
‹flletmenin faaliyette bulundu¤u dönemin sonunda, iflletmenin varl›klar›n›n ve
borçlar›n›n gerçek durumunu belirtmek kar veya zarar› saptamak için yap›lan
say›m ve de¤erleme sonuçlar›na göre dönen varl›klar› oluflturan kasa, bankalar,
menkul k›ymetler, al›c›lar, alacak senetleri ve ticari mallar hesaplar›nda ayarla-
ma, tamamlama ve düzeltme kay›tlar› yap›l›r. Bu kay›tlarla hesaplar›n kalanlar›
say›m ve de¤erleme sonuçlar›n› verecek duruma gelmifl olur.

Bu üniteyi daha iyi anlaman›z için Ünite 5 Muhasebe Süreci ve bir önceki
ünitede aç›klanan dönemsonu ifllemlerini ve bu ünitede ele al›nan herbir hesab›n
iflleyiflini ve özelli¤ini ilgili ünitelerden tekrar gözden geçiriniz. Bu ünitede
yapaca¤›n›z envanter ifllemlerine ait kay›tlar› mutlaka yevmiye ve büyük defterde
birlikte izleyiniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Say›m sonucu bulunan kasa mevcudu ile Kasa Hesab›n›n karfl›laflt›r›lmas›

sonucunda hangi durumlarla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma göre
hangi ifllemler ve kay›tlar yap›l›r?

2. Dönemsonunda Al›nan Çekler Hesab› ile say›m sonunda bulunan çek mevcudu
aras›nda fark olursa, bu fark için ne yap›l›r?

3. ‹flletmenin Bankalar Hesab› ile iflletmenin dönemsonunda bankalardan talep
ederek ald›¤› banka hesap özetlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda hangi durumlarla
karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma göre hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

4. Dönemsonunda Menkul K›ymetler grubunda yer alan Hisse Senetleri Hesab›,
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab› ve Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve
Bonolar› Hesab› kalanlar› ile bu de¤erlere ait say›m ve de¤erleme sonuçlar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda hangi durumlarla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma
göre hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

5. Dönemsonunda Al›c›lar Hesab› ile Alacak Senetleri Hesab›n›n envanter ifllem-
leri nas›l yap›l›r?

6. Dönemsonunda say›m sonucu bulunan mal mevcutlar› ile Ticari Mallar Hesab›
aras›nda fark olursa, bu fark ve ticari mal hareketleri ile ilgili di¤er hesaplar
için hangi ifllemler ve kay›tlar yap›l›r?

konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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GENEL AÇIKLAMA
Önceki ünitede aç›kland›¤› gibi, dönemsonu bilançosunu düzenlemek ve döne-
min sonucunu belirlemek için dönem sonunda envanter ç›karmak suretiyle ifllet-
menin varl›klar› ve kaynaklar› saptan›r. Bulunan sonuçlara göre hesaplarda gerek-
li ayarlama, tamamlama ve düzeltme kay›tlar› yap›l›r. Envanter sonuçlar› ile hesap
kalanlar› birbirine uyuyorsa, herhangi bir de¤ifliklik ve düzeltme kayd› yap›lmaz.
Envanter de¤erleri ile hesaplar›n durumu birbirine uymuyorsa, hesaplar› gerçek
durumu gösterir flekle getirmek gerekir ve bu nedenle hesaplar, ç›kar›lan envan-
ter de¤erlerine göre düzeltilir. Bunun için de dönemsonu (envanter) kay›tlar› ya-
p›l›r.

Bu ünitede dönen varl›klar grubuna giren "100 Kasa Hesab›", "101 Al›nan Çek-
ler Hesab›", "102 Bankalar Hesab›", "110 Hisse Senetleri Hesab›", "111 Özel Kesim
Tahvil Senet ve Bonolar› Hesab›", "112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› He-
sab›", "120 Al›c›lar Hesab›", "121 Alacak Senetleri Hesab›", "153 Ticari Mallar He-
sab›" tek tek ele al›narak, envanter sonuçlar› ile hesaplar aras›nda olabilecek de-
¤iflik durumlara göre, yap›lmas› gereken envanter kay›tlar› aç›klanacakt›r. Aç›kla-
malar vergi mevzuat› ile iliflki kurmadan yap›lacakt›r. Daha ayr›nt›l› bilgiler ikinci
s›n›fta Muhasebe Uygulamalar› dersinde verilecektir.

Dönemsonunda hesaplarla hangi sonuçlar karfl›laflt›r›l›r? Neden?

KASA HESABI

Say›m sonucu bulunan kasa mevcudu ile Kasa Hesab›n›n karfl›-
laflt›r›lmas› sonucunda hangi durumlarla karfl›lafl›labilir ve kar-
fl›lafl›lan duruma göre hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

"100 Kasa Hesab›", bir dönen varl›k (aktif) hesab› olup, borç kalan› verir. Bu ka-
lan kasada mevcut paray› gösterir. Kay›tlarda görülen nakit mevcudunun gerçek-
te de var olup olmad›¤› her ifl gününün sonunda kontrol edilir. Her akflam kasa
mevcudu say›l›r, kasada bulunan para ile hesap kalan› karfl›laflt›r›l›r. Yani bir an-
lamda kasadaki para için her günün akflam› envanter ç›kar›l›r.

Kasa mevcudu ile Kasa Hesab›n›n kalan›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda hangi durumlar-
la karfl›lafl›labilir?

Kasa girifl ve ç›k›fllar›n›n tam ve do¤ru kaydedildi¤i, yanl›fl tutarda ödeme
ve/veya tahsilat yap›lmad›¤› durumlarda Kasa Hesab›n›n kalan› ile kasadaki mev-
cut paran›n birbirine eflit, yani denk olmas› gerekir.

Kasa mevcudu ile hesap kalan› aras›nda bir fark olursa, bu fark ne olarak ortaya ç›kar?

Kasa Denkli¤i
Kasa mevcudu ile Kasa Hesab› kalan›n›n eflit olmas›; kay›t ifllemlerinin, tahsilat›n
ve ödemelerin tam ve do¤ru yap›ld›¤›n› gösterir. Böyle bir durumda, Kasa Hesa-
b› ile ilgili bir kay›t yap›lmaz.

Kasa denkli¤i ne demektir? Kasa denk ç›karsa herhangi bir ifllem yap›l›r m›?
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Kasa Noksan›
Ödenmesi gereken tutardan yanl›fll›kla fazla ödeme veya eksik tahsilat ya da bir
miktar paran›n çal›nmas› gibi nedenlerle kasa mevcudu, Kasa Hesab›n›n borç ka-
lan›ndan noksan olabilir. Böyle bir durumda Kasa Hesab›nda düzeltme yap›l›r.
Çünkü esas olan, say›mda bulunan kasa mevcududur. Bu bak›mdan noksanl›¤›n
nedeninin bulunmas› ve ortaya ç›kan duruma göre kay›t yap›lmas› gerekir.

Kasa noksan›n›n nedeninin bilinip bilinmemesi, yap›lacak düzeltme kayd›n› etkiler mi?

Kasadaki noksanl›k, noksanl›¤›n nedeninin bilinip bilinmemesine göre kayda
al›n›r. Noksanl›¤›n nedeni bilinmiyorsa neden bulununcaya kadar, kasadaki nok-
sanl›k önce; "100 Kasa Hesab›"na alacak, "197 Say›m ve Tesellüm Noksanlar›" ana
hesab› ve "Kasa Noksan›" yard›mc› hesab›na borç kaydedilir. Bu kay›ttan sonra
noksanl›¤›n nedeni araflt›r›l›r, nedeni bulunursa bu nedene ba¤l› olarak uygun ka-
y›tlar yap›l›r.

‹flletme 30.6.200. gününün akflam› yapt›¤› say›mda, kasa mevcudunun
1.050.000.000 lira oldu¤unu saptam›flt›r. Ayn› tarih itibariyle Kasa Hesab›n›n görü-
nümü ise, afla¤›daki gibidir.

Örnekte verilen kasa mevcudu ile kasa hesab› borç kalan› aras›nda nas›l bir fark ortaya
ç›k›yor? Kasa noksan› m› yoksa kasa fazlas› m› bulunmaktad›r?

Örne¤e göre; kasan›n fiili say›m sonucunda bulunan tutar›, Kasa Hesab›n›n
borç kalan›ndan afla¤›da görüldü¤ü gibi, 50.000.000 lira daha az oldu¤undan ka-
sa noksan› ortaya ç›kmaktad›r:

Söz konusu tarihte ortaya ç›kan kasa noksan›n›n nedeninin belirlenemedi¤ini
varsayd›¤›m›zda, afla¤›daki ayarlama kayd› yap›l›r:
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100 KASA HESABI
. .
. .

