
‹flletmeler faaliyetleri için gerekli varl›klar›n finansman›nda sadece özkaynakla-
r›yla yetinemezler; senetli ve senetsiz borçlanmalar yan›nda bankalardan da çe-
flitli ticari krediler al›rlar. Bankalardan kredi almayan iflletme yok gibidir. Do¤al-
d›r ki, al›nan bu krediler için iflletmeler üzerinde anlafl›lan yüzdelere göre faiz
öderler. 

‹flletmeler bankalardan nakit kredilerden baflka üçüncü kifli veya kurulufllara
üstlendikleri iflleri yerine getirecekleri konusunda güvence vermek üzere teminat
mektubu alabilirler. Bu teminat mektuplar› için bankaya sadece komisyon öderler.

Mali borçlar kapsam›na bankalar›n d›fl›nda sermaye piyasalar›ndan sa¤la-
nan borçlar da girer. Anonim flirketler, tahvil ç›kararak piyasadan uzun vadeli
borçlanma olana¤›na sahiptirler.

Bu ünitenin daha kolay anlafl›labilmesi için ifl hayat›ndaki iflletmelerin fi-
nansman ifllerini yürüten elemanlarla iliflki kurarak bankalardan kredi sa¤lama-
da izlenilen süreç ve al›nan kredi türlerinin iflleyifl biçimleri hakk›nda bilgi al›n›z.
Bu bilgileri ünitedeki aç›klamalarla karfl›laflt›r›n›z. Konunun muhasebe kay›tlar›
için ünitede yer alan sorular› mutlaka yazarak yap›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. ‹flletmeler bankalardan nas›l ve ne tür krediler al›rlar? Al›nan bu krediler ifllet-

menin muhasebesinde nas›l kayda al›n›r?
2. Anonim flirketlerin tahvil ç›kararak sermaye piyasas›ndan borçlanmalar› ne

flekilde muhasebelefltirilir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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MAL‹ BORÇLARIN KAPSAMI VE ‹LG‹L‹ HESAPLAR
Bu ünitede iflletmelerin bilançolar›n›n aktiflerinde yer alan varl›klar›n finansma-
n›nda, di¤er deyiflle edinilmelerinde kullan›lan yabanc› kaynaklardan "mali borç-
lar" ve  muhasebelefltirilmesi ele al›nacakt›r.

Mali borçlar›, iflletmelerin  ticari borçlar›ndan ve di¤er borç türlerinden  ay›ran
özellikleri; bu hesap grubunda yer alan borçlar›n ya kredi kurumlar›ndan sa¤la-
nan borçlar olmas› ya da sermaye piyasas› araçlar› ile sa¤lanmas›d›r.

Tekdüzen Hesap Plan›nda K›sa Vadeli Mali Borçlara iliflkin hesaplar›n baz›lar›
flunlard›r:

300 BANKA KRED‹LER‹
303 UZUN VADEL‹ KRED‹LER‹N ANAPARA TAKS‹TLER‹ VE FA‹ZLER‹ 
304 TAHV‹L ANAPARA BORÇ, TAKS‹T VE FA‹ZLER‹ 
309 D‹⁄ER MAL‹ BORÇLAR 

Uzun Vadeli Mali Borçlara iliflkin en tipik örnek:

405 ÇIKARILMIfi TAHV‹LLER 
Biz bu ünitede en önemli kredi kurumu olan bankalardan al›nan krediler ile

uzun vadeli finansman  olana¤› sa¤layan ve bir sermaye piyasas› arac› olan tahvil
ç›karmak suretiyle borçlanmaya yönelik konular› örneklendirerek aç›klayaca¤›z.

Bir borcun  mali borç say›labilmesi için: 1) Nereden ya da 2) Hangi tür araçlarla sa¤lan-
m›fl olmas› gerekir?

BANKA KRED‹LER‹

‹flletmeler  bankalardan nas›l ve ne tür krediler al›rlar? Al›nan bu
krediler iflletmenin muhasebesinde nas›l kayda al›n›r?

Günümüzde iflletmelerin sadece özkaynaklar›yla faaliyetlerini yürütebilmeleri ola-
naks›zd›r. Yabanc› kaynaklardan da yararlanmalar›, yani borçlanmalar› kaç›n›l-
mazd›r. Bankalar, iflletmelerin bu gereksinimlerini karfl›layan en önemli mali ku-
rulufllar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bankalar, çeflitli kaynaklardan sa¤lad›klar› paralar› gereksinimi olan kifli veya
kurulufllara belirli bir faiz karfl›l›¤›nda  kredi fleklinde verirler.

Bankalar kredi talep eden iflletmelerden neler isterler?

