
‹flletmeler para ve sermaye piyasalar›ndan sa¤lad›klar› mali borçlar›n d›fl›nda ka-
lan ve ifl yaflam›nda senetli ve senetsiz borçlar fleklinde ortaya ç›kan yabanc› kay-
naklardan da faaliyetlerinin finansman›nda yararlan›rlar. Bunlar›n içinde en
önemli grubu Ticari Borçlar oluflturur. Ticari borçlar, sat›c›lardan  güvene daya-
narak kredili al›nan mallar  sonucu do¤abilir ya da al›nan mallar karfl›l›¤›nda
borç senedi imzalanarak verilir. ‹flletmelerin ticari borçlar›n›n d›fl›nda de¤iflik ne-
denlere ba¤l› olarak do¤an, çeflitli kifli ve kurulufllara ödemeleri gereken baflka tür
borçlar› da olabilir.

Bu ünitenin daha iyi anlafl›lmas› için 9.ünitedeki "Alacaklar" için yap›lan
aç›klamalarla iliflki kurulmal›d›r. Çünkü 9.ünitedeki aç›klamalar, bu ünitedeki
"Borçlar" la ters yönlü olarak yak›ndan  ilgilidir. Bu nedenle belirtilen ünitenin
tekrar okunmas› konunun anlafl›lmas›n›  kolaylaflt›racakt›r. Ünitede yer alan pa-
sif karakterli yabanc› kaynak hesaplar›n›n iflleyifl biçimleri ayn›d›r. Ancak, söz
konusu hesaplar›n herbiri farkl› mali bilgilerin izlenilmesi için  kullan›l›rlar. Bu
durumu dikkate alarak, bu hesaplar› verdikleri bilgiler aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. ‹flletmelerin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet al›m›ndan do¤an ticari

borçlar› hangi hesaplarda izlenir ve bu hesaplar›n iflleyiflleri nas›ld›r?
2. ‹flletmelerin ticari borçlar› d›fl›nda kalan di¤er borçlar› neler olabilir? Bu borç-

lara iliflkin hesaplar nelerdir ve iflleyiflleri nas›ld›r?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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BORÇLARIN KAPSAMI VE ‹LG‹L‹ HESAPLAR 
‹flletmelerin faaliyetleri s›ras›nda çeflitli ifllemlere ba¤l› olarak nitelik itibariyle
birbirinden farkl› borçlar› do¤ar. Borç, aç›k olarak veya z›mmen (kapal› ola-
rak) ifade olunan bir anlaflmaya dayanarak, bir baflkas›na olan kanuni ödeme
yükümlülü¤üdür.

Borçlar (yabanc› kaynaklar) muhasebede çeflitli özellikleri bak›m›ndan farkl›
s›n›flamalara tabi tutulmaktad›r: Vadelerine göre: 1. K›sa vadeli yabanc› kaynaklar
(borçlar), 2. Uzun vadeli yabanc› kaynaklar (borçlar). Senede ba¤lan›p, ba¤lanma-
m›fl olmalar›na göre 1.Senetsiz borçlar, 2. Senetli borçlar.

Bu ünitede 11.ünitede ifllenen Mali Borçlar d›fl›nda kalan afla¤›daki borçlar›-k›-
sa vadeli yabanc› kaynak hesaplar›n› ele alaca¤›z:

320 SATICILAR 
321 BORÇ SENETLER‹ 
326 ALINAN DEPOZ‹TO VE TEM‹NATLAR 
331 ORTAKLARA BORÇLAR 
335 PERSONELE BORÇLAR 
340 ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI 
360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR 
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K KES‹NT‹LER‹ 

Borçlar, vadelerine ve senede ba¤l› olup olmamalar›na göre nas›l s›n›fland›r›labilir?

T‹CAR‹ BORÇLAR

‹flletmelerin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet al›m›ndan do-
¤an ticari borçlar› hangi hesaplarda izlenir ve bu hesaplar›n ifl-
leyifli nas›ld›r?

Sat›c›lar
"320 Sat›c›lar Hesab›", iflletmenin faaliyet konusu ile ilgili kredili mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan senetsiz borçlar›n izlendi¤i hesapt›r. 

Kredili mal ve hizmet al›mlar›ndan do¤an borçlar›n izlenece¤i hesap oldu¤una göre Sat›-
c›lar Hesab›n›n iflleyifli nas›ld›r?

Sat›c›lar hesab›, kredi ile (veresiye) al›nan mal ya da yararlan›lan hizmet nede-
niyle alacakland›r›l›r. Sözü edilen ifllemler nedeniyle do¤an borçlar›n çeflitli flekil-
lerde (nakten, çekle, senetle) ödenmeleri sonucu  borçland›r›l›r. Hesab›n alacak
kalan›, iflletmenin kredili mal ya da hizmet sa¤lad›¤› iflletmelere olan henüz öden-
memifl senetsiz borçlar›n› gösterir.