11.700.000.000 10.600.000.000

Kasa Hesab›:   borç toplam› : 11.700.000.000
alacak toplam› : 10.600.000.000
borç kalan› : 1.100.000.000 (olmas› gereken)

Kasan›n say›m mevcudu : 1.050.000.000 (olan)
Kasa noksan› : 50.000.000 (fark)

30.6.200.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 50.000.000

-Kasa Noksanı
100 KASA HS. 50.000.000

Ö R N E K



Yukar›daki kayda ba¤l› olarak ilgili hesaplar›n görünümü afla¤›daki gibi
olacakt›r:

Böylece, fiili kasa mevcudu (1.050.000.000) ile Kasa Hesab›n›n borç kalan›
(11.700.000.000 – 10.650.000.000 = 1.050.000.000) birbirine eflit olmufltur.

10.7.200. günü 30.6.200. ortaya ç›kan 50.000.000 lira kasa noksan›n›n o gün sat›-
c› Emir Limited fiirketi’ne yap›lan 200.000.000 liral›k ödemenin yanl›fll›kla
150.000.000 lira olarak kay›tlara geçirilmifl olmas›ndan kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r.

Buna ba¤l› olarak afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r:

Yukar›daki kay›tta, "197 Say›m ve Tesellüm Noksanlar› Hesab›", kasa noksa-
n›n›n nedeni bulundu¤undan alacakland›r›lm›flt›r. Böylece daha önce kasa nok-
san›n›n nedeni belli olmad›¤›ndan borçland›r›lm›fl olan hesap bu kay›tla kapan-
m›fl olmaktad›r.

Dönemsonunda envanter ifllemleri s›ras›nda nedeni saptanamayan kasa nok-
sanlar›, duruma göre ya sorumlu personelden tahsil edilir ya da "689- Di¤er Ola-
¤and›fl› Gider ve Zararlar Hesab›"n›n borcuna devredilerek dönemin kar›ndan
düflülür.

Kasa noksan›n›n nedeni belli ise, nas›l kay›t yap›l›r?

Kasa noksan›n›n nedeni daha bafllang›çta belirlenirse, bu durumda; Kasa He-
sab› alacakland›r›l›rken, noksanl›¤›n kayna¤› ile ilgili hesap borçland›r›l›r.

Kasa noksan› nedir ve nas›l muhasebelefltirilir?

Kasa Fazlas›
Say›m sonucu bulunan fiili kasa mevcudu, Kasa Hesab›n›n borç kalan›ndan bü-
yük oldu¤unda kasa fazlas›ndan söz edilir. Kasa fazlas› eksik ödeme veya fazla
tahsilat nedeniyle oluflur. Kasa mevcudu ile Kasa Hesab› kalan› aras›nda bir fark
ortaya ç›kt›¤›nda, Kasa Hesab› fiili duruma göre düzeltilir. Çünkü esas olan say›m
sonucu bulunan para mevcududur.
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100 KASA HESABI
. .
. .
. .

11.700.000.000 10.600.000.000
50.000.000

11.700.000.000 10.650.000.000

197 SAYIM VE TES.NOK.HS.
50.000.000

10.7.200.
320 SATICILAR HS. 50.000.000

-Emir Ltd.Şti.
197 SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLARI HS. 50.000.000
-Kasa Noksanı
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Kasa fazlas›n›n nedeninin bilinip bilinmemesi, yap›lacak düzeltme kayd›n› etkiler mi?

Kasadaki fazlal›k, fazlal›¤›n nedeninin bilinip bilinmemesine göre muhasebe-
lefltirilir. Kasa fazlas›n›n nedeni bilinmiyorsa, "100 Kasa Hesab›"na borç, "397 Sa-
y›m ve Tesellüm Fazlalar›" ana hesab› ve "Kasa Fazlas›" yard›mc› hesab›na alacak
kaydedilir. Bu kay›ttan sonra kasa fazlas›n›n nedeni araflt›r›larak bulundu¤unda,
nedene ba¤l› olarak uygun kay›tlar yap›l›r.

‹flletme 4.9.200. gününün akflam› yapt›¤› say›mda kasa mevcudunun 700.000.000
lira oldu¤u saptanm›flt›r. Ayn› tarih itibariyle Kasa Hesab›n›n durumu afla¤›daki
gibidir:

Örnekte verilen kasa mevcudu ile kasa hesab› borç kalan› aras›nda nas›l bir fark ortaya
ç›k›yor? Kasa noksan› m› yoksa kasa fazlas› m› bulunmaktad›r?

Örne¤e göre; kasan›n fiili say›m sonucunda bulunan tutar, Kasa Hesab›n›n
borç kalan›ndan, afla¤›da görüldü¤ü gibi, 55.000.000 lira daha fazla oldu¤undan
kasa fazlas› ortaya ç›kmaktad›r.

Söz konusu tarihte ortaya ç›kan kasa fazlas›n›n nedeninin belirlenemedi¤ini
varsayd›¤›m›zda, afla¤›daki ayarlama kayd› yap›l›r:

Yukar›daki kayda ba¤l› olarak ilgili hesaplar›n görünümü afla¤›daki gibi
olacakt›r:
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100 KASA HESABI
. .
. .

10.645.000.000 10.000.000.000

Kasa Hesab›: borç toplam› : 11.645.000.000
alacak toplam› : 10.000.000.000
borç kalan› : 645.000.000 (olmas› gereken)

Kasan›n say›m mevcudu : 700.000.000 (olan)
Kasa fazlas› : 55.000.000 (fark)

100 KASA HESABI
. .
. .
. .

10.645.000.000 10.000.000.000
55.000.000 .

10.700.000.000 10.000.000.000

397 SAYIM VE TES.FAZ.HS.
55.000.000

4.9.200.
100 KASA HS. 55.000.000

397 SAYIM VE TESSELLÜM 
FAZLALARI HS. 55.000.000
-Kasa Fazlası
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Böylece, fiili kasa mevcudu (700.000.000) ile Kasa Hesab›n›n borç kalan›
(10.700.000.000 – 10.000.000.000 = 700.000.000) birbirine eflit olmufltur.

16.11.200. günü, 4.9.200. günü yap›lan say›mda ortaya ç›kan 55.000.000 lira ka-
sa fazlas›n›n, müflteri Arda Onur’dan yap›lan 255.000.000 lira tahsilat›n yanl›fl-
l›kla 200.000.000 lira olarak kay›tlara geçirilmifl olmas›ndan kaynakland›¤› anla-
fl›lm›flt›r.

Bu belirlemeye ba¤l› olarak afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r:

Yukar›daki kay›t sonucunda "397 Say›m ve Tesellüm Fazlalar› Hesab›" borçlan-
d›r›larak kapanm›flt›r. Hesap daha önce kasa fazlas›n›n nedeni belli olmad›¤›ndan
alacakland›r›lm›flt›r, bu kay›tta da kasa fazlas›n›n nedenine ba¤l› olarak borçland›-
r›ld›¤› için hesap kapanm›fl olmaktad›r.

Dönemsonunda envanter ifllemleri s›ras›nda nedeni saptanamayan kasa fazla-
s›, "679 Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar Hesab›"n›n alaca¤›na devredilerek dönemin ka-
r›na eklenir.

Kasa fazlas›n›n nedeni belli ise, nas›l kay›t yap›l›r?

Kasa fazlas›n›n nedeni ayn› gün içinde belirlenirse, Kasa Hesab› borçland›r›l›r,
buna karfl›l›k fazlal›¤›n kayna¤› ile ilgili hesap alacakland›r›l›r.

Kasa fazlas› nedir ve nas›l muhasebelefltirilir?

ALINAN ÇEKLER HESABI

Dönemsonunda Al›nan Çekler Hesab› ile say›m sonunda bulunan
çek mevcudu aras›nda fark olursa, bu fark için ne yap›l›r?

"101 Al›nan Çekler Hesab›", iflletmenin emrine düzenlenmifl veya ciro edilmifl, an-
cak henüz karfl›l›¤› tahsil edilmemifl olan çeklerin kaydedilmesi ve izlenmesi için
kullan›lan bir hesapt›r. ‹flletmenin emrine düzenlenmifl veya ciro edilmifl olan çek-
ler Al›nan Çekler Hesab›’n›n borcuna, tahsil edilen veya baflkas›na ciro edilen
çekler hesab›n alaca¤›na kaydedildi¤i için e¤er henüz tahsil edilmeyen çekler var-
sa, hesap borç kalan› verir.