Bankalar  aç›s›ndan verilen kredinin geri dönmeme riski vard›r. Yani verilen
her kredi, krediyi alan kifli veya iflletmenin durumuna göre de¤iflen oranda  öden-
meme riski  ile karfl› karfl›yad›r. Bu riski belirlemek ve azaltmak amac›yla yap›la-
cak de¤erlendirmeler için kredi talep edenin  mali durumu ve ilgili konulara ilifl-
kin bilgilere gereksinim duyulur. ‹flte bu amaçla bankalar, kredi talep eden kifli
veya iflletmelerden  afla¤›daki belgeleri isterler ve kredi dosyalar›na koyarlar:

1. Hesap vaziyeti (Bu belge bas›l› bir form olup, içinde iflletmenin son üç y›-
la iliflkin bilanço ve gelir tablolar› gösterilir.),

2. Ticaret sicil belgesi,
3. Ticaret ve Sanayi Odas› veya dernek kayd› belgesi,
4. fiirketi temsile yetkililerin imza sirküleri (noterden onayl›),

Mali  Borç lar ›n  Kapsam› ve  ‹ lg i l i  Hesaplar  -  Banka Kredi ler i210

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

‹mza sirküleri, bir iflletmeyi
temsil eden kiflinin imza
örne¤ini ve imza yetkisini
gösteren resmi bir belgedir.
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5. fiirket ana sözleflmesi,
6. Di¤er belgeler (Bankalar gerekli gördükleri her türlü belgelerin as›l veya

suretlerini isteyebilirler).
Yukar›daki belgelerin  elde edilmesinden sonra kredi isteyen iflletme hakk›n-

da  piyasada istihbarat yap›l›r. Kredi isteyenin konusundaki yeterlili¤i,  ifl ahlak›
ve karakteri, tafl›n›r ve tafl›nmaz mal varl›¤›, di¤er bankalarla  iliflkisi, projelerinin
gerçekli¤i, fon ve katma de¤er yaratma kapasitesi, yöneticileri, pazarlama ve fiyat-
land›rma etkinli¤i, teknolojisi, maliyet yap›s› ve iflçi sorunlar› gibi çok çeflitli ba-
k›mlardan de¤erlemeye tabi tutulur.

Eldeki belgeler ve istihbarat  sonuçlar›na göre firman›n kredi de¤erlili¤i yani
ne kadar kredi verilebilece¤i belirlenir. Kredi talebinin  tutar› flube yetkisini afl›-
yorsa, öneri Genel Müdürlü¤e aktar›larak yetkili organlarca  karara ba¤lanmas›
sa¤lan›r. Sonuç olumlu  oldu¤u takdirde  bankayla  müflteri aras›nda  bir kredi
sözleflmesi imzalan›r.

Bankalar kredi talep  edenlere iki tür kredi sa¤larlar:
1. Nakit Krediler
2. Nakit  Olmayan Krediler – Teminat Mektuplar› ve Kefalet Kredileri

Bankalardan ticari kredi sa¤lanmas› s›ras›nda nas›l bir süreç izlenir?

Nakit Krediler
Nakit kredileri, bankalar›n müflterilerine ödünç para vermek suretiyle kulland›r-
d›klar› kredilerdir. Bu kredilerin (ticari kredi) bafll›calar›; iskonto, ifltira, avans kre-
disi ve borçlu cari hesapt›r.

Senet iskontosu ve ifltiras›yla nakit kredisi sa¤lanmas› "Alacaklar" bafll›kl› 9.Üni-
tede ele al›nd›¤›ndan, bu ünitede borçlu cari hesap fleklinde sa¤lanan nakit kre-
dileri ifllenecektir.

Borçlu cari hesap nedir?

Bankalar›n kredi talebinde bulunan müflterilerine belirli bir rakamla s›n›rl› bir
cari hesap açarak bu hesaptan kredi s›n›rlar› içinde borç para çekmelerine  ve ya-
t›rmalar›na olanak sa¤larlar. Bankan›n kredi olana¤› sa¤lad›¤› iflletmeler ad›na aç-
t›¤› bu hesaplarda, iflletmelerin çektikleri ve yat›rd›klar› tutarlar kayda al›n›r.  Bir
iflletme ald›¤› borçtan fazlas›n› bankaya yat›rmayaca¤›ndan, bu hesap aç›k kald›¤›
sürece bankaya borçlu olacakt›r. Bu nedenle bu tür iliflki üzerine aç›lm›fl hesapla-
ra "borçlu cari hesaplar" denir.

Borçlu cari hesap kredi türleri nelerdir?

Borçlu cari hesap fleklinde aç›lan krediler:
1. Aç›k krediler
2. Kefalet karfl›l›¤› krediler
3. Maddi teminat karfl›l›¤› krediler
fleklinde  s›n›fland›r›labilir. 
Bu flekillerde aç›lan krediler  genellikle bir vade ile ba¤l› de¤ildir. Ancak, ban-

ka 15 gün önceden haber vermek kofluluyla hesab› kapatma hakk›na sahiptir. ‹fl-
letme ad›na aç›lan borçlu cari hesaptan önceden belirlenen kredi limitini aflma-
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mak  kofluluyla  gereksinimi oldu¤u zaman para çeker; para durumu elveriflli ol-
du¤u zaman  da bu hesaba yat›rarak faiz giderini azaltmaya çal›fl›r.

Borçlu  cari hesap kredilerinde  bir y›lda dört faiz tahakkuk dönemi bulunur.
Bu dönemlerin sonlar› 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral›kt›r. Di¤er bir de-
yiflle  bu kredi türünde y›lda dört kez  faiz (finansman) gideri  tahakkuku yap›l›r.
‹flletmenin bankayla anlaflmas› durumunda daha de¤iflik faiz dönemlerinin sapta-
nabilece¤ini belirtelim.

Bankalardan kullan›lan kredilerin izelenece¤i hesap olan Banka Kredileri Hesab›n›n ni-
teli¤i ve iflleyifli nas›l olmal›d›r?