Bir büyük defter hesab› olan "300 Sat›c›lar Hesab›" iflletmenin kredili mal al›m-
lar›ndan do¤an toplam senetsiz borçlar›n› gösterir. Herbir sat›c›ya  olan borçlar›n
izlenebilmesi için ayr›ca yard›mc› hesaplara ihtiyaç vard›r. Sat›c›lara olan borçlar›
izlemek için "sat›c› hesap kart›" kullan›labilir.
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SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

Sat›c›lar hesab›, pasif
yap›da bir hesap olup, 
iflletmenin mal al›m›ndan
dolay› sat›c›lara borcu
varsa, hesap mutlaka 
alacak kalan› verir.
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1. ‹flletme 15.4.200. tarihinde, Bar›fl Ticaret ‹flletmesinden 74 nolu fatura ile ta-
mam› kredili 250.000.000 liral›k; Bilge Ticaret ‹flletmesinden 45 nolu fatura
ile 140.000.000 liral›k mal sat›n alm›flt›r. Bu al›mlar›n toplam KDV’si 39.000.000
lirad›r.

2. Bar›fl Ticaret ‹flletmesi, al›nan mal›n gönderilmesi için iflletme ad›na ödedi¤i
10.000.000 + 1.000.000 KDV liral›k nakliye faturas›n› 20.4.200. tarihinde ifllet-
meye göndermifltir.

3. Bilge Ticaret ‹flletmesinden al›nan mal›n 15.000.000 + 1.500.000 KDV liral›k
k›sm› 25.4.200. tarihinde iade edilmifltir.

4. ‹flletme 30.4.200. tarihinde sat›c› Bar›fl Ticaret ‹flletmesine 100.000.000 lira; Bil-
ge Ticaret ‹flletmesine 75.000.000 lira nakten ödemifltir.

Büyük Defter Kay›tlar›:
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Bar›fl ticarete borç:
250.000.000 + (% 10 KDV)
25.000.000 = 275.000.000
Bilge ticarete borç:
140.000.000 + (% 10 KDV)
14.000.000 = 154.000.000 

15.4.200.
153 T. MALLAR HS. 390.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 39.000.000

320 SATICILAR HS. 429.000.000
- Barış Tic. 275.000.000
- Bilge Tic. 154.000.000

20.4.200.
153 T. MALLAR HS. 10.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 1.000.000

320 SATICILAR HS. 11.000.000
- Barış Ticaret

Satın alınan malın nakliye bedeli

25.4.200.
320 SATICILAR HS. 16.500.000

- Bilge Ticaret
153 T. MALLAR HS. 15.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 1.500.000

Bilge Ticarete iade edilen mal

30.4.200.
320 SATICILAR HS. 175.000.000

- Barış Ticaret 100.000.000
- Bilge Ticaret  75.000.000

100 KASA HS. 175.000.000

Satıcılara yapılan ödemeler

1

2

3

4

320 SATICILAR HESABI
(25.4) 16.500.000 (15.4) 429.000.000
(30.4) 175.000.000 (20.4) 11.000.000

191.500.000 440.000.000

Ö R N E K



Yard›mc› Defter Kay›tlar›:
Yard›mc› defterlerde bireysel sat›c› hesaplar›n›n borç ve alacak toplamlar› ana

hesap olan "320 Sat›c›lar Hesab›" n›n borç ve alacak toplam›na eflit olmas› gerekir.

Yukar›daki örne¤e göre iflletmenin, sat›c› Bar›fl Ticarete ve Bilge Ticarete son borcu kaç
lirad›r?

Yard›mc› defterlere (örnekte gösterilen sat›c› kartlar›na) kay›t, yevmiye defte-
rinden de¤il, yevmiye defterindeki kayda kaynak olan belgelerden yap›l›r.

‹flletme, Bar›fl Ticarete olan borcunun bir k›sm› için 50.000.000 liral›k bir müflteri sene-
di ciro etmifltir. Muhasebe kayd›n› yap›n›z.

Borç Senetleri
"Alacaklar" bafll›kl› 9. ünitede bono (emre muharrer senet) ve poliçe hakk›nda
aç›klamalar yap›ld›. Senetli borç, sat›n al›nan mal veya sa¤lanan hizmetin bedeli-
ne  ya da daha önceki borca karfl›l›k, bir bono imzalan›p verilmesi ya da iflletme
üzerine çekilen poliçenin kabul edilmesiyle do¤ar.

Borç Senetleri Hesab›n›n niteli¤i nedir, nas›l kalan verir?

‹flletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet al›mlar›ndan kay-
naklanan senede ba¤l› borçlar› "321 Borç Senetleri Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedi-
lirken, bu senetlerin çeflitli flekillerde ödenmeleri, borcuna kaydedilir. Bu hesap,
borç senetlerinin üzerindeki yaz›l› de¤erler üzerinden alacaklan›p borçland›¤›n-
dan herhangi bir andaki alacak kalan› iflletmenin ödemesi gereken borç senetle-
rinin yaz›l› de¤erleri (nominal de¤erler) toplam›na eflit olur.
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SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

Bir bono, alacakl› aç›s›ndan
alacak senedi, borçlu 
taraf›ndan ise, borç 
senedidir. 