Dönemsonu envanterinde eldeki çek mevcudu ile hesap kalan›n›n eflitli¤i ara-
n›r. Hesap kalan› ile çek mevcudu aras›nda fark olursa, fark›n nedeni araflt›r›l›r ve
bulunan nedene göre muhasebe kayd› yap›l›r.
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16.11.200.
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS. 55.000.000

-Kasa Fazlası
120 ALICILAR HS. 55.000.000

-Arda Onur
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Dönemsonunda yap›lan say›mda henüz tahsil edilmeyen 4.100.000.000 lira tuta-
r›nda çek oldu¤u belirlenmifltir. Al›nan Çekler Hesab›n›n durumu afla¤›daki
gibidir:

Hesaptan anlafl›laca¤› gibi hesab›n borç kalan› (7.450.000.000 – 3.450.000.000)
4.000.000.000 lirad›r. Ancak say›mda bulunan çek mevcudu 4.100.000.000 lira ol-
du¤u için hesap kalan› ile mevcut çek tutar› aras›nda eflitlik bulunmamaktad›r. Ya-
p›lan incelemeler sonucu iflletmeye borcu bulunan müflteri SEMA Ticaret’ten al›-
nan 100.000.000 lira tutar›ndaki çekin kayda al›nmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Kayd› unutulan bu ifllemin en geç bilanço gününde muhasebelefltirilmesi ge-
rekir. fiöyle ki:

Yap›lan düzeltme kayd›ndan sonra hesap kalan› ile çek mevcudu eflit duruma
gelmifl olur.

Dönemsonunda envanter s›ras›nda Al›nan Çekler Hesab› ile çek mevcudu aras›nda fark
varsa bu fark muhasebelefltirilir mi?

BANKALAR HESABI

‹flletmenin Bankalar Hesab› ile iflletmenin dönemsonunda banka-
lardan talep ederek ald›¤› banka hesap özetlerinin karfl›laflt›r›l-
mas›nda hangi durumlarla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duru-
ma göre hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

"102 Bankalar Hesab›", iflletmelerin bankalara yat›rd›klar› ve çektikleri ticari mev-
duatlar›n›n kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r. Yat›r›lan paralar bu hesab›n borcu-
na, çekilen paralar ise alaca¤›na kaydedilir. Buna göre, hesab›n borç kalan› ifllet-
menin bankalardaki ticari mevduat›n›, yani paras›n› gösterir.

Belirli dönemlerde ve özellikle dönemsonu envanteri nedeniyle y›l sonunda,
Bankalar Hesab› ve yard›mc› hesaplar› ile bankalarda tutulan iflletmeye ait hesap-
lar›n karfl›l›kl› tutarl›l›¤› (mütabakat) araflt›r›l›r.

Bankalardaki mevduat›n muhasebe d›fl› envanteri, bankalardan gelen hesap
özetleri (ekstre) ile iflletmedeki Bankalar Hesab›n›n ve yard›mc› hesaplar›n›n kar-
fl›laflt›r›lmas› fleklinde yap›l›r. Bu karfl›laflt›rmada fark saptan›rsa, fark›n giderilme-
si için gerekli kay›tlar yap›l›r. Karfl›laflt›rmada fark ç›kmazsa, yani tüm ifllemler
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do¤ru kaydedilmifl olsa bile, e¤er ticari mevduata faiz veriliyorsa, tahakkuk eden
faiz kadar fark bulunacakt›r. 

Kontrol için Bankalar Hesab› ile bu hesab›n yard›mc› hesaplar›n›n karfl›laflt›r›lmas› gere-
kir mi?

Bankalar›n hesap özetleri ile iflletmenin her bir banka nezdindeki hesab›n› kar-
fl›laflt›rmadan önce, büyük defter hesab› olan Bankalar Hesab› ile bu hesab›n her
bir banka için aç›lan yard›mc› hesaplar›n›n karfl›l›kl› kontrolünün yap›larak varsa,
unutulan ve/veya yap›lan hatalar›n giderilmesi gerekir. Bu ifllemlerden sonra:

• Hesap özetlerine göre saptanan hatal› ve eksik kay›tlar›n düzeltilmesi, ve
• Faizlerin kayda al›nmas› gerekir.

Banka hesap özetleri ile iflletmedeki Bankalar Hesab›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda hangi du-
rumlarla karfl›lafl›labilir?

Banka hesap özetleri ile iflletmedeki Bankalar Hesab›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonu-
cu flu üç durum ortaya ç›kabilir:

- Hesap özetlerindeki tutarlar, Bankalar Hesab›ndaki tutarlarla uygun olabilir.
- Yat›r›lan veya çekilen paralardan bir k›sm› iflletmenin ya da bankalar›n

hesaplar›na kaydedilmemifl olabilir.
- Yat›r›lan veya çekilen paralardan bir k›sm› iflletmenin ya da bankalar›n he-

saplar›na tutar olarak yanl›fl kaydedilmifl olabilir.
Birinci durumda bankalar›n hesaplar› ile iflletmenin hesaplar› aras›nda uygun-

luk oldu¤undan düzeltilecek bir durum yok demektir. Dolay›s›yla hesaplar› düzel-
tici nitelikte herhangi bir kayda gerek olmayacakt›r.

‹kinci ve üçüncü durumlarda ise, hatay› yapan taraf düzeltir.

‹flletmenin muhasebe defterlerinde "102 Bankalar Hesab›" ve yard›mc› hesaplar›-
n›n dönemsonundaki görünümü flöyledir:

Ana Hesap:

Yard›mc› Hesaplar:

‹flletmenin ticari mevduatlar›n›n bulundu¤u bankalardan 31.12.200. itibariyle
gelen hesap özetleri ile Bankalar Hesab›n›n yard›mc› hesaplar›n›n incelenmesi so-
nucu flu durumlar saptanm›flt›r.
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102 BANKALAR HESABI
. .
. .

(31.12) 45.600.000.000 44.300.000.000       (31.12)

VakıfBank A.c/h 
. .
. .
. .

35.300.000.000 34.300.000.000

İş Bankası A.c/h 
. .
. .
. .

10.300.000.000 10.000.000.000

Ö R N E K  



- Dönem içinde Vak›fbank’taki ticari mevduat hesab›ndan çekilen 250.000.000
lira, yanl›fll›kla ‹fl Bankas› ticari mevduat hesab›ndan çekilmifl gibi kayda
al›nm›flt›r.

- Vak›fbank A. c/h. na 190.000.000 lira, ‹fl Bankas› A. c/h. na 50.000.000 lira
lehte faiz tahakkuk etmifltir.

Yukar›daki bilgilere göre, bankalardaki ticari mevduatlarla ilgili dönemsonunda hangi
kay›tlar yap›lacakt›r?

Gerek düzeltme ve gerekse faiz tahakkukuna iliflkin bu envanter kay›tlar›ndan
sonra ana ve yard›mc› hesaplar›n durumu afla¤›daki gibi olacakt›r:

Birinci maddede, yap›lan hata düzeltilmifl, iflletmenin hesaplar› ile bankalar›n
hesaplar› aras›nda uygunluk sa¤lanm›flt›r. ‹kinci madde de iflletmenin lehine ta-
hakkuk eden faizler kayda al›narak, bankalardaki ticari mevduat hesaplar› en son
duruma getirilmifltir.

Büyük defter hesab› olan "102 Bankalar Hesab›"ndan görülece¤i gibi bu ifllet-
menin dönemsonunda ticari mevduat› 1.540.000.000 lirad›r. Bu tutar›n: 940.000.000
liras› Vak›fbank A. c/h. nda; 600.000.000 liras› ‹fl Bankas› A. c/h. ndad›r.

Belirli dönemlerde ve dönemsonunda Bankalar Hesab› ile ilgili olarak hangi dönemsonu
ifllemleri yap›l›r?
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31.12.200.
102 BANKALAR HS. 250.000.000

-İş Bankası A.c/h
102 BANKALAR HS. 250.000.000

-Vakıf Bank a.c/h

102 BANKALAR HS. 240.000.000
-Vakıf B. A.c/h.  190.000.000
-İş B. A.c/h. 50.000.000

642 FAİZ GELİRLERİ HS. 240.000.000

102 BANKALAR HESABI
. .
. .
. .

(31.12) 45.600.000.000 44.300.000.000
250.000.000 250.000.000
240.000.000

46.090.000.000 44.550.000.000

(31.12)

VakıfBank.A.c/h.
. .
. .
. .

35.300.000.000 34.300.000.000
190.000.000 250.000.000

35.490.000.000 34.550.000.000

İş Bankası A.c/h.
. .
. .
. .

10.300.000.000 10.000.000.000
250.000.000
50.000.000

10.600.000.000 10.000.000.000



H‹SSE SENETLER‹ HESABI

Dönemsonunda Menkul K›ymetler grubunda yer alan Hisse Senet-
leri Hesab›, Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab› ve Kamu
Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab› kalanlar› ile bu de¤erlere 
ait say›m ve de¤erleme sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda hangi du-
rumlarla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma göre hangi ifllem-
ler veya kay›tlar yap›l›r?

