‹flletmenin üçüncü kifli ve kurumlara verdi¤i depozito ve teminatlar nas›l

muhasebelefltirilir?
5. ‹flletmenin ticari alacaklar› d›fl›nda kalan di¤er alacaklar› Tekdüzen Hesap

Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Ve bu gruba giren alacaklarla ilgili
ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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ALACAKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE T‹CAR‹
ALACAKLAR

‹flletmelerin alacaklar› Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi grup-
lara ayr›l›r? Ticari alacaklar hangi hesaplarda izlenir?

‹flletmelerin alacaklar› nas›l s›n›fland›r›labilir?

‹flletmelerin faaliyetleri s›ras›nda çeflitli ifllemlere ba¤l› olarak nitelik itibariyle bir-
birinden farkl› alacaklar› do¤ar. Tekdüzen Hesap Plan› bu alacaklar›: 1) Ticari
Alacaklar ve 2) Di¤er Alacaklar fleklinde iki ana grupta toplam›flt›r.

‹flletmenin toplam alacaklar› içinde genellikle en önemli tutar› oluflturan ticari
alacaklar; iflletmenin ticari iliflkileri, di¤er bir ifadeyle sat›lan mal ya da hizmetler
sonucu oluflan senetsiz ve senetli alacaklar›n tümünü kapsar. Bu flekildeki bir ay-
r›m, iflletme faaliyetlerine iliflkin analizlerin daha do¤ru ve sa¤l›kl› sonuç vermesi
için de gereklidir.

Ticari alacaklar d›fl›nda kalan, yani müflterilere mal ya da hizmet sat›fl› sonucu
do¤mayan; çeflitli kifli veya iflletmelere ödünç verme vb. nedenlerle meydana ge-
len "di¤er alacaklar" içinde yer almaktad›r.

Tekdüzen Hesap Plan›nda alacaklar için yap›lan ikinci bir ayr›m da, bu alacak-
lar›n tahsil edilebilme süreleri aç›s›ndan iki gruba bölümlenmesidir:

A. Bir y›l veya bir faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek alacaklar (Dönen Var-
l›klar/K›sa Vadeli Alacaklar),

B. Bir y›ldan daha uzun sürede tahsil edilecek alacaklar (Duran Varl›klar/Uzun
Vadeli Alacaklar).

Bu ünitede iflletmenin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan Ticari Alacaklar ay-
r›nt›l› olarak ele al›nacak ve bu arada di¤er alacaklara da k›saca de¤inilecektir.

Ticari alacaklar Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi hesaplarda izlenirler?

Ticari alacaklar, iflletmenin ticari faaliyetleri nedeniyle ortaya ç›kan senetli ve
senetsiz alacaklar› kapsar. Bu kapsam içinde bulunan alacaklar, Tekdüzen Hesap
Plan›nda "12. T‹CAR‹ ALACAKLAR" grubunda yer alan flu ana hesaplarda izlenir:

120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLER‹
122 ALACAK SENETLER‹ REESKONTU (-)
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 (-)

Hesap grubunda yer alan "122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab›" ile "129
fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› Hesab›", genel olarak dönem sonunda yap›lan
de¤erleme ifllemlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve Alacak Senetleri Hesab› ile Ti-
cari Alacaklar› düzenleyici nitelikte olan hesaplar olmalar› bak›m›ndan, 16. Dönen
Varl›klara Ait Dönemsonu ‹fllemleri ünitesinde ele al›nacakt›r.
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Ticari Alacaklar; ‹flletmelerin
temel faaliyetlerinden do¤an
alacaklard›r.

Di¤er Alacaklar; ‹flletmelerin
temel faaliyetlerinin d›fl›nda
kalan ifllemlerden do¤an
alacaklard›r.
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ALICILAR

‹flletmelerin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetsiz alacaklar›y-
la ilgili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletmenin ana faaliyetleriyle ilgili olarak, al›c›ya mal›n teslimi veya gönderilmesi
ya da bir hizmetin görülmesi ile bunlar›n karfl›l›¤›n›n para olarak tahsili aflamas›n-
da bir süre oldu¤unda "aç›k hesap" niteli¤inde sat›fla ba¤l› ve al›c›dan (müflterin-
den) tahsil edilecek bir alacak do¤ar. Bu alacaklar, daha önce sat›fl ifllemlerinin
muhasebelefltirilmesinde görüldü¤ü gibi, "120 ALICILAR HESABI"nda izlenir.

Al›c›lar Hesab› neyi ifade eder?

Al›c›lar Hesab› kendilerine mal veya hizmet sat›lan kifli veya iflletmelerden tah-
sil edilecek alacaklar›n izlendi¤i bir hesapt›r.

"120 Al›c›lar Hesab›" bir büyük defter hesab›d›r. Ana hesap olmas› bak›m›ndan
iflletmenin mal sat›fl›ndan do¤an alacaklar› toplam olarak veren, kimden ne kadar
alacak oldu¤unu ayr› ayr› göstermeyen bir hesapt›r. Al›c›lara ait bireysel durum-
lar, ancak yard›mc› defterlerde izlenir. Bu amaçla Al›c›lar Hesab›; ve tek tek her-
bir müflteri için ayr› aç›lan yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.

Al›c›lar Hesab›n›n borçland›r›lmas›na veya alacakland›r›lmas›na neden olan ifllemler
nelerdir?

Al›c›lar Hesab›, sat›fl›n gerçekleflmesine ba¤l› olarak, kredili sat›fla konu olan
mal›n ve hizmetin bedeli, al›c› ad›na ödenen giderler, sat›fl sözleflmesi uyar›nca
hesaba yürütülen faizler gibi ifllemler nedeniyle borçland›r›l›r; al›c›n›n nakden ve
hesaben yapt›¤› ödemeler, müflterinin kredili ald›¤› maldan yapt›¤› iadeler ile söz
konusu mallara yap›lan iskontolar gibi ifllemler nedeniyle alacakland›r›l›r. Ana fa-
aliyetler ya da stoklar›n sat›fl› d›fl›ndaki ifllemlerden do¤an alacaklar bu hesaba
kaydedilmez.

1. ‹flletme, 4.6.200. tarihinde Ant Ticaret’e 105 nolu fatura ile tamam› kredili ola-
rak 300.000.000 + 30.000.000 KDV lira tutar›nda mal satm›flt›r.
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Al›c›lar Hesab›, senetsiz
ticari alacaklar›n izlendi¤i
hesapt›r.

4.6.200.
120 ALICILAR HS. 330.000.000

120...Ant Ticaret
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 300.000.000
391 HESAPLANAN KDV HESABI 30.000.000
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2. ‹flletme 5.7.200. tarihinde daha önce kredili mal satt›¤› Ant Ticaret’ten
150.000.000 lira tahsil etmifltir.

Büyük Defter Kay›tlar›:

Yard›mc› Defter Kay›tlar›: (Müflteri Hesap Kart›)

‹flletme, 8.10.200. tarihinde Cemil ‹pek’e 274 nolu fatura ile 230.000.000 + 23.000.000
KDV liral›k mal satm›fl; 100.000.000 liras›n› peflin tahsil etmifl, 153.000.000 lira alacakl›
kalm›flt›r. Bu iflleme iliflkin kayd› yap›n›z.