Kredi ne flekilde sa¤lan›rsa sa¤lans›n, al›nan krediler bankaya olan bir borç ol-
mas› bak›m›ndan pasif karakterli bir yabanc› kaynak hesab› olan "300 Banka Kre-
dileri Hesab›"n›n (uzun vadeli  kredilerde 400 Banka Kredileri Hesab›’n›n) alaca-
¤›na kaydedilir. Al›nan kredilerin çeflitli flekillerde  ödenmeleri halinde bu hesaba
borç kaydedilir.

"300 Banka Kredileri Hesab›" bir büyük defter hesab› oldu¤undan di¤er bir ifa-
deyle çeflitli bankalardan al›nan kredileri toplam olarak gösterece¤inden kredi al›-
nan herbir banka için yard›mc› hesap aç›lmas› gerekir.

Borçlu cari hesap fleklindeki kredilerin temel özellikleri nelerdir?

Aç›k Krediler
Aç›k krediler borç alan›n  imzas›ndan baflka bir teminata dayanmayan  kredi tü-
rüdür. Bu krediler banka taraf›ndan  çok iyi tan›nan  kifli veya kurulufllara aç›l›r
ve mali durumlar› di¤er kredi türlerindekine göre daha dikkatli olarak izlenir. Bu
kredilerin limiti, karfl›l›¤› olan  kredilere göre nispeten daha düflüktür. Bir kifli ve-
ya kurulufla aç›k kredi aç›labilmesi için:

1. Mali durumunun ve faaliyet sonuçlar›n›n iyi olmas›,
2. Uzun bir ticari geçmifle sahip olmas›,
3. Ticari ahlak›n›n iyi olmas›,
4. Faaliyet konusunun  güvenli olmas›,
5. ‹fllerinde deneyimli olmas›,
6. O  banka  flubesinde  yeterli  ticari mevduat› olmas›  ve komisyonlu ifller

getirmesi,
gibi koflullar aran›r.

Aç›k kredi fleklindeki borçlu cari hesaplardan çekilen paralar nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletme, 2.4.200. tarihinde T. ‹fl Bankas›ndan 2.000.000.000 lira limitli  kredi sa¤-
lam›fl ve banka nezdinde ad›na aç›lan 15120 nolu borçlu  cari hesaptan  500.000.000
lira çekmifltir.

Banka Kredileri212

Tahakkuk, tahsilat ve 
ödemenin o anda yap›l›p 
yap›lmamas›na 
bak›lmaks›z›n, gelirin 
kazan›lmas›, giderin 
do¤mas› durumunun 
hesaplara geçirilmesidir. 

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

Kredi limiti, kredi miktar›n›n
üst s›n›r›d›r. 
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2.4.200.
100 KASA HS. 500.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000
-T.İş Bankası
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2.000.000.000 liral›k kredi limiti, iflletmenin borçlanabilece¤i en yüksek tutar›
ifade etmektedir. ‹flletme bu tutar›  geçmemek üzere, ihtiyac›na göre bu hesaptan
para çekebilir; istedi¤i zaman da bu hesaba para yat›rabilir.

‹flletme, 8.4.200. tarihinde T.‹fl Bankas›na bir yaz›l› talimat vererek 15120 nolu
borçlu cari hesab›ndan 1.500.000.000 liral›k bir tutar›n, ayn› banka nezdindeki
10200 nolu ticari mevduat hesab›na (A.c/h) aktar›lmas›n› (virman) istemifltir.

Yukar›daki madde kayd›yla iflletmenin T.‹fl Bankas›na olan kredi borcunda
1.500.000.000 liral›k bir art›fl olurken , yine ayn› banka nezdindeki ticari mevduat
hesab›nda da ayn› tutarda bir art›fl olmufltur.

Bu durumda iflletme, ‹fl Bankas› taraf›ndan kendisine sa¤lanan 2.000.000.000
liral›k aç›k kredinin tamam›n› kullanm›flt›r. Bu borcunu azaltmadan hesaptan tek-
rar kredi çekme olana¤› kalmam›flt›r.

300 Banka Kredileri Hesab›, bir ana hesap oldu¤undan baflka bankalardan çe-
kilen krediler de bu hesapta yer alacakt›r. Bu nedenle ayr› ayr› bankalardan al›-
nan krediler için yard›mc› hesaplar›n aç›lmas› gerekir. Örne¤imizde  sadece T.‹fl
Bankas› borçlu cari hesaptan çekilen krediler yer alm›flt›r.

Aç›k kredi fleklindeki borçlu cari hesaba yat›r›lan paralar nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletme 10.4.200. tarihinde  T.‹fl Bankas›ndaki 15120 Nolu B.c/h’a 800.000.000 li-
ra yat›rm›flt›r.
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8.4.200.
102 BANKALAR HS. 1.500.000.000

-T.İş Bankası
300 BANKA KREDİLERİ HS. 1.500.000.000

-T.İş Bankası

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
2.4.200.Çekilen 500.000.000
8.4.200.Virman 1.500.000.000

DÜfiÜNEL ‹M

10.4.200.
300 BANKA KREDİLERİ HS. 800.000.000

-T.İş Bankası
100 KASA HS 800.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
10.4.200. Yatırılan 800.000.000 2.4.200.Çekilen 500.000.000

8.4.200.Virman 1.500.000.000
2.000.000.000
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"300 Banka Kredileri Hesab›"n›n alacak kalan› 1.200.000.000 lira (2.000.000.000
– 800.000.000), 10.4.200. tarihinde iflletmenin bankalara (örne¤imizde T.‹fl Banka-
s›na) olan borcunu gösterir.