Sat›c›: Bar›fl Ticaret

SATICI HESAP KARTI Adres: ‹nönü Cad. 45 ESK.

Tarih Fifl Yev. Aç›klama Tutar Kalan

No Mad.No Borç Alacak Borç Alacak

15.4.200. Mal al›m› 275.000.000 275.000.000

20.4.200. Al›fl gideri 11.000.000 286.000.000

30.4.200. Ödeme 100.000.000 186.000.000

Sat›c›: Bilge Ticaret

SATICI HESAP KARTI Adres: ‹ki Eylül Cad. 73 ESK.

Tarih Fifl Yev. Aç›klama Tutar Kalan

No Mad.No Borç Alacak Borç Alacak

15.4.200. Mal al›m› 154.000.000 154.000.000

25.4.200. Al›fl iadesi 16.500.000 137.500.000

30.4.200. Ödeme 75.000.000 62.500.000



Kredili al›nan mala karfl›l›k sat›c›ya bir senet imzalayarak verilmesi durumunda ifllem na-
s›l muhasebelefltirilir?

Senetle mal al›m›nda, mal mevcudunda ve senetli borçlarda bir art›fl meyda-
na gelir. Senetli borçlardaki bu art›fl "321 Borç Senetleri Hesab›" n›n alaca¤›na
kaydedilir.

‹flletme, 6.7.200. tarihinde Gezer Ticaret ‹flletmesinden 200.000.000 + 20.000.000
KDV liral›k mal sat›n alm›flt›r. Karfl›l›¤›nda 220.000.000 liral›k bir bono imzalaya-
rak vermifltir.

Yukar›da ilk madde senet karfl›l›¤› mal al›m›; ikinci madde ise bonoya
(220.000.000 x 0.006 = 1.320.000) daha önce kullan›lmak için al›nm›fl bulunan pul
sto¤undan yap›flt›r›lan damga pulunun muhasebelefltirilmesine aittir.

Senetsiz borca karfl›l›k alacakl› olana bono verilmesi nas›l muhasebelefltirilir?

Hesaba karfl›l›k bono verilmesi durumunda senetsiz borç, senetli borç haline
dönüflür. Senedin nominal de¤erinin saptanmas›ndaki koflullara göre de kay›tlar-
da farkl›l›k olur.

‹flletme daha önce bir mal al›m›ndan do¤an 150.000.000 lira tutarl› borcuna kar-
fl›l›k sat›c› Kovan Kollektif fiirketine 12.10.200. tarihinde ayn› de¤erde bir bono
vermifltir.

Senetsiz borca karfl›l›k poliçe kabulü nas›l muhasebelefltirilir?
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6.7.200.
153 T. MALLAR HS. 200.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 220.000.000

6.7.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.320.000

- Damga Vergisi
108 DİĞER HAZIR 

DEĞERLER HS. 1.320.000
- Damga Pulu Stoku

12.10.200.
320 SATICILAR HS. 150.000.000

Kovan Koll. Şti.
321 BORÇ SENETLERİ HS. 150.000.000
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9. ünitede aç›kland›¤› gibi poliçe, bir kiflinin borçlusundan olan alaca¤›n› ken-
di borçlu oldu¤u üçüncü kifliye devretme esas›na dayan›r.

Muhatap poliçeyi kabul etmekle senetsiz borcunu, senetli hale getirmifl olur.
Poliçenin kendisine, keflideci veya lehdar taraf›ndan sunulmas› fark yaratmaz.

‹flletme 8.8.200. tarihinde 180.000.000 lira borçlu bulundu¤u sat›c› Hakan Atefl’in
keflide etti¤i ayn› de¤erde bir poliçe üzerine "kabul" flerhini koyduktan sonra leh-
dar›na vermifltir.

Görüldü¤ü gibi senetsiz borca karfl›l›k bir bono verilmesi ile poliçe kabulü ara-
s›nda muhasebelefltirme bak›m›ndan da bir fark olmam›flt›r.

Borç senedi ödendi¤inde, bu ödeme nas›l muhasebelefltirilir?

Vadesi gelen senetler, alacakl›s› taraf›ndan ya iflletmeye ibraz edilerek bedeli
talep edilir; ya da bir bankaya tahsile verilir. Her iki durumda da iflletme senet be-
delini ya nakden ya da bankadaki ticari mevduat hesab› üzerine keflide edilmifl
çek vermek suretiyle öder.

‹flletme, 3.11.200. tarihinde vadesi gelen 240.000.000 lira nominal de¤erli senedi-
ni ilgili bankaya ödemifl ve senedini geri alm›flt›r.

Vadesi gelmifl bir borç senedinin ödenemeyip yenilenmesi nas›l muhasebelefltirilir?

Senedin vadesi doldu¤unda nakit durumu elveriflli olmayan iflletme, senedin
de¤ifltirilmesi konusunda senedin alacakl›s› ile anlaflabilir. Bu durumda yeni sene-
din tutar›n›n uzat›lan vade için hesaplanacak faiz kadar büyük olmas› do¤ald›r.