ALACAK SENETLER‹

‹flletmelerin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetli alacaklar›yla
ilgili ifllemleri nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletmelerin mal ve hizmet al›m-sat›m› ile ilgili yapt›klar› ifllemler, para ile iliflkile-
ri yönünden peflin ifllemler ve kredili ifllemler olarak ikiye ayr›l›r. Bilindi¤i gibi
kredili ifllemlerde sat›lan mal›n veya yap›lan hizmetin karfl›l›¤› ifllemin yap›lmas›n-
dan belirli bir süre sonra tahsil edilir. Bu kredili ifllemler güvene dayal› sözlü bir
anlaflma fleklinde olabilece¤i gibi, alacakl› olanlar›n hakk›n› göstermede ve kan›t-
lamada kullan›labilecek yaz›l› bir belge de olabilir. Bu belgeler, Türk Ticaret Ka-
nunu’nda kambiyo senetleri ad› verilen "Poliçe", "Bono (emre muharrer senet)" ve
"Çek" tir. Çek, 8. Ünitede aç›klanm›flt›. Bu bölümde ifl hayat›nda genellikle senet-
ler olarak adland›r›lan poliçe ve bono aç›klanacakt›r.

Poliçe nedir? Poliçede kaç taraf vard›r?

POL‹ÇE genellikle üç tarafl› iliflkiyi düzenleyen bir senettir. Alacakl›n›n borç-
lusundan olan alaca¤›n›, kendisinin borçlu bulundu¤u üçüncü bir flahsa devretme
temeline dayan›r. Poliçeyi düzenleyen kifli kendisine borçlu di¤er bir kifliye poli-
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5.7.200.
100 KASA HS. 150.000.000

120 ALICILAR HS. 150.000.000
120...Ant Tic.

120 ALICILAR HESABI
330.000.000 150.000.000

MÜfiTER‹ HESAP KARTI Müflteri: Ant Ticaret

Adres: Atatürk cad. No.10 Eskiflehir

Tarih Fifl Yev. Aç›klama Tutar Kalan

No Mad.No Borç Alacak Borç Alacak

4.6.200. Mal sat›fl›ndan 330.000.000 - 330.000.000 -

5.7.200. Tahsilat - 150.000.000 180.000.000 -
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çede ad› belirtilen kimseye belli bir tutar› ödeme emrini verir. Muhatap poliçeyi
kabul edip etmemekte serbesttir. Kabul ettikten sonra senedin esas borçlusu du-
rumuna geçer. Poliçenin kabulü; muhatab›n poliçenin üzerine "kabul edilmifltir"
yaz›p, imzalamas› ile poliçeyi vadesinde ödeyece¤ini onaylamas›d›r.

Poliçedeki taraflar;
• Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kifli (keflideci),
• Poliçeyi ödeyecek kifli (muhatap),
• Poliçede belirtilen miktar› tahsil edecek kifli (lehtar) olmaktad›r.
Afla¤›da kabul edilmifl bir poliçe örne¤i verilmifltir:

Bono nedir? Bononun taraflar› kimlerdir?

Bono (Emre muharrer senet), Borçlu taraf›ndan düzenlenen yaz›l› bir öde-
me yükümlülü¤üdür. Bono Türk Ticaret Kanunu’nun 688. Maddesine göre baz›
flekil flartlar›na tabidir. Bu flartlara göre bono; borçlu taraf›ndan imza edilen, ala-
cakl› emrine belirlenen tarihte ve yerde, kay›ts›z ve flarts›z belirli bir tutar›n öden-
mesi yükümlülü¤ünü kapsayan bir senettir (belgedir). Senedin üzerinde yaz›l› de-
¤ere "nominal de¤er" denir ve senet bu de¤ere ancak vade sonunda ulafl›r. Afla-
¤›da bir bono örne¤i verilmifltir:
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Poliçe, alacakl›n›n birisinden
olan alaca¤›n› kendisinin
borçlu bulundu¤u bir kifliye
devretmek için kullan›lan bir
belge niteli¤indedir.
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Alaca¤›n senede ba¤lanmas› sadece kan›t kolayl›¤› nedeni ile de¤ildir. Senet-
ler baz› durumlarda üçüncü kifliye olan borcun ödenmesinde, bir bankadaki tica-
ri krediyi likit (nakit) bir duruma getirmek, di¤er bir ifadeyle teminat olarak gös-
terilerek bankalardan kredi sa¤lamak amac›yla kullan›l›r.

Alacak Senetleri Hesab›n›n niteli¤i nedir? ‹fllemler hesaba nas›l kaydedilir?

‹flletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sat›fllar›ndan kaynakla-
nan senede ba¤lanm›fl alacaklar› "121 ALACAK SENETLER‹ HESABI"nda izlenir.
Alacak Senetleri Hesab›, iflletmenin faaliyet konusunu oluflturan mal ve hizmet sa-
t›fllar› karfl›l›¤›nda al›nan bono veya poliçelerin nominal tutarlar› üzerinden borç-
lan›r. Hesap, senedin vadesinde do¤rudan iflletme taraf›ndan veya banka arac›l›¤›
ile tahsil edilmesi, üçüncü kiflilere ciro edilmesi, baflka bir senetle de¤ifltirilmesi,
flüpheli alacak haline gelmesi nedeniyle hesaptan ç›kar›lmas›, tahsil edilemeyip
de¤ersiz alacak haline gelmesi sonucu zarar yaz›lmas› gibi nedenlerle de nominal
de¤er üzerinden alacaklan›r. Bu nedenle Alacak Senetleri Hesab› borç kalan› ve-
rir; bu kalan mevcut alacak senetlerinin toplam tutar›n› gösterir.

Ana hesap niteli¤indeki Alacak Senetleri Hesab› için yard›mc› hesaplar kullan›l›r m›?

Alacak Senetleri Hesab›, senedin hesaba al›nmas› ve hesaptan ç›kmas›n› yara-
tan ifllemler dikkate al›narak; Cüzdandaki Senetler, Tahsildeki Senetler, Teminat-
taki Senetler, Protestodaki Senetler, Takipteki Senetler ad› alt›nda aç›lacak yard›m-
c› hesaplarla kullan›l›r. ‹flletmenin yabanc› paralar üzerinden ald›¤› senetler varsa,
bunlar da yabanc› paral› senetler olarak ayr›ca izlenebilir. Alacak senetlerinin du-
rumunun de¤iflmesi ile ortaya ç›kacak iflleme göre sadece yard›mc› (tali) hesaplar
aras›nda aktarma yap›l›r; ana hesap olarak Alacak Senetleri Hesab› ise ayn› anda
borçlan›p, alacaklan›r.

Alacak Senetleri Hesab› hangi ifllemlerde borçland›r›l›r, hangi ifllemlerde alacakland›r›l›r?

Sat›lan Mala Karfl›l›k Bono Al›nmas›
Kredili sat›fllarda al›c›dan, sat›lan mal›n veya yap›lan hizmetin bedeli olarak senet
al›nabilir. Al›nan senet iflletmenin senede ba¤l› bir alaca¤›n› ifade eder. Al›nan bu
senetler "Alacak Senetleri" büyük defter hesab›na ve "Cüzdandaki Senetler" yar-
d›mc› hesab›na borç kaydedilir.