‹flletme, daha önceki bir tarihte bir müflterisinden alm›fl oldu¤u 300.000.000 TL’lik
bir çeki 20.4.200. tarihinde T.‹fl Bankas›na 15120 nolu kredi hesab›ndan düflülmek
üzere ciro etmifltir.

20.4.200. tarihi itibariyle hesab›n alacak kalan› olan 900.000.000 (2.000.000.000
– 1.100.000.000) lira, iflletmenin bankaya  olan kredi borcunu göstermektedir. Bu
durumda iflletme, T.‹fl Bankas›ndaki B.c/h’›ndan kredi limiti olan 2.000.000.000 li-
raya kadar yeniden 1.100.000.000 lira çekebilir.

Aç›k kredi fleklinde borçlu cari hesaba banka taraf›ndan faiz tahakkuk ettirilir mi? Ettiri-
lirse tahakkuk ettirilen faiz nas›l kayda al›n›r?

Yukar›da da k›saca belirtti¤imiz gibi bankalar borçlu cari hesap kredileri için
y›lda dört kez 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve y›l sonunda (31 Aral›k) faiz hesap-
layarak iflletmelerin ald›klar› kredi borçlar›na eklerler.

T. ‹fl Bankas›n›n 15120 nolu B. c/h için iflletmeye gönderdi¤i hesap özetin-
den 1 Nisan-30 Haziran  dönemi  için 90.000.000 lira faiz tahakkuk ettirdi¤i
görülmüfltür.

‹flletmenin T.‹fl Bankas›ndan ald›¤› krediler nedeniyle aleyhine tahakkuk eden
faizden sonra "300 Banka Kredileri Hesab›"n›n görünümü flöyle olacakt›r:
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20.4.200.
300 BANKA KREDİLERİ HS. 300.000.000

-T.İş Bankası
101 ALINAN ÇEKLER HS 300.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
10.4.200. Yatırılan 800.000.000 2.4.200.Çekilen 500.000.000
20.4.200. Yatırılan   300.000.000 8.4.200.Virman 1.500.000.000

1.100.000.000 2.000.000.000
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30.6.200.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 90.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HS. 90.000.000
-T.İş Bankası
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‹flletmenin bankaya olan kredi borcu tahakkuk eden faizle birlikte
(2.090.000.000 – 1.100.000.000) 990.000.000 lira olmufltur.

‹flletme 4.7.200. tarihinde T. ‹fl Bankas›ndan ald›¤› bir dekonttan müflteri Erdal Güler’in
10150 Nolu B.c/h’a 150.000.000 lira yat›rd›¤›n› ö¤renmifltir.  Gerekli kayd› yap›n›z.

Maddi Teminat Karfl›l›¤› Krediler
Aç›k kredilerin bankalar aç›s›ndan  geri ödenmeme riski büyüktür. Bu nedenle
bankalar kendilerine  bir güvence sa¤lamak için kredi talep eden iflletmelerden ya
sa¤lam bir kefil ya da maddi teminat isterler. Maddi teminat olarak kabul edilebi-
len varl›klar: De¤erli madenler, menkul k›ymetler, ticari mallar, akreditif ve kam-
biyo senetleridir.

Maddi teminat karfl›l›¤› aç›lan borçlu cari hesaplarda banka, teminat olarak al-
d›¤› varl›¤›n de¤erinin tamam› kadar kredi ödemesinde bulunmaz. Marj denilen,
yüzde ile ifade edilen bir k›s›m kadar noksan ödeme yaparak kendisini güvence-
ye al›r.

Uygulamada en çok senetlerin maddi teminat olarak kullan›lmas› nedeniyle
afla¤›da senet karfl›l›¤› krediler aç›klanacakt›r.

Senet karfl›l›¤› kredide kredi olarak verilecek tutar nas›l belirlenir ve nas›l
muhasebelefltirilir?

‹flletme, Akbank’tan  senet karfl›l›¤› 5.000.000.000 lira limitli kredi sa¤lam›flt›r. Ya-
p›lan anlaflmaya göre Akbank; iflletmenin getirece¤i senetlere % 25 marj uygula-
d›ktan sonra ödeme yapacakt›r.

‹flletme 1.3.200. tarihinde afla¤›da dökümü verilen toplam 600.000.000 lira no-
minal de¤erli üç senedi bankaya rehin olarak ciro etmifl, % 25 marjla 600.000.000
x 0.75 = 450.000.000 lira kredi çekmeye hak kazanm›flt›r. Ancak; iflletme bu tuta-
r›n gereksinimi olan 400.000.000 liras›n› 12780 Nolu B.c/h ‘tan çekmifltir. (‹flletme
gereksinim duydu¤unda 50.000.000 lira krediyi bankaya teminata senet vermeden
çekebilir)
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300 BANKA KREDİLERİ HESABI
10.4.200. Yatırılan 800.000.000 2.4.200.Çekilen 500.000.000
20.4.200. Yatırılan   300.000.000 8.4.200.Virman 1.500.000.000

30.6.200.Faiz 90.000.000
1.100.000.000 2.090.000.000

SIRA S ‹ZDE

Akreditif; yurt d›fl›ndan sat›n
al›nacak mal için, mal› alan
iflletme ad›na bir banka
taraf›ndan mal› satan 

yabanc› iflletmeye, mal›n 
teslimine iliflkin belgelerin
gönderilmesi koflulu ile
ödenmek üzere yap›lan para
havalesi ifllemidir.  