‹flletme, 3.5.200. tarihinde vadesi gelen 250.000.000 lira nominal de¤erli bir sene-
di, nakit durumunun  elveriflsiz olmas› nedeniyle ödeyemeyece¤inden senedin
alacakl›s› ile anlaflm›fl 3.8.200. vadeli ve 300.000.000 lira  nominal de¤erli yeni bir
senetle de¤ifltirmifltir.
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Borçlu olan, kendisinden
alacakl› olan›n gönderdi¤i
poliçeyi kabul etmesi
durumunda kabul edilen
poliçe kabul eden için bir
borç senedi olmaktad›r. 

8.8.200.
320 SATICILAR HS. 180.000.000

- Hakan Ateş
321 BORÇ SENETLERİ HS. 180.000.000

3.11.200.
321 BORÇ SENETLERİ HS. 240.000.000

100 KASA HS. 240.000.000
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‹flletme, sat›c› An›t Limited fiirketi’ne vadesi gelen 175.000.000 liral›k senetsiz borcu için
60 gün  vadeli 200.000.000 lira nominal de¤erli bir bono vermifltir. Bu ifllemin muhase-
be kayd›n› yap›n›z.

Al›nan Depozito ve Teminatlar
"326 Al›nan Depozito ve Teminatlar Hesab›", üçüncü kiflilerin belli bir ifli yapma-
lar›n›, ald›klar› bir de¤eri geri vermelerini sa¤lamak amac›yla ve belli sözleflmeler
nedeniyle gerçekleflecek bir alaca¤›n karfl›l›¤› olarak al›nan depozito ve teminat
niteli¤indeki de¤erlerin izlendi¤i hesapt›r.

Al›nan depozito ve teminatlar bu hesab›n alaca¤›na, geri ödenenler veya hesa-
ba karfl›l›k say›lanlar hesab›n borcuna kaydedilir.

‹flletme, 6.6.200. tarihinde al›c› Cam Ticaret ‹flletmesi’nden 100.000.000 lira kap
depozitosu alm›flt›r.

Al›c› Cam Ticaret ‹flletmesi, karfl›l›¤›nda 100.000.000 depozito verdi¤i kaplar› ifllet-
meye iade etmemifl; iflletme de bu tutar›, kaplar›n hesaplardaki bedeliyle
(100.000.000) mahsup etmifltir.

1. Cam Ticaret  ‹flletmesi kaplar› iflletmeye geri vererek depozitosunu alsayd›, bu ifllem
nas›l muhasebelefltirilirdi? Kayd›n› yap›n›z.

2. Al›nan Depozito ve Teminatlar hesab›n›n niteli¤i nedir? Hesap nas›l kalan verir?
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3.5.200.
321 BORÇ SENETLERİ HS. 250.000.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 50.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 300.000.000

6.6.200.
100 KASA HS. 100.000.000

326 ALINAN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR HS. 100.000.000

....200.
326 ALINAN DEPOZİTO VE

TEMİNATLAR HS. 100.000.000
256 DİĞER MADDİ DURAN

VARLIKLAR HS. 100.000.000
- Kaplar
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D‹⁄ER BORÇLAR

‹flletmelerin ticari borçlar› d›fl›nda kalan di¤er borçlar› neler ola-
bilir? Bu borçlara iliflkin hesaplar nelerdir ve iflleyiflleri nas›ld›r?

Ortaklara Borçlar
"331 Ortaklara Borçlar Hesab›" esas faaliyet konusu d›fl›ndaki ifllemleri dolay›s›yla
iflletmenin ortaklara (ferdi iflletmelerde iflletme sahibine) olan borcu gösteren bir
hesapt›r.

Borcun do¤mas› halinde hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

Ar› Kollektif fiirketi, k›sa vadeli finansman ihtiyac› için 2.2.200. tarihinde ortak Ali
Uzun’dan 500.000.000 lira borç alm›flt›r.

Ar› Kollektif fiirketi, orta¤› Ali Uzun’un gelir vergisi ve fon pay› taksidi olarak ver-
gi dairesine 31.3.200. tarihinde 250.000.000 lira yat›rm›fl ve bu orta¤a olan borcun-

dan mahsup etmifltir.

Ferdi iflletmede iflletme sahibine olan borçlar iflletmenin hangi hesab›n›n alaca¤›nda
izlenir?

Personele Ücret Tahakkuku ve ‹lgili Hesaplar
"Ücret, bir üretim faaliyetine bedensel ve düflünsel çaba harcayarak katk›da bulu-
nan kifliye eme¤inin karfl›l›¤› olarak verilen bedeldir" fleklinde tan›mlanabilir.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgilenen Gelir Vergisi Kanunu ise, "Üc-
ret, iflverene tabi ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› ve-
rilen para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir…"
fleklinde bir tan›m yapm›flt›r.