A ‹flletmesi, 20.4.200. tarihinde 124 nolu fatura ile 180.000.000 + 18.000.000 KDV
lira tutar›nda mal satm›fl, bunun karfl›l›¤›nda al›c›dan 198.000.000 lira nominal de-
¤erli 3 ay vadeli senet alm›flt›r.
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Bir senet, senette belirtilen
alacakl› için alacak senedi,
senette belirtilen  borçlu
için borç senedidir.
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20.4.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 198.000.000

121...Cüzdandaki Senetler
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 180.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 18.000.000
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B ‹flletmesi, 10.5.200. tarihinde 191 nolu fatura ile 200.000.000 + 20.000.000 KDV lira
tutar›nda mal satm›fl, bunun karfl›l›¤›nda 120.000.000 lira nominal de¤erli 2 ay vadeli se-
net ile 100.000.000 lira nakit alm›flt›r. Bu ifllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Senetsiz Alaca¤a Karfl›l›k Bono Al›nmas›
Aç›k hesap fleklindeki (senede ba¤l› olmayan) alacaklar, sonradan senede ba¤la-
nabilir. Bu flekilde düzenlenen senedin nominal de¤eri, anlaflmaya veya karfl›l›kl›
iliflkiye göre, senetsiz alacakla ayn› tutarda olabilece¤i gibi, bazen gecikme faizi-
ni kapsayacak tutarda da olabilir.

A ‹flletmesi 22.5.200. tarihinde müflterisi Can Atasoy’dan 200.000.000 liral›k alaca-
¤›na karfl›l›k ayn› tutarda ve 2 ay vadeli bir bono alm›flt›r.

Bu kay›tla iflletmenin Can Atasoy’dan olan senetsiz alaca¤› senede ba¤l› bir
alacak durumuna dönüflmüfl olmaktad›r. Örnekte A ‹flletmesi, müflterisi Can Ata-
soy’dan herhangi bir vade fark› istememifltir. Senet vade nedeniyle gecikme faizi-
ni kapsayacak flekilde de düzenlenmifl olabilirdi. Örne¤i bu yönde de¤ifltirerek
flöyle verebiliriz:

A ‹flletmesi 4.8.200. tarihinde müflterisi Can Atasoy’dan 200.000.000 liral›k alaca¤›-
na karfl›l›k 3 ay vadeli 230.000.000 lira nominal de¤erli bir bono alm›flt›r.

Bu yevmiye kayd›yla senetsiz alacak, senetli alacak flekline dönüflmüfltür.
Ancak görüldü¤ü gibi al›nan senetle önceki alacak tutar› aras›nda fark vard›r.
Alaca¤›n tahsili üç ay sonraya kald›¤›ndan, bu süre ile ilgili olarak faiz, senet tu-
tar›na eklenmifltir. Örnekte eklenen (230.000.000 – 200.000.000) 30.000.000 lira
Tekdüzen Hesap Plan›na uygun olarak "642 Faiz Geirleri Hesab›"n›n alaca¤›na
kaydedilmifltir.
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22.5.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000.000

121...Cüzdandaki Senetler
120 ALICILAR HS. 200.000.000

120...Can Atasoy

4.8.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 230.000.000

121...Cüzdandaki Senetler
120 ALICILAR HS. 

120...Can Atasoy 200.000.000
642 FAİZ GELİRLERİ HS. 30.000.000
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‹flletmenin 17.10.200. tarihinde müflterisi Cengiz Turan’dan olan 80.000.000 liral›k ala-
ca¤›na karfl›l›k 4 ay vadeli 120.000.000 lira nominal de¤erli bir bono alm›flt›r. Bu iflleme
iliflkin kayd› yap›n›z.

Senetsiz Alaca¤a Karfl›l›k Poliçe Al›nmas›

Poliçenin ifllevi nedir ve nas›l bir sonuç yarat›r?

Bilindi¤i gibi poliçe, bir kiflinin mevcut alaca¤›n›, kendisinin borçlu oldu¤u üçün-
cü bir kifliye devretme temeline dayan›r. Örne¤in A, B’den alacakl› C’ye borçlu ol-
sun. A’n›n (keflidecinin) düzenleyip, B’ye (muhataba) kabul için gönderdi¤i poli-
çeyi B kabul ederse, vade sonunda C (lehdar) poliçeyi tahsil edecek, böylece A,
alaca¤› ile borcunu mahsup etmifl, B’de A’ya ödeyece¤i borcunu C’ye ödeyecek
duruma gelmifl olur. ‹fllemin belirtilen sonuca ulaflmas› anlafl›laca¤› gibi poliçenin
düzenlenip muhataba kabul için gönderilmesi, muhatab›n bunu kabul etmesi ve
sonra kabul edilmifl poliçenin lehtara verilmesi gerekir. Bütün bu ifllemler belirli
bir süre al›r. Poliçenin kabul edilip gelmesine kadar olan bütün ifllemler "9 NA-
ZIM HESAPLAR" ile izlenebilir. 

Alacakl› baz› durumlarda alaca¤›n› senede ba¤lamak amac› ile kendi lehine
poliçe düzenleyerek kabule gönderebilir. Bu durumda iflletmenin alacakl› oldu¤u
muhatab›n kabul ederek iflletmeye geri gönderdi¤i poliçe, iflletme için bir alacak
senedidir.

A ‹flletmesi 5.4.200. tarihinde daha önce 280.000.000 lira alacakl› oldu¤u müflteri-
si Ali Duman’a kendisini lehtar göstererek kabule gönderdi¤i ve Ali Duman’›n ka-
bul etti¤i 61 gün vadeli 280.000.000 lira nominal de¤erli poliçeyi alm›flt›r.

‹flletmenin lehtar oldu¤u poliçenin niteli¤i nedir?

Üzerinde muhatab›n (poliçeyi kabul edecek kiflinin) kabul imzas› bulunsun
veya bulunmas›n, lehtar›n (poliçeyi tahsil edecek kiflinin) elinde bulunan bir po-
liçe senetli bir alaca¤› gösterir. Kabul edilmeyen bir poliçe keflideci taraf›ndan
ödenir. Dolay›s›yle lehtar›n elindeki poliçe senetli bir alaca¤› ifade eder. Keflide-
ci, poliçeyi senetsiz bir borcu karfl›l›¤›nda verdi¤i için lehtar›n keflideciden olan
senetsiz alaca¤›, senetli bir alacak durumuna gelir.
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Keflideci, poliçeyi 
düzenleyerek ödeme emrini
veren kiflidir.

Muhatap, poliçeyi ödeyecek
kiflidir.

Lehtar, poliçede belirtilen
tutar› tahsil edecek kiflidir.

Poliçe, lehtar için bir alacak
senedi, muhatap için borç
senedi niteli¤indedir.
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5.4.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 280.000.000

121...Cüzdandaki Senetler
120 ALICILAR HS. 280.000.000

120...Ali Duman
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A ‹flletmesi 6.6.200. tarihinde müflterisi Coflkun P›nar taraf›ndan Arda Do¤an üze-
rine keflide edilmifl ve üzerinde kabul imzas› bulunan 75.000.000 lira nominal de-
¤erli ve 1 ay vadeli lehtar› oldu¤u poliçeyi alm›flt›r.