DÜfiÜNEL ‹M

‹flletme, bankan›n
tan›yaca¤› kredi
kapsam›nda, elinde bulunan
senetleri teminat göstererek
nakdi kredi kullanabilmektedir.

Senet No Borçlular Vade Nominal De¤er

1 Gül Tan 30.5.200. 300.000.000
2 Can fian 15.6.200. 200.000.000
3 Alp Çan 28.6.200. 100.000.000

600.000.000

Ö R N E K



Yukar›daki ilk muhasebe kayd› senetlerin bankaya teminata verilmesini, ikinci
kay›t ise, çekilen tutar›n muhasebelefltirilmesini göstermektedir.

Teminat olarak bankaya verilen  senetlerin vadesi geldi¤inde boçlular› taraf›ndan ödeme
yap›labilir mi? Yap›l›rsa bu ödeme nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletme, bankaya olan borcunu ödedi¤inde senetlerini geri alabilecektir.  Uy-
gulamada genellikle bu senetlerin tutar›n›n vadelerinde borçlular› taraf›ndan ban-
kaya yat›r›lmas›yla borçlar kapat›lmaktad›r. Banka, tahsil etti¤i senet tutar›n› ifllet-
menin borcundan düflerek, durumu iflletmeye bir dekont ile bildirir.

‹flletme, 2.6.200. tarihinde Akbank’tan ald›¤› dekottan boçlusu Gül Tan olan
300.000.000 liral›k senedin  banka nezdindeki 12780 Nolu B.c/h’a yat›r›ld›¤›n›
ö¤renmifltir.

Teminata verilen senetler vadelerinde borçlular› taraf›ndan bankaya yat›r›lma-
mas› durumunda, banka taraf›ndan ödenmeyen senetler protesto ettirilerek du-
rum iflletmeye bildirilir.

‹flletme, 19.6.200. tarihinde bankadan ald›¤› dekonttan 200.000.000 liral›k ve borç-
lusu Can fian olan senedin tahsil  edilemedi¤i, protesto ettirildi¤i ve 5.000.000 li-
ra protesto giderinin borçlu cari hesab›na  kaydedildi¤ini ö¤renmifltir. Bunun üze-
rine protestolu senet bankadan al›nm›flt›r.
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1.3.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 600.000.000

-Teminattaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 600.000.000

- Cüzdandaki Senetler

100 KASA HS 400.000.000
300 BANKA KREDİLER HS. 400.000.000

-Akbank B c/h.

2.6.200.
300 BANKA KREDİLERİ HS. 300.000.000

-Akbank
121 Alacak Senetleri HS. 300.000.000

-Teminattaki Senetler 

19.6.200.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 205.000.000

-Protestolu Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 200.000.000

-Teminattaki Senetler
300 BANKA KREDİLERİ HS. 5.000.000

-Akbank B c/h

Ö R N E K  
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Yap›lan kay›tta teminata verilen ve teminattaki senetler yard›mc› hesab›nda iz-
lenen senet, borçlusu taraf›ndan ödenmeyip, banka taraf›ndan protesto edilmifl ol-
mas› nedeniyle senet bu kez protestolu senetler yard›mc› hesab›na aktar›lm›flt›r.

Yukar›daki durumda iflletme, bankan›n uygulad›¤› % 25 marj ve kalan kredi
borcu dikkate al›narak hesaplanan tutarda ya yeni bir senedi teminata verecek ya
da nakdi ödemede bulunacakt›r.

‹flletme 225.000.000 liral›k kredi borcunu kendisi nakden ödeyerek, teminat olarak
verdi¤i 300.000.000 liral›k alacak senedini geri alm›flt›r. Gerekli kay›tlar› yap›n›z.

‹flletme, Akbank nezdinde açt›rd›¤› 12780 nolu senet karfl›l›¤› borçlu cari hesab›na
60.000.000 faiz tahakkuk etti¤ini, gönderilen hesap özetinden ö¤renmifltir. Faiz giderinin
tahakkuk kayd›n› gösteriniz.

Nakit Olmayan Krediler – Teminat Mektubu
Bankalar müflterilerine nakit kredilerden baflka, müflterisi ad›na kendi sayg›nl›¤›n›
ortaya koyarak, onun taahhüdünü yerine getirece¤i konusunda üçüncü kifli ve
kurulufllara güvence verir. ‹flte verilen  bu güvencelere nakit olmayan krediler
denmektedir.

Bu kredi grubu içinde yer alan en önemli kalem, teminat mektuplar›d›r. Ban-
kalar›n yurt içinde ve yurt d›fl›nda bulunan gerçek ve tüzel kifliler lehine bir ma-
l›n teslimi; bir iflin yap›lmas› ya da  bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap
kurulufllara hitaben verdikleri ve söz konusu yüklenimin yerine getirilememesi
durumunda  mektup bedelinin koflulsuz ödenmesi yükümlülü¤ünü içeren garan-
ti belgelerine teminat mektubu denir.