"110 Hisse Senetleri Hesab›", iflletmenin geçici yat›r›m amac› ile ald›¤› ve satt›¤›
hisse senetlerinin kaydedildi¤i ve izlendi¤i hesapt›r. Sat›n al›nan hisse senetleri,
al›fl bedeli üzerinden hesab›n borcuna, sat›lan hisse senetleri yine al›fl bedeli üze-
rinden hesab›n alaca¤›na kaydedildi¤inden herhangi bir tarihte bu hesab›n borç
kalan›, eldeki mevcut hisse senetlerinin al›fl de¤erini gösterir. 8 No’lu ünitede
aç›kland›¤› gibi dönem içinde hisse senetlerinin sat›fl›ndan elde edilen kar "645
Menkul K›ymet Sat›fl Karlar› Hesab›"n›n alaca¤›na; meydana gelen zarar da "655
Menkul K›ymet Sat›fl Zararlar› Hesab›"n›n borcuna kaydedilir.

Hisse senetlerinin muhasebe d›fl› envanteri nas›l yap›l›r?

Hisse senetlerinin de kasa ve di¤er iktisadi varl›klarda oldu¤u gibi bilanço gü-
nünde mevcutlar›n›n saptanmas› gerekir. ‹flletmenin kasas›nda bulunan veya kira-
lanan banka kasas›nda korunan hisse senetleri tek tek say›larak özelliklerini de
belirten bir flekilde envanter defterine veya listelerine kaydolunur. Hisse senetleri
ana hesab› ile ilgili yard›mc› hesaplar aras›nda mizan yap›ld›ktan sonra say›m so-
nucu bulunan hisse senetleri muhasebe (ticari) defterlerinde kay›tl› olandan mik-
tar olarak eksik veya fazla olursa aynen kasa noksan› ve kasa fazlas›nda oldu¤u
gibi ayarlama kay›tlar› yap›l›r.

Dönemsonunda, hisse senetlerinin borsa (piyasa) de¤erleri, al›fl de¤erlerine nazaran
düflme gösterirse, nas›l bir kay›t yap›l›r?

Muhasebenin ihtiyatl›l›k kavram›n›n bir sonucu olarak, piyasa de¤eri al›fl de¤e-
rinin alt›na inen hisse senetleri, piyasa de¤eriyle de¤erlenir ve de¤er azal›fl› için
gider yaz›larak karfl›l›k ayr›l›r. Bu amaçla hisse senetlerindeki de¤er azal›fllar› "654
Karfl›l›k Giderleri Hesab›"na borç; aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesap olan
"119 Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› Hesab›"na alacak kaydedilir.

‹flletmenin "110 Hisse Senetleri Hesab›"n›n dönemsonunda envanter ifllemleri ön-
cesi durumu flöyledir:
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Hisse Senetleri Hesab›na göre iflletmenin elinde kaç liral›k hisse senedi bulunmaktad›r?

Hesaptan görüldü¤ü gibi dönem içinde (Y) hisse senetleri sat›lm›fl ve dö-
nemsonunda cüzdanda yanl›z al›fl 10.000.000.000 lira olan (Z) hisse senetleri
bulunmaktad›r.

Cüzdandaki bu (Z) hisse senetlerinin dönemsonundaki borsa de¤erinin
9.000.000.000 lira oldu¤u belirlenmifltir.

‹htiyatl›l›k kavram› gere¤i, hisse senetlerinin al›fl de¤erlerinde 31 Aral›k tarihi
itibariyle meydana gelen de¤er kayb› (10.000.000.000 – 9.000.000.000)
1.000.000.000 lira muhasebelefltirilir.

"Karfl›l›k Giderleri" dönem kar›ndan düflülür mü?

1.000.000.000 liral›k karfl›l›k gideri, dönemin kar›ndan düflülür.
Bu varl›k kalemiyle ilgi hesaplar›n görünümü flöyle olacakt›r:

Bu iki hesab› birlikte de¤erlendirdi¤imizde dönemsonunda iflletmenin cüzda-
n›na al›fl de¤eri 10.000.000.000 lira olan hisse senetlerinin, dönemsonunda piyasa
(borsa) de¤erinin (10.000.000.000 – 1.000.000.000) 9.000.000.000 lira oldu¤unu
anlar›z.

‹flletmenin elindeki hisse senetlerinin de¤eri al›fl bedelinden afla¤›ya inebilir mi? ‹nerse
bu durumun muhasebelefltirilmesi gerekir mi? Gerekirse nas›l?

TAHV‹LLER
Bilindi¤i gibi iflletmenin elinde bulunan ve menkul k›ymet niteli¤inde olan tah-
vil, senet ve bonolar, onlar› ç›karan kesime göre: "111 Özel Kesim Tahvil, Senet
ve Bonolar› Hesab›" ve "112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›"nda
izlenir.

Hisse senetlerinde oldu¤u gibi tahvil vb.leri dönemsonunda say›l›r ve kay›tlar-
da do¤rulu¤u kontrol edilir. Fark olmas› halinde, fark›n (noksan veya fazlan›n)
nedeni araflt›r›l›r ve bulunan nedene göre defter kay›tlar› ile fiili (gerçek) durum
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31.12.200.
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 1.000.000.000

-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü
Karşılığı Gideri

119 MENKUL KIYMETLER DEĞ
DÜŞ.KARŞILIĞI HS. 1.000.000.000
-Hisse Senetleri Değer
Düşkünlüğü Karşılığı

110 HİSSE SENETLERİ HS.
10.000.000.000

119 MEN.KIY.DEĞER D.KARŞ.HS.
1.000.000.000



yap›lacak ayarlama kayd›yla birbirine denk hale getirilir. Nedeni bulunmayan
noksanl›k ve fazlal›klar "197 Say›m ve Tesellüm Noksanlar› Hesab›"na veya "397
Say›m ve Tesellüm Fazlalar› Hesab›"na al›n›r ve uygun bir süre bekletilir. Ancak
farklar›n nedeninin bulunamayaca¤› kan›s›na var›l›rsa, bu farklar niteliklerine gö-
re; "689 Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar Hesab›"n›n borcuna veya "679 Di¤er
Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar Hesab›"n›n alaca¤›na devredilir.

Tahvillerin bilanço gününe kadar, yani 31 Aral›k tarihine kadar ifllemifl faizleri
varsa, bu faizlerin o gün tahsil edilme durumuna bak›lmaks›z›n, tahakkuk yoluy-
la "642 Faiz Gelirleri Hesab›"nda kayda al›n›r.

Özel ya da Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› ile ilgili hangi envanter ifllemleri yap›-
l›r?

ALACAKLAR

Dönemsonunda Al›c›lar Hesab› ile Alacak Senetleri Hesab›n›n en-
vanter ifllemleri nas›l yap›l›r?

Al›c›lar Hesab›
Dönem sonlar›nda müflterilerden olan senetsiz alacaklar›n envanter iflleminin ilk
aflamas›nda "al›c›lar yard›mc› defteri"nde her müflteri için aç›lm›fl yard›mc› hesap-
lar ile "120 Al›c›lar Hesab›" aras›nda bir mizan yap›l›r. Yard›mc› müflteri hesaplar›-
n›n borç ve alacak toplamlar›n›n Al›c›lar Hesab›n›n borç ve alacak toplam›na eflit
olmas› gerekir. Bu eflitlik yoksa, büyük olas›l›kla yard›mc› hesaplarda bir unutma
veya yanl›fl kay›t vard›r. Bu durum saptanarak düzeltilir.

‹flletme ile müflteri aras›nda hesap mutabakat› aramak gerekir mi?

Baz› iflletmeler senetsiz alacakl› olduklar› müflterilerine mutabakat sa¤lamak
amac›yla, aynen bankalar gibi hesap özeti gönderirler ya da hesap kalanlar›n›
bildirirler. Her iki taraf›n hesaplar›n› kontrolleri sonucunda baz› farkl›l›klar orta-
ya ç›km›flsa bunlar›n nedenleri araflt›r›l›p bulunduktan sonra gerekli düzeltmeler
yap›l›r.

Evifl ‹flletmesinin 31.12.200. tarihinde senetsiz ticari alacaklar›n›n izlendi¤i "120
Al›c›lar Hesab›"n›n durumu flöyledir:

Müflterilerle yap›lan hesap karfl›laflt›rmalar› ve kontrolleri sonucu flu durumlar
saptanm›flt›r:

1. Müflteri Aktif A.fi. 200.000.000 lira borcu için iflletmenin Koçbank nezdin-
deki ticari mevduat hesab›na havale ç›karm›fl ancak bu ifllemin kayd› ifllet-
me taraf›ndan unutulmufltur.
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2. Müflteri Denge Ticaret Koll. fiti. 150.000.000 liral›k borcu için Pamukbank
çeki vermifl, ‹flletme taraf›ndan henüz tahsil edilmemifl bu çekin kayd›
unutulmufltur.