‹flletmenin ald›¤› ve lehtar oldu¤u poliçe ile senetsiz alaca¤› senetli flekle dö-
nüfltü¤ünden yevmiye kayd›nda söz konusu alacak, Al›c›lar Hesab›ndan düflüle-
rek Alacak Senetleri Hesab›na yaz›lm›flt›r.

‹flletme, 16.6.200. tarihinde müflterisi Hayri Atefl taraf›ndan Alp Gerek üzerine düzenlen-
mifl ve Alp Gerek taraf›ndan kabul edilmifl 90.000.000 lira nominal de¤erli lehtar› oldu-
¤u poliçeyi alm›flt›r. Bu iflleme iliflkin kayd› yap›n›z.

Alacak Senetlerinin ‹flletme Taraf›ndan Tahsili

‹flletme kendisinin tahsil etti¤i alacak senetlerini nas›l kayda al›r?

Alacak senetleri vade sonunda iflletme taraf›ndan do¤rudan borçludan tahsil edi-
lebilir. Bu durumda senet karfl›l›¤›nda senet üzerinde yaz›l› tutar kadar iflletmenin
kasas›na para girer.

A ‹flletmesi, 29.1.200. tarihinde vadesi gelen 125.000.000 lira nominal de¤erli se-
nedi borçlusu Hikmet Güler’den tahsil etmifltir.

Senetlerin Bankaya Tahsile Verilmesi ve Tahsili

‹flletme bir alacak senedini bankaya tahsil için verdi¤inde ve tahsil edildi¤inde bunu ne
flekilde muhasebelefltirir?

Alacak senetleri alacakl› taraf›ndan tahsil edilebilece¤i gibi belirli bir komisyon
karfl›l›¤›nda banka arac›l›¤› ile tahsil edilebilir. Bu amaçla bankaya verilen senet-
ler "Tahsildeki Senetler" yard›mc›  hesab›na devredilir. Daha sonra banka senet
tutar›n› tahsil edince, komisyon ve baz› giderleri düfltükten sonra kalan› iflletme-
ye öder veya iflletmenin iste¤ine uygun olarak bankadaki hesaba al›r.
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6.6.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 75.000.000

121...Cüzdandaki Senetler
120 ALICILAR HS. 75.000.000

120...Coşkun Pınar

29.1.200.
100 KASA HS. 125.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS.
121...Cüzdandaki Snt. 125.000.000
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A ‹flletmesi 25.7.200. tarihinde vadesine 20 gün kalan ve borçlusu Ali Durmaz
olan 150.000.000 lira nominal de¤erli alacak senedini tahsil edilmek üzere ‹fl Ban-
kas›na vermifltir.

A ‹flletmesi 15.8.200. tarihinde ‹fl Bankas›ndan ald›¤› dekonttan 25.7.200. tarihinde
tahsil için vermifl oldu¤u 150.000.000 lira nominal de¤erli senedin bankaca tahsil
edildi¤ini, 5.000.000 lira senet komisyonu düflüldükten sonra kalan 145.000.000 li-
ran›n banka nezdindeki ticari mevduat hesab›na geçirildi¤ini ö¤renmifltir.

‹flletme 10.11.200. tarihinde, Etibank’tan ald›¤› dekonttan daha önce tahsile verilen
60.000.000 lira nominal de¤erli senedin tahsil edildi¤ini, 4.000.000 lira senet tahsil ko-
misyonu kesildikten sonra kalan tutar›n banka nezdindeki ticari mevduat hesab›na geçi-
rildi¤ini ö¤renmifltir. Bu iflleme iliflkin gerekli kayd› yap›n›z.

Senetlerin Protesto Ettirilmesi ve Takibe Al›nmas›
Borçlular (muhataplar), vadesi gelen senetleri zaman›nda ödemeyebilirler. Bu du-
rumda çeflitli ifllemler yap›l›r. Türk Ticaret Kanununun 626/1. Maddesine göre;
"Kabulden veya ödemeden imtina, kabul etmeme veya ödememe protestosu de-
nilen resmi bir vesika ile tespiti mecburidir".

Burada sadece ödememe protestosu üzerinde durulacakt›r. Ödememe protes-
tosu, ödememe durumunun resmen saptanmas›d›r. Bu da noterlikçe yap›l›r. No-
tere bu hizmeti için bir ücret ödenir. Protestodan sonra senet tutar›n›n tahsil edi-
lebilme olas›l›¤› vard›r. Protestoya karfl›n tahsil edilemeyen senetler için yasal yol-
dan takibe geçilir. Takibe verilen senet; senet tutar›, notere ödenen ücret varsa di-
¤er ödemeler toplam› üzerinden takip edilir.

Tahsil edilemeyip protesto ettirilen senetler nas›l izlenilmelidir?

Protesto edilen senet, iflletmenin toplam senetli alacaklar›n›n bir unsurudur.
Ancak vadesi gelmemifl di¤er senetlere göre tahsil olana¤› yönünden farkl› duru-
ma gelmifltir. Bu durum ise, toplam alacaklar›n incelenmesi s›ras›nda ayr› bir an-
lam tafl›r. Durumu aç›k olarak belirtmek için protesto edilen senetleri, böyle bir
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Protesto, vadesinde 
ödenmeyen bir senedin
borçlusuna noter arac›l›¤›yla
senedi ödeme ça¤r›s›d›r.

25.7.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 150.000.000

121...Tahsildeki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 150.000.000

121...Cüzdandaki Senetler

15.8.200.
102 BANKALAR HS. 145.000.000

102...Vadesiz TL Mevduat
102...İş Bankası

653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. 5.000.000
121 ALACAK SENETLERİ HS. 150.000.000

121...Tahsildeki Snt.
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ad tafl›yan bir yard›mc› hesapta toplamak daha uygun olur. Noter harc› ve varsa
di¤er ödemeler de bu alacakla birlikte tahsil edileceklerinden yap›lacak muhase-
be kayd› bunlar› da kapsayacak flekilde olmal›d›r.

A ‹flletmesi 14.3.200. tarihinde, borçlusu Cahit Oral olan ve 12.3.200. tarihinde va-
desi sona eren 200.000.000 lira nominal de¤erli senedi protesto ettirmifl ve protes-
to ücreti olarak 1490 nolu makbuz karfl›l›¤› 5.000.000 lira ödemifltir.

A ‹flletmesi 25.3.200. tarihinde, 14.3.200. günü protesto ettirdi¤i 200.000.000 li-
ra nominal de¤erli bonoyu protesto gideri olan 5.000.000 lira ile birlikte borçlusu
Cahit Oral’dan tahsil etmifltir.

Protestoya karfl›n tahsil edilemeyen senetler, bu aflamada yap›lan harcamalar›n
eklenmesi ile oluflacak toplam üzerinden yasal yoldan tahsil için takibe al›n›r. Di-
¤er bir deyiflle protestolu senet, tahsil edilmek için icra dairesine verilir. Bu duru-
ma gelmifl alacak senetleri, "Takipteki Senetler" yard›mc› hesab›na al›n›r. V.U.K.
m: 322’ye göre bu durumdaki alacaklar, flüpheli duruma düflmüfl kabul edilir.