Teminat mektuplar›, lehine teminat mektubu verilen kifli veya iflletmenin kre-
di  itibar›na göre: 1) Aç›k kredi fleklinde, 2) Kefalet karfl›l›¤› kredi  fleklinde (bafl-
ka kifli veya kurulufllar›n kefaletiyle), 3) Maddi teminat karfl›l›¤› verilebilir. Bu te-
minat mektuplar›nda nakdi kredi söz konusu olmad›¤›ndan banka faiz almaz; sa-
dece komisyon al›r.

Bankalardan al›nan teminat mektuplar› nas›l muhasebelefltirilir?

Banka taraf›ndan iflletmeye teminat mektubunun verilmesi mali nitelikte bir
olay de¤ildir. Bu ifllem ana hesaplarda  bir de¤iflme yaratmad›¤›ndan kay›t zorun-
lulu¤u yoktur. Ancak istenirse, bu iliflkinin bilançonun aktifinde ve pasifinde  de-
¤iflme yaratmayan  Naz›m Hesaplarda izlenmesi mümkündür. Kayd› mutlaka ge-
rekli olan, bankaya verilen komisyondur.

‹flletme, 5.6.200. tarihinde Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi’nin açt›¤› bir ihaleye
girebilmek için devaml› ifl yapt›¤› Garanti Bankas›ndan  karfl›l›ks›z ve kefaletsiz
5.000.000.000 lira tutarl› bir teminat mektubu alm›fl ve 50.000.000 lira komisyonu
ayn› banka nezdindeki 8305  Nolu ticari mevduat hesab›ndan ödemifltir.
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Teminat mektubu,
bankalar›n müflterisinin
taahhüdü yerine getirece¤i
konusunda üçüncü kifli ve
kurulufllara verdikleri yaz›l›
güvencedir. Taahhüt yerine
getirilmezse banka mektup-
ta yaz›l› tutar› üçüncü
kiflilere öder, ödedi¤ini de,
kefil oldu¤u iflletmeden
talep eder. 

DÜfiÜNEL ‹M

Ö R N E K



Yukar›daki ikinci madde, bankadan al›nan teminat mektubunun ihaleyi veren
kuruma verilmesinin muhasebelefltirilmesidir. "Teminat Mektubundan Borçlular"
mektubun verildi¤i Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi’ni; "Teminat Mektubundan
Alacakl›lar" ise, mektubun al›nd›¤› Garanti Bankas›n› ifade etmektedir. ‹stenirse,
bankadan teminat mektubunun al›nma safhas› da Naz›m Hesaplarda izlenebilir.

‹halenin  iflletmede kalmamas› nedeniyle ya da al›nan ihalenin yerine getiril-
mesinden sonra, teminat mektubu Eskiflehir Büyükflehir Belediyesinden geri al›-
narak Garanti Bankas›na iade edilecek ve yukar›da Naz›m Hesaplara yap›lan mad-
denin tersi yap›lacakt›r.

Yukar›daki örnekteki teminat mektubunun iade kayd›n› yap›n›z.

ÇIKARILMIfi TAHV‹LLER

Anonim flirketlerin tahvil ç›kararak sermaye piyasas›ndan
borçlanmalar› ne flekilde muhasebelefltirilir?

Anonim flirketlerin, iktisadi devlet teflekküllerinin ve kamu kurumlar›n›n uzun va-
deli  fon ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla ç›kard›klar› borç senetlerine tahvil de-
nir. Tahvil ç›karma yoluyla borçlanma fleklini T.T.K.’nun 421-433 maddeleri dü-
zenlemifltir. Bu konuda  Sermaye Piyasas› Kurulunun yay›mlad›¤› tebli¤lere de uy-
ma zorunlulu¤u vard›r. Tahvil ç›karma, sat›fl, ödeme (itfa) ifllemlerine iliflkin mu-
hasebe kay›tlar›n› bu dersin kapsam›na dahil etmiyoruz.

Burada çok k›sa olarak ifade etmek gerekirse, tahvil ç›kararak borçlanma ha-
linde uzun vadeli bir yabanc› kaynak hesab› olan "405 Ç›kar›lm›fl Tahviller Hesa-
b›", tahvillerin nominal de¤erleri ile alacakland›r›l›r.

Estafl Anonim fiirketinin ç›kard›¤› 2 y›l vadeli y›ll›k % 40 faizli 200 milyar liral›k
tahvil, arac› Vak›flar Bankas› taraf›ndan tamamen sat›lm›fl ve tutar› 5.9.2001 günü
iflletmenin ticari mevduat hesab›na kaydedilmifltir.
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5.6.200.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 50.000.000

102 BANKALAR HS. 50.000.000
- Garanti B.A c/h.

900 BORÇLU NAZIM HESAPLARI HS 5.000.000.000
-Teminat Mektubundan Borçlular
-Eskisehir B.Belediyesi

910 ALACAKLI NAZIM
HESAPLAR HS. 5.000.000.000
-Teminat Mektubundan 
Alacaklılar

-Garanti Bank

Sermaye piyasas›, orta ve
uzun vadeli fon arz ve 
talebinin karfl› karfl›ya 
geldi¤i piyasaya verilen ad.
Burada genellikle tahvil, 
hisse senedi gibi finansal
varl›klar al›n›p sat›l›r.   