‹fl hayat›nda çal›flanlara gerek yasalardan, gerekse yap›lan sözleflmelerden do-
¤an çeflitli ödemeler yap›lmaktad›r. Bu ödemelerin baz›lar›, yap›lan bir çal›flma
karfl›l›¤› olup, baz›lar›n›n da herhangi bir çal›flma ile ilgisi bulunmamaktad›r. Bun-
lar afla¤›daki flekilde s›ralanabilir:
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2.2.200.
100 KASA HS. 500.000.000

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 500.000.000
- Ali Uzun

31.3.200.
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. 250.000.000

- Ali Uzun
100 KASA HS. 250.000.000
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Kök ücret, yasalara veya hizmet (ifl) sözleflmesine göre çal›flan›n iflverene
yapmak zorunda oldu¤u hizmet karfl›l›¤› ald›¤› bir ücreti ifade eder. ‹flçilere çal›fl-
mad›klar› halde ödenen hafta tatili ve resmi tatil ücretleri de kök ücret kavram›
içinde say›lmaktad›r.

Fazla çal›flma ücreti, genel olarak günlük çal›flma süresinin d›fl›nda fazladan
yap›lan  çal›flmalar karfl›l›¤› ‹fl Kanunu ve toplu sözleflme hükümlerine uygun ola-
rak ödenen bedeldir.

Prim, iflçinin daha verimli çal›flmas›n›, iflletme amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi-
ne yard›mc› olmas›n›, iflçiler aras›nda verimli çal›flman›n özendirilmesini sa¤lamak
amac›yla normal çal›flma karfl›l›¤› ücretten ayr› olarak yap›lan ödemeler ya da sa¤-
lanan menfaatlerdir (sat›fl primi, üretim primi gibi).

‹kramiye, iflçiye iflverenler taraf›ndan yasa, toplu sözleflme, bir bulufl karfl›l›¤›
ya da iflinde gösterdi¤i beceri ve baflar› karfl›l›¤› ödenen bir ücret eklentisidir.

Kasa tazminat› ya da mali sorumluluk tazminat›’n› "kendi kusuru olmak-
s›z›n zarara u¤rayan ya da u¤rad›¤› varsay›lan kifliye bu zarar›n› karfl›lamak ama-
c›yla yap›lan ödemelerdir" diye tan›mlamak mümkündür.

Y›ll›k izin ücreti, personele y›l›n belirli bir zaman›nda dinlenmesi için çal›fl-
ma karfl›l›¤› olmaks›z›n ödenen bir ücrettir.

Di¤er ücret eklentileri, yukar›da tan›mlananlar›n d›fl›nda, yasalar ya da top-
lu sözleflmeler sonucu personele nakdi ya da ayni ödemelerin yap›ld›¤› görülmek-
tedir. Yemek yard›m›, ulafl›m yard›m›, aile yard›m›, yakacak yard›m›, konut yard›-
m›, sosyal sigorta iflveren primi, k›dem tazminat› vb.

‹flveren, çal›flt›rd›¤› personelin brüt ücretlerinden G.V.K.’na göre, gelir vergisi;
S.S.K.’na göre, iflçi sigorta primi; Damga Vergisi Kanununa göre, damga vergisi,
baz› hallerde tasarruf teflvik primi keserek belirli süreler içinde ilgili kurumlara ya-
t›rmakla sorumludur.

Ücret ve eklentilerini s›ralay›n›z.

Afla¤›da ücret tahakkuku ile ilgili örnek ifllemimizi vermeden önce ifllem göre-
cek hesaplar› tan›tal›m.

335 Personele Borçlar Hesab›: Personelin tahakkuk etmifl olup henüz per-
sonele ödenmemifl net ücret, prim, ikramiye vb. ücret eklentilerinin ve di¤er ne-
denlerden do¤an iflgörenin iflletmeden alacaklar›n›n, ödeninceye kadar izlendi¤i
hesapt›r.

Tahakkuk eden net ücret bu hesab›n alaca¤›na, ödenmesi halinde borcuna
kaydedilir.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab›: ‹flletmenin ekonomik faaliyetlerinde
bulunmas›n›n sonucu ilgili mali mevzuat uyar›nca mükellef veya sorumlu s›fat›y-
la iflletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kiflilere iliflkin olarak ödenmesi
gereken vergi, resim, harç ve fonlar›n izlendi¤i hesapt›r.

Vergi, resim, harçlar›n tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve ifllemler or-
taya ç›kt›kça an›lan hesaplar alacaklan›r, ödemeler yap›ld›kça borçlan›r.

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab›n›n yard›mc› hesaplar› neler olabilir?
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G.V.K. = Gelir Vergisi
Kanunu, 
S.S.K. = Sosyal Sigortalar
Kurumu. 
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Bu büyük defter hesab›n›n yard›mc› hesaplar›na örnekler flunlard›r:

• Ödenecek Gelir Vergisi Hesab›
• Ödenecek Kurumlar Vergisi Hesab›
• Ödenecek Damga Vergisi Hesab›
• Ödenecek Katma De¤er Vergisi Hesab›
• Ödenecek Fonlar Hesab›

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab›: ‹flletmenin, personelin
tahakkuk etmifl ücretlerinden sosyal güvenlik mevzuat› hükümlerine göre  kesin-
tiye tabi tutmakla yükümlü bulundu¤u, personele ait emeklilik kesene¤i ve sigor-
ta primleri ile bunlara iliflkin iflverenin kat›lma paylar› ve iflverence sosyal güven-
lik kurulufllar›na ödenecek di¤er yükümlülüklerin izlendi¤i hesapt›r.