A ‹flletmesi 10.3.200. tarihinde protesto ettirdi¤i 140.000.000 lira nominal de¤erli
senedi, borçlusu Kaya Y›ld›z protestoya karfl›n ödemedi¤inden bu kez 20.3.200.
tarihinde yasal yoldan takibe alm›flt›r. Senet için daha önce 4.000.000 lira protes-
to gideri yap›lm›flt›r.

Alacak Senet ler i 185

14.3.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 205.000.000

121...Protestolu Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000.000

121...Cüzdandaki Snt.
100 KASA HS. 5.000.000

25.3.200.
100 KASA HS. 205.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 205.000.000
121...Protestolu Snt.

20.3.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 144.000.000

121...Takipteki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 144.000.000

121...Protestolu Snt.
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‹flletme, 24.4.200. tarihinde daha önce Sümerbank’a tahsile verdi¤i 100.000.000 TL no-

minal de¤erli alacak senedinin vadesinde tahsil edilemedi¤ini 5.000.000 TL protesto gi-

deri ödenerek protesto ettirildi¤ini bankadan gelen dekonttan ö¤renmifltir. Banka, ödedi-

¤i protesto giderini iflletmenin ticari mevduat hesab›ndan düflmüfltür. Bu iflleme iliflkin

gerekli kayd› yap›n›z.

Senetlerin ‹skontosu
‹flletme paraya gereksinimi nedeniyle vade tarihini beklemeden senedi bir banka-

ya satabilir. Bu iflleme senedin iskonto ettirilmesi veya k›rd›r›lmas› denilir.

Senedin bankaya iskonto ettirilmesi ile senedin mülkiyeti elden ç›kar. Ancak

senet banka taraf›ndan tahsil edilinceye kadar senedi satan iflletmenin sorumlulu-

¤u devam eder. Senedin borçlusu senet tutar›n› ödemedi¤inde, bankan›n senet tu-

tar›n› iskonto ettiren iflletmeden isteme hakk› vard›r. ‹flletmenin bu sorumlulu¤u,

Naz›m Hesaplarda izlenebilir.
‹flletme taraf›ndan senedin bankaya iskonto ettirilmesi halinde senedin üzerin-

de yaz›l› de¤erin (nominal de¤er) tahsil edilemeyece¤i aç›kt›r. Çünkü, vadenin he-
nüz gelmemifl olmas› nedeniyle senet iskonto ettirilen günde üzerinde yaz›l› de¤e-
re sahip de¤ildir. Senet üzerinde yaz›lan tutar ancak vade gününde söz konusudur.

Senedin iskonto ettirilen günkü de¤eri, vade sonuna kadar olan süre için he-
saplanacak faiz (iskonto) tutar› düflüldükten sonra geriye kalan de¤erdir.

A ‹flletmesi, 1.7.200. tarihinde vadesine 60 gün kalm›fl olan 260.000.000 lira nomi-
nal de¤erli bir alacak senedini, paraya olan gereksinimi nedeniyle Akbank’a k›r-
d›rm›fl (paraya çevirmifl) 52.000.000 lira faiz kesildikten sonra kalan 208.000.000 li-
ray› tahsil etmifltir.

‹flletme 2.6.200. tarihinde vadesine 75 gün kalm›fl 200.000.000 lira nominal de¤erli se-
nedi Garanti Bankas›na iskonto ettirmifl, 40.000.000 lira faiz (iskonto) kesintisinden son-
ra 160.000.000 liray› tahsil etmifltir. Bu iflleme iliflkin gerekli kayd› yap›n›z.

Senetlerin Cirosu

Bir alacak senedi hangi amaçla ciro edilir ve ciro edildi¤inde nas›l muhasebelefltirilir?

Senetler ciro edilerek baflkas›na devredilir. Ciro, senet üzerindeki hakk›n üçüncü
bir kifliye devredilmesidir. Bu flekildeki ciroya temlik cirosu denir. Burada sene-
din mülkiyeti ve alacakl›ya sa¤lad›¤› bütün haklar ciro edilene geçer. Ancak is-
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Bir alacak senedinin
bankaya iskontosu, bir
senedin vadesinden önce
vade gününe kadar olan
süre dikkate al›narak 
hesaplanacak bir faiz ve
komisyon tutar› düflüldükten
sonra geriye  kalan tutar›n
tahsil edilmesi amac›yla
senedin bankaya sat›lmas›
demektir.

1.7.200.
100 KASA HS. 208.000.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 52.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 260.000.000
121...Cüzdandaki Snt.
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Ciro, bir senedin alacakl›s›
taraf›ndan baflkas›na 
devredilmesi ifllemidir. 
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konto iflleminde oldu¤u gibi borçlu, senedini ödemedi¤inde ciranta (ciro eden)
senet tutar›n›, senedi ciro etti¤i kimseye ödemekle yükümlüdür. Böyle bir durum-
da senedi ciro eden kifli, senedi as›l borçlusundan tahsil etme yoluna gider.

‹flletme elindeki alacak senedini, bir borcunu veya sat›n ald›¤› mal ve hizme-

tin bedelini ödemek için ciro edebilir.

A ‹flletmesi, 4.11.200. tarihinde sat›c› Fatih Ömür’e olan 100.000.000 liral›k bor-

cuna karfl›l›k elinde bulunan ve borçlusu Hayati Gören olan 80.000.000 lira no-

minal de¤erli bir bonoyu ciro etmifl, kalan 20.000.000 liral›k borcunu nakten

ödemifltir.

‹flletme, 3.4.200. tarihinde sat›c› Ar› A.fi. ye olan borcuna karfl›l›k elindeki 180.000.000

lira nominal de¤erli bir alacak senedini ciro etmifl, kalan 70.000.000 liral›k borcunu nak-

den ödemifltir. Bu iflleme iliflkin gerekli kayd› yap›n›z.

Senetlerin Teminat Olarak Verilmesi
Alacak senetleri bir borca veya yükümlülü¤e karfl› güvence oluflturmak amac› ile

teminat olarak verilebilir.

Teminat ifllemi, teminat cirosu ve senedin teslimi ile tamamlan›r. Teminat ciro-

sunda amaç, senetten do¤an alacak hakk›n› ciro edilen kifliye teminat olarak ver-

mektir. Teminat olarak verilen senedin arkas›na "Bedeli Teminatt›r" veya "Bedeli

Rehindir" fleklinde bir not yaz›lmas› gerekir (T.T.K. m. 601).

Teminat cirosu ile elden ç›kan senet neyi ifade eder?

Teminat cirosu ile elden ç›kan senet, iflletmenin senede ba¤l› alacaklar›nda bir

azalma yaratmaz. Bu aç›dan hiç bir kay›t yap›lmamas› düflünülebilir. Ancak bun-

dan önceki senet ifllemlerinde oldu¤u gibi de¤iflik amaçlarla senetler cüzdan›ndan

ç›kan veya durumunda fark olan alacak senetlerini, cüzdandaki senetlerden ayr›

olarak göstermek do¤ru olur.
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Ciranta, senedi ciro eden
kiflidir.
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Teminat, sözleflmede belirtilen
ve iflle ilgili bir taahhüde
karfl›l›k verilen bir güvenceyi
ifade eder. 