Nominal de¤er, tahvilin 
üzerinde yaz›l› olan de¤erdir.   

Ö R N E K  
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Bilanço tarihinden itibaren bir y›l içinde ödenecek tahvil anapara borç ve tak-
sitleri bilanço dönemlerinde (dönem sonunda) k›sa vadeli bir yabanc› kaynak he-
sab› olan "304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesab›" na aktar›lmak sure-
tiyle "405 Ç›kar›lm›fl Tahviller Hesab›"na borç kaydedilir.

Yukar›da sözü edilen tahvillerin geri ödenme tarihi 31 A¤ustos 2003 ise, 31.12.2002
tarihinde afla¤›daki madde yap›lacakt›r.

Ç›kar›lan tahviller için dönemsonlar›nda ifllemifl faizler muhasebelefltirilir. He-

saplanan faiz "780 Finansman Giderleri Hesab›"na borç "381 Gider Tahakkuklar›

Hesab›"na alacak kaydedilir.

"304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesab›"nda yer alan 200 milyar TL Eylül/2003’de
flirket merkezinden nakden ödenmifltir. Gerekli kayd› yap›n›z.
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5.9.2001
102 BANKALAR HS. 200.000.000.000

-Vakıflar Bankası
405 ÇIKARILMIŞ

TAHVİLLER HS. 200.000.000.000

31.12.2002
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. 200.000.000.000

304 TAHVİL ANAPARA BORÇ 
TAKSİT VE FAİZLER HS. 200.000.000.000
-Tahvil Anapara

‹fllemifl faizlerin kayd›.

780Finansman Giderleri Hs.
381Gider 
Tahakkuklar› Hs.

Ö R N E K



Özet
‹flletmeler bankalardan nas›l ve ne tür krediler al›r-
lar? Al›nan bu krediler iflletmenin muhasebesinde
nas›l kayda al›n›r?

• Bankalar verecekleri kredilerin geri dönme riskini
azaltmak için öncelikle kredi talep eden iflletmeler-
den; Hesap vaziyeti, ticaret sicil belgesi, Ticaret ve
Sanayi  Odas› veya dernek kayd› belgesi, flirketi
temsile yetkililerin imza sirküleri, flirketin ana söz-
leflmesi ve gerekli gördükleri her türlü belgelerin
as›l veya suretlerini isterler.

• Bu belgelerin elde edilmesinden sonra iflletmeler
alacaklar› kredileri ödeyip,  ödeyemeyecekleri aç›-
s›ndan de¤erlendirilirler. Yap›lan istihbarat ve mali
tablolar analizinden sonra; nakit kredi ya da nakit
olmayan kredi talepleri karara ba¤lan›r.
Bankalar›n kredi müflterilerine sa¤lad›klar› nakit
krediler:
1. Aç›k kredi
2. Kefalet karfl›l›¤› kredi
3. Maddi teminat karfl›l›¤› kredi
fleklinde s›n›fland›r›labilir.

• Kredi ne flekilde (aç›k veya karfl›l›k al›narak) sa¤la-
n›rsa sa¤lans›n, al›nan krediler bir yabanc› kaynak
hesab› olan "300 Banka Kredileri" hesab›n›n alaca-
¤›na kaydedilir. Al›nan kredilerin çeflitli flekillerde
ödenmeleri halinde  bu hesaba borç kaydedilir.

• Al›nan krediler için bankalar genellikle üç ayl›k
dönemler itibariyle faiz tahakkuk ettirerek iflletme-
nin kredi borçlar›na eklerler. ‹flletme bu faiz gide-
rini "780 Finansman Giderleri" hesab›na kaydeder.

• Bankalardan al›nan teminat mektuplar› nakdi ol-
mayan bir kredidir. Bu nedenle bankaya  sadece
komisyon ödenir. ‹flletme bankadan ald›¤› teminat
mektuplar›n› "Naz›m Hesaplar" da izler.

Anonim flirketlerin tahvil ç›kararak sermaye piyasa-
s›ndan borçlanmalar› ne flekilde muhasebelefltirilir?

• Anonim flirketler, iktisadi devlet teflekkülleri ve ka-
mu kurumlar› tahvil ç›karmak suretiyle uzun vade-
li yabanc› kaynak sa¤layabilirler. Tahvil ç›karma
yoluyla borçlanma için T.T.K. ve Sermaye Piyasas›
Kurulunun yay›nlad›¤› tebli¤lere uyma zorunlulu-
¤u vard›r.

• Çok öz olarak ifade etmek gerekirse, tahvil ç›kara-
rak borçlanma halinde, "405 Ç›kar›lm›fl Tahviller"
hesab› alacakland›r›l›r. ‹zleyen dönemde ödenecek
tahviller, "405  Ç›kar›lm›fl Tahviller" hesab›ndan
"304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri" hesa-
b›na aktar›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 cevaplayamad›¤›n›z soru-
lara iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za
kendiniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ER-

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

1. Afla¤›dakilerden hangisi mali borçlar kapsam›nda yer
al›r?

a. Sat›c›lar
b. Borç Senetleri
c. Banka Kredileri
d. Ortaklara Borçlar
e. Personele Borçlar

2. ‹flletme afla¤›daki durumlardan hangisinde bankaya fa-

iz de¤il, komisyon öder?

a. Aç›k Kredi

b. Teminat Mektubu

c. Maddi Teminat Karfl›l›¤› Kredi

d. ‹skonto Kredisi

e. Avans Kredisi

3.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?

a. Bankadaki ticari mevduat hesab›na para yat›r›lmas›na

b. Bankadan kredi çekilmesine

c. Bankadaki ticari mevduat hesab›ndan kredi

hesab›na para aktar›lmas›na

d. Bankadaki kredi hesab›ndan ticari mevduat he-

sab›na para aktar›lmas›na

e. Banka Kredileri Hesab›n›n kapat›lmas›na

4. ‹flletmenin bankalardan ald›¤› kredilere tahakkuk etti-
rilen faiz için yap›lacak yevmiye kayd› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

5. ‹flletme, bir bankadan % 20 marj temeline göre, senet
karfl›l›¤› kredi alabilmek için toplam 625.000.000 lira no-
minal de¤erli alacak senedini teminat olarak vermifl ve
afla¤›daki kayd› yapm›flt›r:

‹flletmenin verdi¤i senetler karfl›l›¤›nda bankadan çekti¤i
kredi ile ilgili yevmiye kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.
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102 BANKALAR HS. XXX
-A Bankası
300 BANKA KREDİLERİ HS. XXX

-A Bankası

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
300 BANKA KREDİLERİ HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX
642 FAİZ GELİRLERİ HS. XXX

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

300 BANKA KREDİLERİ HS. XXX
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX

300 BANKA KREDİLERİ HS. XXX
642 FAİZ GELİRLERİ HS. XXX

121 ALACAK SENETLERİ HS. 625.000.000
-Teminattaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS. 625.000.000

-Cüzdandaki Senetler

100 KASA HS. 625.000.000
121 ALACAK SENETLERİ HS. 625.000.000

-Teminattaki Senetler

100 KASA HS. 750.000.000
300 BANKA KREDİLERİ HS. 750.000.000

100 KASA HS. 625.000.000
300 BANKA KREDİLERİ HS. 625.000.000

100 KASA HS. 500.000.000
121 ALACAK SENETLERİ HS. 500.000.000

-Cüzdandaki Senetler

100 KASA HS. 500.000.000
300 BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000



6. Teminat olarak verilen senetlerin, kredi al›nm›fl banka-
ya borçlular› taraf›ndan ödenmesi halinde afla¤›daki
yevmiye kay›tlar›ndan hangisi yap›l›r?

a.

b.

c.

d.

e.

7. Bankalar›n kredi talep eden müflterilerinden istedi¤i
belgelerden hangisinde iflletmenin bilançosu ve gelir tab-
losu yer al›r?

a. Hesap vaziyeti
b. Ticaret sicil belgesi
c. Ticaret ve Sanayi Odas› kay›t belgesi
d. ‹mza sirküleri
e. fiirket  ana sözleflmesi

8. Bir anonim flirketin ç›kard›¤› 2 y›l vadeli tahvillerin ge-
ri ödeme y›l› geldi¤inde yapaca¤› yevmiye kayd› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

9. Banka Kredileri Hesab›na yap›lan kay›tlarla ilgili olarak
afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Yat›r›lan paralar hesab›n borcuna kaydedilir.
b. Teminat olarak bankaya verilen senetler hesab›n

alaca¤›na kaydedilir.
c. Tahakkuk eden faizler hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
d. Çekilen paralar hesab›n alaca¤›na kaydedilir.
e. Teminat olarak verilen senetler vadesinde banka

taraf›ndan tahsil edildi¤inde hesab›n borcuna
kaydedilir.

10. Bankalardan al›nan teminat mektuplar› hangi hesapta
izlenir?

a. Banka Kredileri Hesab›n›n borcunda
b. Banka Kredileri Hesab›n›n alaca¤›nda
c. Naz›m Hesaplarda
d. Bankalar Hesab›n›n borcunda
e. Bankalar Hesab›n›n alaca¤›nda
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121 ALACAK SENETLERİ HS. xxx
-Teminattaki Senetler

300 BANKA KREDİLERİ HS. xxx

100 KASA HS. xxx
121 ALACAK SENETLERİ HS. xxx

-Tahsildeki Senetler

100 KASA HS. xxx
121 ALACAK SENETLERİ HS. xxx

-Teminattaki Senetler

300 BANKA KREDİLERİ HS. xxx
121 ALACAK SENETLERİ HS. xxx

-Teminattaki Senetler

102 BANKALAR HS. xxx
121 ALACAK SENETLERİ HS. xxx

-Teminattaki Senetler

100 KASA HS. xxx
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. xxx

100 KASA HS. xxx
304 TAHVİL ANA PARA, BORÇ

TAKSİT VE FAİZLERİ HS. xxx

304 TAHVİL ANAPARA, BORÇ TAKSİT VE
FAİZLERİ HS. xxx

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. xxx

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. xxx
304 TAHVİL ANAPARA, BORÇ 

TAKSİT VE FAİZLERİ HS. xxx

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. xxx
304 TAHVİL ANA PARA, BORÇ

TAKSİT VE FAİZLERİ HS. xxx