Dönem içinde meydana gelen, fakat dönemsonunda saptanan bu ifllemlere
iliflkin flu kay›tlar›n yap›lmas› gerekir:

Yukar›daki kay›tlar› Al›c›lar Hesab›na geçti¤imizde, hesab›n borç kalan› dö-
nemsonu itibariyle gerçek senetsiz ticari alacaklar› verir duruma gelmifl olur.

‹flletmenin dönemsonu bilançosunun aktifinde "Al›c›lar (24.500.000.000 –
22.350.000.000) 2.150.000.000 lira olarak yer al›r.

Yap›lan kontrollerde Al›c›lar Hesab›nda hiçbir hata bulunmazsa, dönemsonu bilançosun-
da yer alacak tutar, hangi tutar olurdu?

Alacak Senetleri Hesab›
Bilindi¤i gibi, "121 Alacak Senetleri Hesab›" iflletme taraf›ndan al›nan alacak senet-
lerinin nominal tutarlar› üzerinden borçland›r›l›r, iflletmeden çeflitli nedenlerle ç›-
kan alacak senetlerinin nominal tutarlar› üzerinden alacakland›r›l›r. Bu nedenle
dönemsonunda envanter ifllemleri s›ras›nda senetler cüzdan›nda mevcut alacak
senetlerinin nominal de¤erleri toplam› ile hesab›n borç kalan›n›n birbirine eflitli¤i
aran›r. Tahsile ve/veya teminata verilmifl olan senetler varsa, bunlarda senet cüz-
dan›n›n mevcudu saptan›rken dikkate al›naca¤› unutulmamal›d›r.

Envanter ç›kar›l›rken, envanter listesine geçirilen alacak senetleri ya mukayyet
(kay›tl›) ya da tasarruf (peflin) de¤eriyle  de¤erlenerek bilançoda gösterilir. 

Envanter listesindeki alacak senetlerinin de¤erlemesinin mukayyet de¤erle ya-
p›lmas› tercih edilmiflse ve Alacak Senetleri Hesab›nda herhangi bir hata yap›lma-
m›fl ise ve unutulan ifllem de yoksa, hesab›n borç kalan› bilançonun aktifinde ay-
nen görülecektir. Yani, herhangi bir envanter kayd› yap›lmayacakt›r.
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31.12.200.
102 BANKALAR HS. 200.000.000

-Koç bank A.c/h.
120 ALICILAR HS. 200.000.000

-Aktif A.Ş.

101 ALINAN ÇEKLER HS. 150.000.000
120 ALICILAR HS. 150.000.000

-Denge Tic.Koll.Şti

120 ALICILAR HESABI
. .
. .
. .

(31.12) 24.500.000.000 22.000.000.000
200.000.000
150.000.000

24.500.000.000 22.350.000.000

(31.12)

Alacak Senetleri tahsil,
üçüncü kiflilere ciro, baflka
bir senetle de¤ifltirme,
vadesi gelmesine karfl›n
tahsil edememe gibi neden-
lerle iflletmeden ç›kar.

Mukayyet de¤er, bir iktisadi
varl›¤›n muhasebe
kay›tlar›nda görülen de¤eri.



Alacak senetleri tasarruf de¤eri ile de¤erlendirildi¤inde yap›lacak envanter ifllemleri ne
olabilir?

Alacak senetleri tasarruf de¤eri ile de¤erlenecek ise, cüzdandaki alacak senet-
lerinin nominal (itibari) de¤eri ile peflin (tasarruf) de¤eri aras›ndaki fark›n kayda
al›nmas› gerekir. Bu fark, her bir alacak senedinin vadesi ile de¤erleme günü (bi-
lanço günü) aras›ndaki sürenin faizlerinin toplam›na eflittir. Bu konuda 2. s›n›f
Muhasebe Uygulamalar› kitab›n›n 3. ünitesinde ayr›nt›l› bilgiler verilecektir. Bura-
da sadece bir örnek vererek konuyu somutlaflt›ral›m.

‹flletmenin 31.12.200. tarihinde envanter kay›tlar› öncesi "121 Alacak Senetleri He-
sab›"n›n görünümü afla¤›daki gibidir.

Cüzdandaki 1.700.000.000 lira nominal de¤erli alacak senetlerinin vadeleri ve
reeskont (faiz) oran› dikkate al›narak hesaplanan reeskont (faiz) tutarlar›
100.000.000 lirad›r. Yani, alacak senetlerinin tasarruf (peflin) de¤eri (1.700.000.000
– 100.000.000) 1.600.000.000 lirad›r.

Alacak Senetleri Hesab›n›n borç kalan›n›n mevcut alacak senetlerinin nominal
de¤erleri toplam›n› veren özelli¤ini bozmamak için alacak senetlerini tasarruf de-
¤erine indirgeyen reeskont tutar›, "122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab›"nda iz-
lenir. Bu hesap, aktifi düzenleyen, pasif karakterli bir bilanço hesab›d›r. Alacak
senetleri vadeleri gelmeden 31.12 tarihinde tahsil edilseydiler, reeskont tutar› ka-
dar az tahsilat yap›lacakt›. Dolay›s›yla iflletmenin gideri do¤acakt›. Bu yaklafl›mla
söz konusu tutar "657 Reeskont Faiz Gideri Hesab›"na kaydolunur.

Örne¤in muhasebelefltirilmesine iliflkin bu aç›klamalardan sonra, yap›lacak en-
vanter kayd›n› gösterelim

Alacak senetleri ile ilgili bilanço hesaplar›n›n görünümü:

Alacaklar288

DÜfiÜNEL ‹M

121 ALACAK SENETLERİ HESABI
. .
. .
. .

(31.12) 11.800.000.000 10.100.000.000 (31.12)

31.12.200.
657 REESKONT FAİZ GİDERİ HS. 100.000.000

122 ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU HS. 100.000.000

121 ALACAK SENETLERİ HS.
. .
. .
. .

11.800.000.000 10.100.000.000(31.12) (31.12)

122 AL.SENETLERİ REESKONTU HS.
100.000.000

657 REESKONT FAİZ GİDERİ HS.
100.000.000

Tasarruf de¤eri (peflin
de¤er), bir iktisadi varl›¤›n
de¤erleme gününde sahibi
için tafl›d›¤› gerçek de¤er.
‹ktisadi varl›¤›n de¤erleme
gününde ki peflin de¤eri.

Alacak senetleri de¤erleme
gününde gerçek anlamda 
paraya çevrilmiyor, 
çevrilmesi durumunda 
ne olurdu ona göre ayarlama
kay›tlar› yap›l›yor.

Reeskont Faiz Giderleri
Hesab› dönem sonunda
"Dönem Kar ve Zarar
Hesab›"na aktar›larak
kapat›l›r. Söz konusu hesap
bir gider hesab› oldu¤u için
dönem kar›n› azalt›c› etkisi
olmaktad›r.

Ö R N E K  



Yukar›daki büyük defter hesaplar›na göre; iflletmenin elinde 1.700.000.000 lira
nominal de¤erli alacak senedi vard›r ve bunlar›n bilanço günündeki tasarruf de-
¤eri (1.700.000.000. – 100.000.000) 1.600.000.000 lirad›r.

‹flletmenin alacak senetleri hesab›n›n borç kalan› 2.600.000.000 lira senetlerin peflin de-
¤eri 2.450.000.000 lirad›r. Alacak senetlerini tasarruf de¤eri ile de¤erleyen bu iflletmede
bu ifllem nas›l muhasebelefltirilir?

fiüpheli Alacaklar
Senetli veya senetsiz alacaklar› tahsil edebilme olas›l›¤› bak›m›ndan:

• Normal alacaklar,
• fiüpheli alacaklar,
• De¤ersiz alacaklar

fleklinde üç gruba ay›rabiliriz.
Normal alacaklar, vadeleri geldi¤inde veya istenildi¤inde tahsil edilece¤inden

flüphe duyulmayan alacaklard›r. Bu gruba giren alacaklarla ilgili envanter ifllemle-
rini yukar›da ele ald›k.

fiüpheli alacaklar› genel olarak, ihtilafl› olan ve istenilmesine karfl›n borçlular›
taraf›ndan ödenmeyen alacaklar olarak tan›mlayabiliriz. Henüz tahsil edilme ola-
na¤› kesin olarak ortadan kalkmam›fl da olsa, bu tür alacaklar› normal alacaklar-
dan ay›rmak ve flüpheli olduklar›n› göstermek için ait oldu¤u "120 Al›c›lar", "121
Alacak Senetleri" hesaplar›ndan ç›kar›larak, "128 fiüpheli Ticari Alacaklar Hesa-
b›"na aktar›l›r. ‹htiyatl›l›k kavram› gere¤i ayr›ca, flüpheli duruma düflen alaca¤›n
de¤eri kadar bir tutar "654 Karfl›l›k Giderleri Hesab›"na borç kaydedilir. Söz konu-
su gider hesab›n›n karfl›l›¤›nda alacaklanacak hesap fiüpheli Alacaklar Hesab›
aktifi düzenleyen pasif karakterli bir bilanço hesab› olan "129 fiüpheli T.Alacaklar
Hesab›" olacakt›r.