4.11.200.
320 SATICILAR HS. 100.000.000

320...Fatih Ömür
121 ALACAK SENETLERİ HS. 80.000.000

121...Cüzdandaki Snt.
100 KASA HS. 20.000.000
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A ‹flletmesi, 1.9.200. tarihinde Fevzi Y›lmaz’dan 30.9.200. tarihinde ödenmek üze-
re 250.000.000 lira borç alm›fl, karfl›l›¤›nda 5.11.200. vadeli 250.000.000 lira nomi-
nal de¤erli bir alacak senedini teminat olarak ciro etmifltir.

Yukar›da yap›lan yevmiye kay›tlar›n›n anlam› nedir?

Birinci madde iflletmenin ald›¤› borç ile ilgilidir. ‹kinci madde teminat nedeniy-
le senetler cüzdan›ndan ç›kan senetlerin kayd›d›r. Yap›lan bu ikinci kay›tla, kaç li-
ral›k alacak senedinin teminat olarak verildi¤ini ve bu senetlerin art›k cüzdanda
bulunmad›¤›n› aç›k olarak görmeye olanak vermektedir.

Yukar›daki örnekte, iflletmenin ald›¤› borç zaman›nda ödendi¤inde ve teminat
olarak verilen senet geri al›nd›¤›nda daha önce yap›lan kayd›n tersi bir kay›t ya-
p›larak "Teminattaki Senetler" yard›mc› hesab›nda kay›tl› senetler "Cüzdandaki Se-
netler" yard›mc› hesab›na devredilir.

‹flletme, 30.9.200. tarihinde Fevzi Y›lmaz’dan ald›¤› 250.000.000 liral›k borcu ödemifl ve
teminat olarak vermifl oldu¤u 250.000.000 lira nominal de¤erli alacak senedini geri al-
m›flt›r. Bu ifllemlere iliflkin gerekli kay›tlar› yap›n›z.

VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR

‹flletmenin üçüncü kifli ve kurumlara verdi¤i depozito ve teminat-
lar nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletme üçüncü kiflilere karfl› bir iflin yap›lmas›n›n üstlenilmesi veya bir sözleflme-
nin ya da di¤er ifllemlerin karfl›l›¤› olarak geri al›nmak üzere karfl› tarafa verilen
depozito ve teminat niteli¤indeki de¤erler "126 VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹-
NATLAR HESABI"nda kayda al›n›r. Bu hesapta nakit olarak verilen bir y›l içinde
geri al›naca¤› öngörülen depozito ve teminatlar izlenir. Bir y›ldan fazla kalabile-
cek elektrik, su gibi abonelik için verilen depozitolar bu hesapta izlenmeyip, bu-
nun yerine duran varl›klar grubunda izlenir.

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab›; Gümrük ‹darelerine, Resmi Kuru-
lufllara, Bankalara, Sat›c›lara, Al›c›lara verilen depozito ve teminatlar gibi yar-
d›mc› hesaplarla birlikte kullan›labilir. Hesap, depozito ve teminat geri al›nd›-
¤›nda alacakland›r›l›r.
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1.9.200.
100 KASA HS. 250.000.000

339 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS. 250.000.000
339...Fevzi Yılmaz

1.9.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 250.000.000

121...Teminattaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 250.000.000

121...Cüzdandaki Snt.
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A ‹flletmesi, 10.4.200. tarihinde Devlet Malzeme Ofisinin ihalesine girmek için
500.000.000 lira nakdi teminat yat›rm›flt›r.

‹flletme, Devlet Malzeme Ofisinin ihalesini kazanamam›fl, yat›rd›¤› nakdi teminat› 15.4.200.
tarihinde geri alm›flt›r. Bu ifllemle ilgili gerekli kayd› yap›n›z.

D‹⁄ER ALACAKLAR

‹flletmenin ticari alacaklar› d›fl›nda kalan di¤er alacaklar Tekdü-
zen Hesap Plan›na göre hangi hesaplarda izlenir? Ve bu gruba gi-
ren alacaklarla ilgili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

Di¤er alacaklar grubunun kapsam› nedir? Bu gruba giren alacaklar hangi hesaplarda
izlenir?

Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmifl ve en çok bir y›l içinde
tahsil edilmesi düflünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait flüpheli ala-
caklar "D‹⁄ER ALACAKLAR" grubu olarak ele al›n›r. Bu kapsam içinde olabilecek
alacaklar, Tekdüzen Hesap Plan›nda flu ana hesaplarda izlenir:

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
133 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
138 fiÜPHEL‹ D‹⁄ER ALACAKLAR

Ortaklardan Alacaklar
‹flletmenin ana faaliyet konusu d›fl›ndaki ödünç verme ve benzer nedenlerle orta-
ya ç›kan ifllemler dolay›s›yla ortaklar›ndan alacakl› bulundu¤u tutarlar "131 OR-
TAKLARDAN ALACAKLAR HESABI"nda izlenir. Belirtilen nitelikte bir alaca¤›n
do¤mas› durumunda Ortaklardan Alacaklar Hesab› borçland›r›l›r, alaca¤›n tahsi-
linde de alacakland›r›l›r. Hesap, ortaklar›n adlar›na göre aç›lan yard›mc› hesaplar-
la birlikte kullan›l›r.

Ortaklardan Alacaklar Hesab›, iflletmenin ortaklardan bir alaca¤› do¤du¤unda borçland›-
r›ld›¤›na, bu alaca¤›n tahsil edilmesi durumunda da hesap alacakland›r›ld›¤›na göre, he-
sap nas›l kalan verir?
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DÜfiÜNEL ‹M

10.4.200.
126 VERİLEN DEPOZİTO VE

TEMİNATLAR HS. 500.000.000
126...Devlet Malzeme Ofisi

100 KASA HS. 500.000.000
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‹fltiraklerden Alacaklar
‹flletmenin ana faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemler nedeniyle ortaya ç›kan ifllemler
dolay›s›yla ifltiraklerden (ortak olunan iflletmelerden) olan alacaklar, "132 ‹fiT‹-
RAKLERDEN ALACAKLAR HESABI"nda izlenir. Hesap, alacak do¤du¤unda borç-
land›r›l›r; tahsil edildi¤inde de alacakland›r›l›r.

‹fltiraklerden Alacaklar Hesab›, ifltirakte bulunulan iflletmelerin adlar›na göre
aç›lan yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.

‹fltiraklerden Alacaklar hesab›n›n niteli¤i nedir? Hesap neden borçland›r›l›r, neden
alacakland›r›l›r?

Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar
‹flletmenin ana faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s› ile ba¤l› ortakl›klardan
olan alacaklar "133 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI"nda kayda
al›n›r. Hesaba, alacak ortaya ç›kt›¤›nda borç, tahsil veya mahsup edildi¤inde ala-
cak kayd› yap›l›r. ‹flletmenin ba¤l› ortakl›klardan olan alacaklar› bu ortakl›klar›n
adlar›na göre aç›lan yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.

Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar hesab›n›n niteli¤i nedir? Hesap neden borçland›r›l›r, ne-
den alacakland›r›l›r?

Personelden Alacaklar ve Personele Verilen ‹fl Avanslar› 
‹flletmenin kendi personelinden olan alacaklar› "135 PERSONELDEN ALACAKLAR
HESABI"nda izlenir. Hesap, personelden bir alacak do¤du¤unda borçland›r›l›r;
tahsil edildi¤inde alacakland›r›l›r.

A ‹flletmesi, 20.8.200. tarihinde kamp hizmeti karfl›l›¤› olarak personeli Ali Çal›-
fl›r’dan 80.000.000 + 8.000.000 KDV lira alaca¤› do¤mufltur.

Personel Avanslar› Hesab›na hangi ifllemler ne flekilde kaydedilir?

Bir görevle bir yere gönderilen personele yapaca¤› iflin tamamlanmas›na ka-
dar kendi gereksinmelerinde kullan›mlar› için ifl avanslar› verilir. Bu amaçla ve-
rilen tutar "Personel Avanslar› Hesab›"n›n borcuna kaydedilir. Personelin göre-
vini tamamlayarak geri döndü¤ünde, getirdi¤i ve yapt›¤› harcamalar› gösteren
belgelerin toplam›, iflletmenin giderlerini oluflturur. Bu tarihte avans›n harcanan
k›sm› ilgili gider hesab›na borç, Personel Avanslar› Hesab›na alacak kaydedilir.
Yap›lan giderlerin toplam› verilen avans tutar›ndan az veya çok olabilir. Az ol-
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SIRA S ‹ZDE

SIRA S ‹ZDE

‹fltirak, bir iflletmenin di¤er
iflletmelere ortak olmas›n›
di¤er bir ifadeyle bir 
iflletmenin di¤er iflletmelerin 
sermayesinin bir k›sm›na
sahip olmas›n› ifade eder. 

DÜfiÜNEL ‹M

Ba¤l› ortakl›k e¤er bir 
anonim flirket yap›s›ndaki
bir  iflletme, bir di¤er 
anonim flirketin hisselerinin
ço¤una sahip ve yönetimi
elinde bulunduruyorsa, 
yönetimi elinde tutan flirket
ana flirket, hisselerinin 
ço¤una sahip olunan flirkete
ise ba¤l› flirket denir.

20.8.200.
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 88.000.000

135...Ali Çalışır
679 DİĞER OLAĞANDIŞI

GELİR VE KÂRLAR HS. 80.000.000
391 HESAPLANAN KDV. HS. 8.000.000

Ö R N E K



du¤unda personelden tahsil edilecek, çok oldu¤u taktirde personele ek ödeme
yap›lacakt›r.

A ‹flletmesi, 21.8.200. tarihinde mal al›m› için görevlendirerek ‹zmir’e gönderdi¤i
personeli Emin Bektafl’a yapaca¤› harcamalar karfl›l›¤›nda 100.000.000 lira avans
vermifltir.

25.8.200. tarihinde personel Emin Bektafl görevinden dönmüfl, yapt›¤› harcamalara iliflkin
80.000.000 liral›k fatura getirmifl, 20.000.000 ifl avans›n› iade etmifltir. Bu ifllemle ilgili
gerekli kayd› yap›n›z.

Di¤er Çeflitli Alacaklar
Ticari olmayan ve ortaklardan, ifltiraklerden, ba¤l› ortakl›klardan ve personelden
alacaklara dahil edilemeyen alacaklar, 136 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR HESA-
BI’nda izlenir. ‹flletmenin belirtilen nitelikte bir alaca¤› do¤du¤unda di¤er çeflitli
alacaklar hesab› borçland›r›l›r, söz konusu alacak tahsil edildi¤inde hesap alacak-
land›r›l›r. Alaca¤›n konusuna ba¤l› olarak hesap çeflitli yard›mc› hesaplar ile bir-
likte kullan›l›r.

Yukar›da belirtilen nitelikte bir alacak do¤du¤unda bu alacak hangi hesaba ve hesab›n
hangi taraf›na kaydedilir?
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21.8.200.
196 PERSONEL AVANSLARI HS. 100.000.000

196...Yolluk Avansları
196...Emin Bektaş

100 KASA HS. 100.000.000
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Özet
‹flletmelerin alacaklar› Tekdüzen Hesap Plan›na gö-
re hangi gruplara ayr›l›r? Ticari alacaklar hangi he-
saplarda izlenir?

• Genifl anlam› ile "alacaklar" kredili mal sat›fllar›
yan›nda baflka nedenlerle do¤an çeflitli alacaklar›
kapsar. Bu çerçeve içinde alacaklar, iflletmenin
üçüncü kiflilere (müflterilere, personele ortaklara,
çeflitli kurulufllara) karfl› ileri sürece¤i bir çeflit hak
olmaktad›r.
Tekdüzen Hesap Plan›nda alacaklar:
1. Ticari Alacaklar
2. Di¤er Alacaklar
fleklinde iki ana gruba ayr›lmaktad›r. Ticari Alacak-
lar ve Di¤er Alacaklar senetli olup olmamalar›na
ve alacakl› olunan kifli ve kurulufllara ba¤l› olarak
çeflitli hesaplarda izlenirler.

• Ticari alacaklar, iflletmenin ticari faaliyetlerine ba¤l›
ortaya ç›kan senetli ve senetsiz alacaklar› kapsar.
Tekdüzen Hesap Plan›nda "Ticari Alacaklar" grubun-
da yer alan ana hesaplar›n baz›lar› flunlard›r:

120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLER‹
126 VER‹LEN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR
127 D‹⁄ER T‹CAR‹ ALACAKLAR

‹flletmelerin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetsiz
alacaklar›yla ilgili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

• ‹flletmelerin sat›fl has›lat›n› art›rmak için kredili sat›fl
yapmalar› yayg›n bir uygulamad›r. E¤er, kredili sat›fl
yap›lan kifli ya da kurulufla güven duyuluyorsa, bu
sat›fl bedeli için senet bile al›nmayarak belirli bir
tutara kadar aç›k cari hesap kredisi olana¤› sa¤-
lan›r. Bu durumda müflterilerden senetsiz ticari ala-
cak do¤ar. Bu alacak, daha önce sat›fl ifllemlerinin
muhasebelefltirilmesinde görüldü¤ü gibi "120 ALI-
CILAR HESABI"nda izlenir. "Al›c›lar Hesab›" senet-
siz ticari alacak do¤du¤unda borçland›r›l›r; alacak
tahsil edildi¤inde veya baflka bir nedenle ortadan
kalkt›¤›nda alacakland›r›l›r.