Kesintiler yap›ld›kça Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab› alacaklan-
d›r›l›r ve ödemeler yap›ld›kça borçland›r›l›r.

Tasar›m Grubu Ltd.fiti.’nin 30.4.200. tarihinde düzenledi¤i Nisan ay› ücret bordro-
sundaki bilgiler flöyledir:

Tasar›m Grubu Ltd.fiti.’nin personeli için iflveren olarak ayr›ca ödeyece¤i sos-
yal sigorta primi pay› ise 165.000.000’dir.

Yukar›daki kay›t ücret bordrosundaki bilgilere dayan›larak ücret gideri tahak-
kukuna iliflkin yap›lan muhasebe kayd›d›r.

Personelin bir veya birkaç› hastal›k veya baflka flehirde bulunma gibi neden-
lerle di¤erleriyle ayn› günde iflyerinde olamayabilirler. Bu nedenle ücretin önce
tahakkuk, sonra ödeme kayd›n› yapmak daha uygun olur.
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Brüt ücret (hakedilen ücret ve eklentileri) 1.000.000.000
Kesintiler:

- S.sigorta primi iflçi pay› 140.000.000
- Gelir vergisi 220.000.000
- Damga vergisi 6.000.000 366.000.000

Ödenecek net ücret 634.000.000

30.4.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.165.000.000

- Ücret Giderleri      1.000.000.000

- S.S.P. İşveren Payı    165.000.000

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS. 226.000.000
- Öd.Gelir V.  220.000.000

- Öd.Damga V.    6.000.000

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİ HESABI 305.000.000
- Öd.S.S.P.İşçi payı   140.000.000

- Öd.S.S.P. İşveren p. 165.000.000

335 PERSONELE BORÇLAR HS. 634.000.000
- Öd. Ücretler

Nisan/200. ücret tahakkuku

Ücret giderinin tahakkuku,
ödemenin yap›lmas›na
bakmadan, personelin hak
kazand›¤› ücretin önce 
iflletmenin personele bir
borcu olarak kayda
al›nmas›d›r. 
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Personele ücretleri ödendi¤inde flu kay›t yap›l›r:

Yukar›da ücret tahakkuk maddesinde yer alan ödenecek vergi ve sigorta kesintileri zama-
n› geldi¤inde ilgili yerlere yat›r›ld›¤›nda nas›l muhasebelefltirilir? Kay›tlar›n› gösteriniz.

Ödenecek Katma De¤er Vergisi
Mal Al›m-Sat›m ifllemleri bafll›¤›n› tafl›yan yedinci ünitede k›saca aç›kland›¤› gibi
iflletmenin bir ay süresince yapt›¤› ifllemler sonucu ald›¤› KDV tutar›, ödedi¤i
KDV tutar›n› aflarsa, yani "391 Hesaplanan KDV" tutar›, "191 ‹ndirilecek KDV" tu-
tar›n› aflarsa,  fark ay sonunda "360 Ödenecek Vergi ve Fonlar" büyük defter he-
sab›n›n ve onun yard›mc› hesab› olan "Ödenecek KDV Hesab›’n›n alaca¤›na kay-
dedilir. Ödemeyle de bu hesap borçland›r›larak kapat›l›r:

‹flletmenin 31 A¤ustos 200. Tarihi itibariyle 191 ‹ndirilecek KDV Hesab› ve 391
Hesaplanan KDV Hesab›n›n görünümü flöyledir:

‹stenen: Yukar›da verilen hesaplara göre iflletmenin A¤ustos ay› sonunda
ödenecek KDV’ye iliflkin tahakkuk kayd›n› yap›n›z.

‹stenen: 25 Eylül 200. Tarihinde A¤ustos/200. ay›na ait ödenecek KDV’nin
Vergi Dairesine ödenme kayd›n› yap›n›z.
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Hesaplanan KDV Hs. 
‹flletmenin tahsil etti¤i,
‹ndirilecek KDV Hs. ise 
iflletmenin ödedi¤i Katma
de¤er vergisidir. ‹flletmenin
tahsil etti¤i,  katma de¤er 
vergisi ödedi¤i katma de¤er
vergisinden fazla ise 
aradaki fark iflletmenin
vergi dairesine ödeyece¤i
katma de¤er vergisidir.

....200.
335 PERSONELE BORÇLAR HS. 634.000.000

- Ödenecek Ücretler
100 KASA HS. 634.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS.
:
:
:

200.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS.
:
:
:

300.000.000

31.8.200.
391 HESAPLANAN KDV HS. 300.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 200.000.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE

FONLAR HS. 100.000.000
- Ödenecek KDV

Ağustos/200. ayına ait ödenecek
KDV'nin tahakkuku

25.9.200.
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR HS. 100.000.000

- Ödenecek KDV
100 KASA HS. 100.000.000
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Yukar›daki  örnek için yap›lan yevmiye kay›tlar›n› büyük defter hesaplar›na geçiriniz ve
kapanan hesaplar› görünüz.

Al›nan Siparifl Avanslar›
Avans, ileride bir  mal veya yapt›r›lacak bir hizmet veya bunlara iliflkin olarak
yap›lacak giderlere say›lmak üzere önceden verilen/al›nan para veya benzeri
de¤erlerdir.

Al›nan avanslar, karfl›m›za daha çok "al›nan siparifl avanslar›" fleklinde ç›kar.
‹flletmenin sat›fl amac›yla gelecekte yapaca¤› mal ve hizmet teslimleri ile ilgili ola-
rak peflin tahsil etti¤i tutarlar "340 Al›nan Siparifl Avanslar› Hesab›"nda izlenir. Al›-
c›lardan al›nan avanslar bu hesab›n  alaca¤›na, mal›n teslim edilmesi, hizmetin gö-
rülmesi halinde borcuna yaz›l›r.

1. ‹flletme, 4.5.200. tarihinde Tunç A.fi.’nin verdi¤i 600.000.000 liral›k mal sipari-
fli için flirketten 150.000.000 lira avans alm›flt›r.

2. ‹flletme, 15.5.200. tarihinde Tunç A.fi.’nin siparifl etti¤i mal› teslim etmifl, karfl›-
l›¤›nda önceden ald›¤› 150.000.000 lira avans› düflerek, 450.000.000 + 60.000.000
KDV  lira  tahsil  etmifltir. ‹flletme aral›kl› envanter yöntemini benimsemifltir.

Avans›n Al›nmas›:

Avans›n Mahsubu:

"340 Al›nan Siparifl Avanslar› Hesab›"n› 9.ünitede ifllenilen "159 Verilen Siparifl Avanslar›
Hesab›" ile karfl›laflt›r›n ve her hesab›n niteli¤inin ne oldu¤unu belirtiniz.
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4.5.200.
100 KASA HS. 150.000.000

340 ALINAN SİPARİŞ
AVANSLARI HS. 150.000.000
- Tunç A.Ş.

15.5.200.
100 KASA HS. 510.000.000
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. 150.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 600.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 60.000.000
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Özet
‹flletmelerin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet
al›m›ndan do¤an ticari borçlar› hangi hesaplarda
izlenir ve bu hesaplar›n iflleyifli nas›ld›r?

• ‹flletmelerin faaliyetleri s›ras›nda çeflitli ifllemlere
ba¤l› olarak nitelik itibariyle birbirinden farkl› borç-
lar› do¤ar. Bu borçlar senede ba¤l› olup, olmama-
lar›na göre; senetli borçlar ve senetsiz borçlar flek-
linde  s›n›fland›r›labilece¤i gibi, iflletmenin temel
faaliyetleri  ile ilgili Ticari Borçlar ve Di¤er Borçlar
fleklinde de s›n›fland›r›labilir.

• Ticari borçlar kapsam›nda yer alan senetsiz ticari
borçlar, kredili mal al›m›na ba¤l› olarak sat›c› ifllet-
melere olan borçlar› içerir. Bu borçlar "300 Sat›c›-
lar" hesab›nda izlenir. Bu hesap kredi ile  al›nan
mal nedeniyle alacakland›r›l›r; bu borçlar çeflitli fle-
killerde  (nakten, çekle, senetle) ödenmeleri sonu-
cu borçland›r›l›r. Sat›c›lar hesab›n›n alacak kalan›,
iflletmenin kredili mal ald›¤› iflletmelere olan henüz
ödenmemifl borçlar›n› gösterir.

• Senetli ticari borçlar, sat›n al›nan mal nedeniyle
do¤an borca karfl›l›k, bir bono verilmesi sonucu
do¤ar. ‹flletmenin faaliyet konusu mal ve hizmet
al›mlar›ndan do¤an senede ba¤l› borçlar› "321 Borç
Senetleri" hesab›n›n alaca¤›na kaydedilirken, bu
senetlerin çeflitli flekillerde ödenmeleri de hesab›n
borcuna kaydedilir.

‹flletmelerin ticari borçlar› d›fl›nda kalan di¤er borç-
lar› neler olabilir? Bu borçlara iliflkin hesaplar neler-
dir ve iflleyiflleri nas›ld›r?

• ‹flletmelerin temel faaliyet konusu d›fl›nda kalan,
yani mal ve hizmet al›mlar›yla do¤rudan iliflkisi
olmayan ifllemlere ba¤l› olarak çeflitli kifli ve kuru-
lufllara borçlar› do¤abilir. Tekdüzen Hesap Plan›n-
da  bu durumlar dikkate al›narak, bu borçlar için
ayr› ayr› büyük defter hesaplar› oluflturulmufltur.
Bu borçlar için bu ünitede ele al›nan hesaplar
flunlard›r:

331 Ortaklara Borçlar
335 Personele Borçlar
340 Al›nan Siparifl Avanslar›
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

• Tüm bu hesaplar pasif karakterli bilanço hesaplar›
olduklar›ndan iflletmenin bu tür alacaklar› ilgili
hesab›n alaca¤›na kaydedilirken, ödenmeleri ise
borç taraf›na kaydedilir.
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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 cevaplayamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