‹flletmenin Kent Ltd. fiti.’nden olan 600.000.000 liral›k alacak senedi ile müflteri Ali
Y›lmaz’dan olan 110.000.000 liral›k senetsiz alaca¤›, dava ve icra konusu oldu¤un-
dan flüpheli duruma düflmüfltür.
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128 ŞÜPHELİ T.ALACAKLAR HS. 710.000.000
-Kent Ltd.Şti. 600.000.000
-Ali Yılmaz 110.000.000

120 ALICILAR HS. 110.000.000
-Ali Yılmaz

121 ALACAK SENETLERİ HS. 600.000.000

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 710.000.000
-Şüp.T.Alacak Karş.Gideri

129 ŞÜPHELİ T.ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS. 710.000.000

128 ŞÜPHELİ T. ALACAKLAR HS.
710.000.000

129 ŞÜP.ALACAK.KARŞILIĞI HS.
710.000.000

‹htiyatl›l›k, iflletmenin karfl›
karfl›ya bulundu¤u risklerin
göz önünde tutulmas›
gereklili¤ini ifade eder.

Karfl›l›k Giderleri Hesab›
dönem sonunda "Dönem Kar
ve Zarar› Hesab›"na
devredilerek kapat›l›r. Bu
hesab›n dönem kar›n›
azalt›c› etkisi olmaktad›r.

Ö R N E K



Hangi alacaklar de¤ersiz alacak olur ve bunlar nas›l muhasebelefltirilir?

De¤ersiz alacaklar tahsil olana¤› bulunmayan senetli veya senetsiz alacaklar›
ifade eder. Bir alaca¤›n tahsil edilemeyece¤i konusunda mahkeme karar›n›n bu-
lunmas› veya inand›r›c› yaz›l› belgelerle tahsiline olanak kalmad›¤›n›n saptanmas›
durumunda o alacak de¤ersiz alacak olarak nitelendirilir. Normal bir alacak bir
anda de¤ersiz duruma düflmez. Daha önce flüpheli duruma düfler. fiüpheli duru-
ma düfltü¤ünde karfl›l›k ayr›larak gider yaz›ld›¤›ndan, de¤ersiz duruma düflme
aflamas›nda söz konusu alacak; "129 fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› Hesab›"
borçland›r›larak ve "128 fiüpheli Ticari Alacaklar Hesab›" alacakland›r›larak kay›t-
lardan ç›kar›l›r.

Yukar›daki örnekte ele al›nan Kent Ltd. fiti.’nden olan 600.000.000 liral›k flüpheli alacak
de¤ersiz duruma düfltü¤ünde nas›l muhasebelefltirilir?

STOKLAR

Dönemsonunda say›m sonucu bulunan mal mevcutlar› ile Ticari
Mallar Hesab› aras›nda fark olursa, bu fark ticari mal hareketle-
ri ile ilgili di¤er hesaplar için hangi ifllemler ve kay›tlar yap›l›r?

Dönem sonundaki mal mevcudu dönem kar›n› veya zarar›n› etkiledi¤inden mal-
lar›n say›m ve de¤erlemesi büyük önem tafl›r. ‹flletme mal ile ilgili ifllemleri hangi
yönteme göre yürütürse yürütsün, dönem sonunda sahip oldu¤u mallar›n de¤eri-
ni hesaplamak için önce fiili say›m yapmak ve sonra mevcut mallar› birim maliyet
de¤eri ile çarpmak zorundad›r.

Ticari mallar›n say›m› s›ras›nda stok miktarlar›n› etkileyecek durumlar olabilir mi? Olur-
sa ne flekilde dikkate al›nmal›d›r?

Ticaret iflletmelerinde dönemsonunda mal say›m ifllemi, mal türü ve miktar›
artt›kça oldukça zaman alan önemli bir ifl olarak ortaya ç›kar. Nitekim baz› ifllet-
melerin fiili say›m›n›n daha sa¤l›kl› yap›labilmesi için dönemsonlar›nda birkaç
gün kapal› tutulduklar› da görülür. Böylece mal say›m›n› etkileyecek al›m-sat›m
ifllemleri önlenmifl olur. Buna olanak olmad›¤›nda, dönem sonuna yak›n günler-
de genellikle ifl saatleri d›fl›nda yap›lan say›m sonuçlar›n› gösteren say›m kartlar›,
mallar›n bulundu¤u dolap, raf gibi yerlere as›l›r. Al›fl ve sat›fl oldukça bu kartlar
üzerine ifllenir.

Dönemsonunda mevcut ticari mallar›n de¤erini ve dönem kar›n› veya zarar›n›
do¤ru olarak saptayabilmek için mallar›n say›m›nda afla¤›daki hususlar›n da göz
önünde tutulmas› gerekmektedir:

• ‹flletmede bulunmas›na karfl›n iflletmenin mülkiyetinde olmayan; fatura edi-
lip bedeli hesaplara al›nm›fl, ancak henüz gönderilmemifl olan müflterilere
ait mallar; iadesi faturas› düzenlenip bedeli hesaplara al›nm›fl, buna karfl›-
l›k henüz geri gönderilmemifl olan sat›c›lara ait mallar ve emanet olarak el-
de bulundurulan mallar ayr›ca saptanmal›, iflletmenin mülkiyetinde olma-
yan bu mallar envanter listesine al›nmamal›d›r.
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Stok de¤erleme yöntemleri
konusunda 2. S›n›fta
Muhasebe Uygulamalar›
kitab›nda ayr›nt›l› bilgi 
verilecektir.

Sat›fl ve Muhasebe 
ifllemlerini bilgisayara
dayal› olarak yapan 
iflletmelerde mal say›m›
otomatik olarak
yap›labilmektedir. Çalma ve
bozulma olmad›¤› sürece.
Örne¤in migros ve vb. 
yerlerden al›flverifl yapt›¤›n›z
da sat›lan mal do¤rudan
do¤ruya stoklardan
düflülmektedir.
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• Say›m s›ras›nda iflletmede bulunmamas›na karfl›n, iflletmenin mülkiyetinde
bulunan komisyonculara sat›lmak üzere emanet ya da rehin b›rak›lm›fl olan
mallar ve sat›n al›n›p fatura tutar› Ticari Mallar Hesab›na kaydedilen, buna
karfl›l›k henüz teslim al›nmam›fl mallar envanter listesine al›nmal›d›r.

• Al›c›ya daha önce gönderilen mallar›n faturalar›n›n kesilmesi ve sat›fl ola-
rak hesaplara kayd› ihmal edilmemelidir.

Muhasebe d›fl› envanterde dönemsonu mal mevcuduna iliflkin bilgiler elde
edildikten sonra muhasebe içi envanter ifllemleri ile hesaplar›n dönemsonu mal
mevcudunun de¤erini gösterir duruma gelmesi sa¤lan›r.

Mallar (stoklar) ile ilgili envanter kay›tlar›, mal hareketlerinin kayda al›nmas›-
na uygulanan yönteme göre de¤iflir.

Mal say›m› s›ras›nda hangi mallar say›ma dahil edilmeli, hangi mallar dahil edilmemelidir?

Aral›kl› Envanter Yönteminde Envanter Kay›tlar›
Aral›kl› envanter yönteminin Tekdüzen Hesap Plan›na uygun olarak uygulanma-
s›na dönembafl› mal mevcudu, dönem içi al›fllar›, al›fl iskontolar› ve al›fl iadeleri
"153 Ticari Mallar Hesab›"nda izlenir. Yap›lan sat›fllar ise, "600 Yurtiçi Sat›fllar He-
sab›"n›n alaca¤›na kaydedilir. Bu durumda Ticari Mallar Hesab›n›n borç kalan›
gerçek mal mevcudunu göstermeyece¤inden envanter ç›kar›lmas› ve hesab›n ger-
çek mal mevcudunu (maliyet bedelini) gösterir hale getirilmesi gerekir. Bunun
için fiili say›m ve de¤erleme sonucuna göre bulunan dönemsonu mal mevcudu
rakam›ndan yararlanarak, sat›lan mallar›n maliyeti hesaplanarak "153 Ticari Mallar
Hesab›"n›n alaca¤›na, "621 Sat›lan Ticari Mallar Hesab›"n›n borcuna kaydedilir. Bu
ifllemden sonra Ticari Mallar Maliyeti Hesab›n›n borç kalan›, stokta kalan mal
mevcudunun de¤erini; Sat›fllar Hesab›n›n alacak kalan› brüt sat›fllar›; Sat›lan Tica-
ri Mallar Maliyeti Hesab›n›n borç kalan› da dönem içinde sat›lan mallar›n maliye-
tini gösterecektir.