‹flletmenin ticari faaliyetleri sonucu do¤an senetli
alacaklar›yla ilgili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

• Günümüzde ticari alacaklar›n senede (bono ya da
poliçe) ba¤lanmas› genel uygulamad›r. Sat›lan mal-
lar›n bedeli karfl›l›¤›nda al›nan alacak senetleri, ifl-
letmenin alaca¤›na bir güvence sa¤layaca¤› gibi bu
senetlerin ciro edilerek ödemede kullan›lmas›
yan›nda iskonto ettirilerek vadesinden önce nakde 

dönüfltürme olana¤›n› sa¤lar. ‹flletmenin faaliyet
konusunu oluflturan mal veya hizmet sat›fllar›ndan
kaynaklanan ve senede ba¤lanm›fl olan alacaklar›
"121 ALACAK SENETLER‹ HESABI"nda izlenir. Mal
veya hizmet sat›fllar› karfl›l›¤›nda al›nan bonolar
veya poliçeler bu hesab›n borcuna kaydedilir. Her-
hangi bir nedenle cüzdandan ç›kan senetler yine
bu hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Alacak Senetleri
Hesab›, senedin hesaba al›nmas› ve hesaptan ç›k-
mas›na neden olan ifllemler dikkate al›narak aç›lan
yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r. Bu yard›mc›
hesaplar: Cüzdandaki Senetler, Tahsildeki Senetler,
Teminattaki Senetler, Protestolu Senetler, Takipteki
Senetler olacakt›r.

‹flletmenin üçüncü kifli ve kurumlara verdi¤i depo-
zito ve teminatlar nas›l muhasebelefltirilir?

• ‹flletme üçüncü kiflilere karfl› bir iflin yap›lmas›n›n
üstlenilmesi veya bir sözleflmenin ya da di¤er ifl-
lemlerin karfl›l›¤› olarak geri al›nmak üzere karfl›
tarafa verilen de¤erler, "126 VER‹LEN DEPOZ‹TO
VE TEM‹NATLAR" hesab›n›n borcuna kaydolunur.
Hesap, depozito ve teminat geri al›nd›¤›nda
alacakland›r›l›r.

‹flletmenin ticari alacaklar› d›fl›nda kalan di¤er
alacaklar› Tekdüzen Hesap Plan›na göre hangi
hesaplarda izlenir? Ve bu gruba giren alacaklarla il-
gili ifllemler nas›l muhasebelefltirilir?

• ‹flletmelerin temel faaliyetleri d›fl›ndaki ifllemlerden
do¤an bu alacaklar›n baz›lar› için Tekdüzen Hesap
Plan› izlenecek hesaplar› flu flekilde belirlemifltir:

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 ‹fiT‹RAKLERDEN ALACAKLAR
133 BA⁄LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR

Söz konusu alacaklar do¤du¤unda ilgili hesap borç-
land›r›l›r, tahsil edildi¤inde veya bir flekilde azal-
d›¤›nda alacakland›r›l›r.
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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. Kendilerine mal veya hizmet sat›lan kifli veya iflletme-
lerden tahsil edilecek alacaklar›n izlendi¤i hesap afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Al›c›lar
b. Sat›c›lar 
c. Alacak Senetleri 
d. Verilen Depozito ve Teminatlar 
e. fiüpheli Alacaklar 

2. "Al›c›lar Hesab›" ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi
do¤ru de¤ildir?

a. Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesapt›r.
b. Müflterilerden olan senetsiz alacaklar›n izlenildi¤i

bir büyük defter hesab›d›r.
c. Müflterilerden olan senetsiz alacaklar hesab›n bor-

cuna kaydedilir.
d. Hesab›n borç kalan› müflterilerden henüz tahsil

edilmeyen senetsiz alacaklar› gösterir.
e. Müflterilerden olan senetsiz alacaklar için yap›lan

tahsilat hesab›n borcuna kaydedilir.

3. Tekdüzen Hesap Plan›na göre afla¤›dakilerden hangisi
"Di¤er Alacaklar" grubu içinde yer almaz?

a. Ortaklardan Alacaklar
b. Al›c›lar
c. ‹fltiraklerden Alacaklar
d. Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar
e. Personelden Alacaklar

4.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Alacakl›n›n düzenlendi¤i poliçenin kabulüne
b. Kabül imzas› olan poliçenin al›nmas›na
c. Alacak senedinin cirosuna
d. Alacak senedinin iskontosuna
e. Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilenmesine

5. Kredili mal sat›n alan müflterinin, borcuna karfl›l›k ifl-
letmenin bankadaki ticari mevduat hesab›na ç›kard›¤›
havale için yap›lacak muhasebe kayd› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

6. ‹flletme, 200.000.000 + 20.000.000 KDV liral›k mal sat-
m›fl; toplam bedelin 120.000.000 liras›n› peflin alm›fl,
100.000.000 liras› için alacakl› kalm›flt›r. Bu ifllemin
muhasebe kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.
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100 KASA HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

120 ALICILAR HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

120 ALICILAR HS. XXX
300 BANKA KREDİLERİ HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX
120 ALICILAR HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX
159 VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLARI HS. XXX

100 KASA HS. 120.000.000
120 ALICILAR HS. 100.000.000

153 T. MALLAR HS. 200.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000
120 ALICILAR HS. 80.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 220.000.000

100 KASA HS. 120.000.000
120 ALICILAR HS. 100.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 200.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 100.000.000
120 ALICILAR HS. 120.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 200.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 100.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 20.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000.000
121...Cüzdandaki Senetler

121 ALACAK SENETLERİ HS. 175.000.000
121...Cüzdandaki Senetler

642 FAİZ GELİRLERİ HS. 25.000.000



7. ‹flletme, müflterisi Güney Ticaret’ten alaca¤›na karfl›l›k bir
bono ald›¤›nda yapaca¤› kay›t afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

8. 

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Alacak senedinin ciro edilmesine
b. Alacak senedinin bankaya iskonto ettirilmesine
c. Alacak senedinin bankaya tahsile verilmesine
d. Alacak senedinin banka taraf›ndan tahsiline
e. Alacak senedinin protesto ettirilmesine

9. ‹flletme sat›c›ya mal al›m›ndan olan borcuna karfl›l›k
ayn› de¤erde bir senedi ciro etti¤inde yapaca¤› kay›t
afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

10. ‹flletmenin bir ifl için görevlendirdi¤i personeli
dönüflünde, kendisine verilen ifl avans›n› getirdi¤i har-
cama (gider) belgeleriyle kapatt›¤›nda yap›lacak kay›t
afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.
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120 ALICILAR HS. XXX
120...Güney Ticaret

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

100 KASA HS. XXX
120 ALICILAR HS. XXX

120...Cüzdandaki Senetler

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

120 ALICILAR HS. XXX
120...Güney Ticaret

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Teminattaki Senetler

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Tahsildeki Senetler

100 KASA HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

320 SATICILAR HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
121 ALACAK SENETLERİ HS.

121...Cüzdandaki Senetler XXX

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Ciro Edilen Senetler

320 SATICILAR HS. XXX

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Ciro Edilen Senetler

100 KASA HS. XXX
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX

121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
121...Cüzdandaki Senetler

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
196 PERSONEL AVANSLARI HS. XXX

100 KASA HS. XXX
196 PERSONEL AVANSLARI HS. XXX

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS. XXX
196 PERSONEL AVANSLARI HS. XXX

196 PERSONEL AVANSLARI HS. XXX
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS. XXX

196 PERSONEL AVANSLARI HS. XXX
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX