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

1. ‹flletmenin faaliyet konusu ile ilgili kredili mal ve hizmet
al›mlar›ndan kaynaklanan senetsiz borçlar›n izlendi¤i
hesap afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Müflteriler 
b. Borçlular 
c. Al›c›lar 
d. Sat›c›lar 
e. Alacaklar 

2. "Sat›c› Hesap Kart›" afla¤›dakilerden hangisi ile ayn›
niteliktedir?

a. Kasa Hesab›
b. T. Mallar Hesab›
c. ‹fl Bankas› Hesab›
d. Bankalar Hesab›
e. Demirbafllar Hesab›

3. ‹flletme, müflteri taraf›ndan verilen sipariflin bedelinin
tamam›n› önceden peflin ald›¤› takdirde mal›n müflteriye
teslim edilmesine ba¤l› olarak yapaca¤› (KDV hariç) yev-
miye kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

4. ‹flletmenin imzalayarak verdi¤i bono karfl›l›¤›nda sat›n
ald›¤› mal›n muhasebe kayd› (KDV hariç) afla¤›dakiler-
den hangisidir? 

a.

b.

c.

d.

e.

5. Bir iflletmenin çal›flanlar›n›n brüt ücreti 800.000.000 TL,
kesintiler toplam 200.000.000 TL ve ödenecek net ücreti
600.000.000 TL’d›r. ‹flletmenin iflveren olarak çal›flanlar›
için ödeyece¤i sosyal sigortalar primi pay› ise 100.000.000
TL’d›r. Çal›flanlar›n iflletmeye maliyeti kaç lirad›r?

a. 800.000.000 
b. 600.000.000 
c. 700.000.000 
d. 1.000.000.000 
e. 900.000.000 

6.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Senetsiz borç için müflteri senedi ciro edilmesine
b. Senetsiz borç için borç senedi verilmesine
c. Sat›c›lara hat›r senedi verilmesine
d. Borç senedi yenilenmesine
e. Verilen siparifl için borç senedi verilmesine
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100 KASA HS. XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX

153 T. MALLAR HS. XXX
321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX

321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX
153 T. MALLAR HS. XXX

153 T. MALLAR HS. XXX
121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX

321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX

120 ALICILAR HS. XXX
321 BORÇ SENETLERİ HS. XXX

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HS. XXX
100 KASA HS. XXX

100 KASA HS. XXX
340 ALINAN SİPARİŞ

AVANSLARI HS. XXX

153 T. MALLAR HS. XXX
340 ALINAN SİPARİŞ

AVANSLARI HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
320 BORÇ SENETLERİ HS. XXX



7. ‹flletme vadesi gelen 200.000.000 TL nominal de¤erli
bir borç senedini 3 ay vadeli 225.000.000 TL nominal
de¤erli yeni bir senetle de¤ifltirmifltir. Yap›lacak yevmiye
kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

8. Afla¤›dakilerden hangisi iflletmenin bilançosunun
pasifinde yer al›r?

a. ‹fltiraklerden Alacaklar
b. Personelden Alacaklar
c. Verilen Siparifl Avanslar›
d. Al›nan Depozito ve Teminatlar
e. Verilen Depozito ve Teminatlar

9.

Ay sonunda çal›flanlar›n ücret tahakkuku ile ilgili
olarak yap›lan bu yevmiye kayd›nda hangi hesap yan-

l›fl kullan›lm›flt›r?
a. 770-Genel Yönetim Giderleri
b. 360-Öd.Vergi ve Fonlar
c. 361-Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri
d. 335-Personele Borçlar
e. 100-Kasa

10. ‹flletmenin 30 Haziran 200. tarihinde KDV ile ilgili
hesaplar›n›n görünümü flöyledir:

Bu bilgilere göre iflletmenin Haziran ay› sonunda
ödenecek KDV'ye iliflkin tahakkuk kayd› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.
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321 BORÇ SENETLERİ HS. 200.000.000
321 BORÇ SENETLERİ HS. 200.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 225.000.000
321 BORÇ SENETLERİ HS. 225.000.000

360 ÖD.VERGİ VE FONLAR HS. 50.000.000
100 KASA HS. 50.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS. 100.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 100.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS. 150.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 150.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 200.000.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 25.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 225.000.000 391 HESAPLANAN KDV HS. 150.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 100.000.000
360 ÖD.VERGİ VE FONLAR HS. 50.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS. 100.000.000
191 DEVREDEN KDV HS. 50.000.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 150.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 200.000.000
320 SATICILAR HS. 25.000.000

321 SATICILAR HS. 225.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HS. 225.000.000
321 BORÇ SENETLERİ HS. 200.000.000
321 SATICILAR HS. 25.000.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
360 ÖD.VERGİ VE FONLAR HS. XXX
361 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK

KESİNTİLERİ HS. XXX
335 PERSONELE BORÇLAR HS. XXX
100 KASA HS. XXX

191 İNDİRİLECEK KDV HS.
100.000.000

391 HESAPLANAN KDV HS.
150.000.000