"600 Yurtiçi Sat›fllar Hesab›", "690 Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"n›n alaca¤›-
na; 621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›"da borcuna devredilerek kapat›l›r.
E¤er dönem içinde aç›ld› ise, "610 Sat›fltan ‹adeler Hesab›" ile "611 Sat›fl ‹skonto-
lar› Hesab›"da "690 Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"n›n borcuna devredilir.

Yukar›da aç›klanan konular›n ayr›nt›s› için 7. Üniteye bak›n›z.

Ticari mal hareketlerini aral›kl› envanter yöntemine göre izleyen (E) ‹flletmesi-
nin ilgili hesaplar›n›n durumu 31.12. itibariyle afla¤›daki gibi olup, say›m ve de-
¤erleme sonucu mal mevcudunun 25.800.000.000 lira oldu¤u saptanm›flt›r.
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153 TİCARİ MALLAR HESABI
.
.
.

65.400.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
.
.
.

44.000.000.000
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Envanter kay›tlar›:

Bu kay›tlardan sonra ilgili hesaplar›n durumu afla¤›daki flekilde olacakt›r:

Bu hesaplara göre:
Bilançoda yer alacak ticari mallar : 25.800.000.000 TL
Brüt sat›fl kar› (44.000.000.000 – 39.600.000.000) : 4.400.000.000 TL

1. Aral›kl› envanter yönteminde "sat›lan ticari mallar›n maliyeti" ne zaman ve ne flekilde
hesaplan›r?

2. ‹flletmenin Ticari Mallar Hesab›n›n borç toplam› 16.500.000.000, say›m sonucu mal
mevcudu 4.500.000.000 Yurtiçi Sat›fllar hesab›n›n alacak toplam› 13.500.000.000 li-
ra ise iflletmenin brüt sat›fl kar› veya zarar› nedir? Bulunuz ve buldu¤unuz sonuçlara
göre dönemsonu kay›tlar›n› yap›n›z.

Devaml› Envanter Yönteminde Envanter Kay›tlar›
Devaml› envanter yönteminin uygulanabilmesi için sat›lan her mal›n maliyetinin
bilinmesi flartt›r. Bu amaçla her bir mal türü için giren-ç›kan-kalan miktar ve ma-
liyet bilgilerini içeren stok kartlar›n›n tutulmas› gerekir.

Dönem içinde sat›lan mallar›n maliyeti  :

Dönembafl› mal mevcudu + Al›fllar : 65.400.000.000
(-) Dönemsonu mal mevcudu : (25.800.000.000)

Sat›lan mallar›n maliyeti : 39.600.000.000

31.12.200.
621 SATILAN T. MALLAR MALİYETİ HS. 39.600.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS. 39.600.000.000

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. 39.600.000.000
621 SATILAN T. MALLAR 

MALİYETİ HS. 39.600.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 44.000.000.000
690 DÖNEM KÂRI VEYA 

ZARARI HS. 44.000.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS.
. 39.600.000.000
. .
. .

65.400.000.000 39.600.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
44.000.000.000 .

. .

. .
44.000.000.000 44.000.000.000

621 SAT.T.MAL.MALİYETİ HS.
39.600.000.000 39.600.000.000

690 DÖNEM KÂR/ZARAR HS.
39.600.000.000 44.000.000.000

SIRA S ‹ZDE



Devaml› envanter yönteminin, aral›kl› envanter yönteminden fark›, "621 Sat›-
lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›"n›n dönem içinde ifllem görmesidir. Bu yöntem-
de 7. ünitede görüldü¤ü gibi "153 Ticari Mallar Hesab›", "600 Yurtiçi Sat›fllar He-
sab›" ve "621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti Hesab›"na yap›lan kay›tlardan, her an
mal mevcudu ve o ana kadar oluflan brüt sat›fl kar› veya zarar›n› ö¤renmek ola-
na¤› vard›r. Y›l içindeki mal hareketlerine iliflkin kay›tlarda hata yoksa, çal›nma,
bozulma, fire gibi bir durum söz konusu de¤ilse, say›m ve de¤erleme sonucu bu-
lunan mal mevcudu ile Ticari Mallar Hesab›n›n borç kalan› birbirine eflit olacak-
t›r. Hata varsa, düzeltme kayd› yap›l›r. Fire, bozulma, kaybolma vb. kay›plar söz
konusu ise, bunlar da ilgili hesaplara aktar›l›r. Sonuçta, Ticari Mallar Hesab› ile sa-
y›m ve de¤erleme sonucu saptanan mal mevcudu aras›ndaki fark ortadan kald›r›-
larak, Ticari Mallar Hesab›n›n dönemsonu mal mevcudunu vermesi sa¤lan›r.

Devaml› envanter yöntemi ile aral›kl› envanter yöntemi aras›nda ne gibi fark vard›r? He-
saplar itibariyle aç›klay›n›z.

Ticari mal hareketlerini devaml› envanter yöntemine göre izleyen Netafl ‹flletme-
sinin ilgili hesaplar›n›n 31.12.200. tarihindeki durumlar› afla¤›dad›r.

Dönemsonunda ç›kar›lan envanterde 7.000.000.000 lira maliyetli mal mevcu-
dunun bulundu¤u saptanm›flt›r.

Envanter kay›tlar› :

Bu kay›tlardan sonra ilgili hesaplar›n durumu afla¤›daki flekilde olacakt›r:
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153 TİCARİ MALLAR HS.
. .
. .
. .

49.000.000.000 42.000.000.000

621 SAT.T.MAL. MALİYETİ HS.
.
.
.

42.000.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
.
.
.

45.900.000.000

31.12.200.
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 42.000.000.000

621 SATILAN T.MALLAR 
MALİYETİ HS. 42.000.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 45.900.000.000
690 DÖNEM KÂRI VEYA 

ZARARI HS. 45.900.000.000

153 TİCARİ MALLAR HS.
. .
. .
. .

49.000.000.000 42.000.000.000

621 SATILAN T.MAL. MALİYETİ HS.
. 42.000.000.000
. .
. .

42.000.000.000 42.000.000.000

Ö R N E K

Mal Hesab› borç kalan›
(49.000.000.000 -
42.000.000.000 =
7.000.000.000) ile say›m
sonucu (7.000.000.000)
ayn› oldu¤u için yap›lan
kay›tlar›n do¤ru oldu¤u,
malda kaybolma olmad›¤›
anlafl›lmal›d›r.



1. Ticari Mallar Hesab›n›n borç toplam› 16.000.000.000 TL alacak toplam›
11.000.000.000 TL yurtiçi sat›fllar› 13.000.000.000 TL ise, iflletmenin bilançoda yer
alacak ticari mal tutar› ve brüt sat›fl kar› kaç lirad›r?

2. Bu verilere göre dönemsonu kay›tlar›n› yap›n›z.
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600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
45.900.000.000 .

. .

. .
45.900.000.000 45.900.000.000

690 DÖNEM KARI/ZARARI HS.
42.000.000.000 45.900.000.000
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Bilançoda yer alacak Ticari Mallar : 7.000.000.000 TL
(49.000.000.000 – 42.000.000.000)

Brüt Sat›fl Kar› : Yurtiçi Sat›fllar 45.900.000.000

Sat›lan Tic.Mal.Maliyeti 42.000.000.000 3.900.000.000 TL
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Özet
Say›m sonucu bulunan kasa mevcudu ile Kasa He-
sab›’n›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda hangi durum-
larla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma göre
hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

• Dönemsonu ifllemlerinin say›m, de¤erleme ve en-
vanter kay›tlar› fleklinde bir s›ra izledi¤ini biliyo-
ruz. Buna göre, önce kasadaki para mevcudu say›-
larak, ayr›nt›l› bir flekilde belirlenir. Sonra, bulunan
kasa mevcudu ile Kasa Hesab›’n›n borç kalan› kar-
fl›laflt›r›l›r. Bunun sonucunda üç durumla karfl›lafl›-
labilir.
1. Kasadaki para mevcudu ile Kasa Hesab›’n›n ka-

lan› ayn› tutardad›r. Bu durumda hesap kalan›
bilançoda aynen görünecektir. Baflka bir iflleme
gerek yoktur.

2. Kasadaki para mevcudu Kasa Hesab›’n›n kala-
n›ndan azd›r. Bu durumda kasa noksan› vard›r.
Bu noksanl›k (fark) bir geçici hesaba (Say›m ve
Tesellüm Noksanlar›) borç kaydedilirken, Kasa
Hesab›’na alacak kaydedilir.

3. Kasadaki para mevcudu Kasa Hesab›’n›n kala-
n›ndan fazlad›r. Bu durumda Kasa Hesab›’na fark
kadar borç kaydedilirken, bir geçici hesaba (Sa-
y›m ve Tesellüm Fazlalar›) alacak kayd› yap›l›r.

• Kasa noksanl›¤› veya fazlal›¤› durumlar›nda fark›n
nereden kaynakland›¤› araflt›r›l›r, bulunan nedene
ba¤l› olarak gerekli düzeltme kay›tlar› yap›l›r. Ma-
kul bir süre içinde, bu farklar›n nedenleri buluna-
mazsa, geçici hesaba kaydedilen "kasa noksan›"
dönem giderlerine, "kasa fazlas›" ise dönem gelir-
lerine eklenmek üzere hesaba kat›l›r.

Dönemsonunda Al›nan Çekler Hesab› ile say›m so-
nunda bulunan çek mevcudu aras›nda fark olursa,
bu fark için ne yap›l›r?

• Dönemsonunda çekler de, kasada oldu¤u gibi
say›l›p kontrol edilir ve Al›nan Çekler Hesab›’n›n
borç kalan› ile karfl›laflt›r›l›r. Hesap kalan› ile henüz
tahsili beklenen mevcut çeklerin tutar› farkl› olur-
sa; fazla ya da noksan olmas› durumuna ve bu far-
k›n nedenine göre gerekli düzeltme kay›tlar› yap›l›r.

‹flletmenin Bankalar Hesab› ile iflletmenin dönem-
sonunda bankalardan talep ederek ald›¤› banka
hesap özetlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda hangi durum-
larla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan duruma göre
hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

• E¤er iflletme, dönem içinde birden çok banka ile
mevduat hesab› iliflkisinde bulunmufl ise, önce her-
bir bankadaki mevduat›n izlendi¤i yard›mc› hesap-
lar ile "Bankalar" ana hesab› karfl›laflt›r›l›r. Bunlar
aras›nda uygunluk sa¤land›ktan sonra, Bankalar 
Hesab›’n›n yard›mc› hesaplar› ile herbir bankadan
gönderilen hesap özetleri karfl›laflt›r›l›r ve varsa
farklar› giderecek kay›tlar yap›l›r. Gerçekleflen bü-
tün ifllemler hesaplara eksiksiz geçirilmifl olsa bile,
genellikle dönem faizlerinden kaynaklanan farklar-
la karfl›laflmak olas›d›r. Mevduat hesab›na tahak-
kuk eden faizler; Bankalar Hesab›na borç, Faiz Ge-
lirleri Hesab›na alacak kayd›yla muhasebelefltirilir.

Dönemsonunda Menkul K›ymetler grubunda yer
alan Hisse Senetleri Hesab›, Özel Kesim Tahvil,
Senet ve Bonolar› Hesab› ve Kamu Kesimi Tahvil,
Senet ve Bonolar› Hesab› kalanlar› ile bu de¤erlere
ait say›m ve de¤erleme sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da hangi durumlarla karfl›lafl›labilir ve karfl›lafl›lan
duruma göre hangi ifllemler veya kay›tlar yap›l›r?

• Dönemsonunda hisse senedi, tahvil vb. menkul
k›ymetlerin mevcut ve tam olup olmad›klar› say›l›p
kontrol edilir ve al›fl bedelleriyle ait olduklar› hesap
kalanlar› karfl›laflt›r›l›r. Noksanl›k veya fazlal›k var-
sa, gerekli düzeltme kay›tlar› yap›l›r. Menkul k›y-
metlerin borsa rayici ile de¤erlenmesi durumunda,
borsa rayicinin al›fl bedelinden düflük olmas› halin-
de, aradaki fark kadar karfl›l›k ay›rmak suretiyle
gider yaz›l›r.

Dönemsonunda Al›c›lar Hesab› ile Alacak Senet-
leri Hesab›n›n envanter ifllemleri nas›l yap›l›r?

• Alacaklar ile ilgili envanterin ilk aflamas›nda, e¤er
iflletmede kullan›l›yor ise, yard›mc› (her bir müfl-
teriden alaca¤›n izlendi¤i) hesaplarla ana hesap
karfl›laflt›r›l›r ve uygunlu¤u sa¤lan›r. Daha sonra
borçlularla do¤rulama yoluyla, hesaplar›n mevcut
alacaklar› do¤ru olarak göstermesi sa¤lan›r. Tahsili
flüpheli duruma düflen alacaklar varsa, bunlarla il-
gili kay›tlar yap›l›r. 

• Alacak senetlerinin tasarruf (peflin) de¤eriyle de¤er-
lenmesi durumunda; nominal de¤erle peflin de¤er
aras›ndaki fark Reeskont Faiz Gideri Hesab›’na borç,
Alacak Senetleri Reeskontu Hesab›’na alacak kay-
d›yla muhasebelefltirilir.

Özet
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Dönemsonunda say›m sonucu bulunan mal mev-
cutlar› ile Ticari Mallar Hesab› aras›nda fark olursa,
bu fark ve ticari mal hareketleri ile ilgili di¤er hesap-
lar için hangi ifllemler ve kay›tlar yap›l›r?

• Dönemsonunda stoktaki mallar veya sat›lan mallar
ile ilgili de¤iflik durumlarla karfl›lafl›labilir. Mal
hareketlerinin sonucu, iflletmenin esas faaliyet
konusunun sonucu olarak ortaya ç›kmas› ve ifllet-
me yönetiminin baflar›s›n› de¤erlemek temel ölçüt-
lerden birisi olmas› nedeniyle, mal ile ilgili envan-
ter ifllemleri büyük önem tafl›r.

• Mal hareketlerinin izlenmesinde genellikle "aral›k-
l›" veya "devaml›" envanter yöntemlerinden birisi
kullan›l›r. Her iki yöntemde hesaplardan elde edilen
bilgiler farkl› olur. Aral›kl› Envanter Yöntemi’nde
sat›lan mallar›n maliyeti ile ilgili kay›tlar dönem
içinde yap›lmaz, dönemsonunda stoktaki mal mev-

cuduna ba¤l› olarak, bir defada yap›l›r. Devaml›
Envanter Yönteminde ise her sat›fl iflleminde sat›lan
mallar›n maliyet kayd› da yap›l›r. Dönem sonunda
sat›fllar›n maliyetiyle ilgili ayr›ca bir kay›t yapmak
gerekmez. Esasen iki kay›t yöntemi aras›ndaki temel
fark da budur.

• Dönemsonu ifllemlerinin amac›, Ticari Mallar
Hesab›’n›n borç kalan› ile stokta mevcut mallar›n
maliyet bedelini eflitleyerek bunun bilançoda "mev-
cut mal" olarak görünmesini sa¤lamak ve mal
hareketleriyle elde edilen "brüt sat›fl has›lat›" ile bu
has›lat› elde etmek için katlan›lan giderleri; "sat›fl-
lar›n maliyetini" karfl›laflt›rarak "brüt mal sat›fl kar›
veya zarar›" bilgisine ulaflmakt›r.

• Bu ünite kapsam›nda, bu amac› tüm dönen varl›k-
lar›n gerçe¤e en uygun de¤erleriyle bilançoda gös-
terilmesini sa¤lamak fleklinde özetleyebiliriz.
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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. Afla¤›dakilerden hangisi "dönen varl›klar›" azalt›c› bir
unsurdur?

a. Ticari Mallar
b. Al›nan Çekler
c. Verilen Çekler
d. Alacak Senetleri
e. Hisse Senetleri

2. ‹flletmenin, kasas›nda bulunan para mevcudu
2.200.000.000 TL, Kasa Hesab›’n›n borç kalan› ise
2.180.000.000 TL’dir.
Buna göre afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. 20.000.000 TL kasa fazlas› vard›r.
b. 20.000.000 TL kasa noksan› vard›r.
c. Kasa Hesab›na 20.000.000 TL alacak kaydedilir.
d. Kasa Hesab›na kay›t yap›lmaz.
e. Dönem zarar› 20.000.000 TL dir.

3. ‹flletmenin Kasa Hesab›’n›n durumu flöyledir;

Yap›lan kasa say›m›nda, para mevcudunun 6.100.000.000
TL oldu¤u belirlenmifltir.
Buna göre yap›lmas› gerekli yevmiye kayd› hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

4. ‹flletmenin Al›nan Çekler Hesab›’n›n kalan›
8.400.000.000 TL mevcut çeklerin tutar› ise 8.150.000.000
TL’dir. Fark›n, kredili mal sat›n al›nan GÜN A.fi.’ye senet-
siz borca karfl›l›k ciro edilen 250.000.000 TL’lik çekin
kay›tlara geçirilmemesinden kaynakland›¤› belirlenmifltir.
Yap›lmas› gereken envanter kayd› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

5. Bankalardaki mevduata tahakkuk eden faizlerin
muhasebelefltirilmesi için, afla¤›dakilerden hangisi yap›l›r?

a. Bankalar Hs. alacakland›r›l›r.
b. Banka Kredileri Hs. alacakland›r›l›r.
c. Kasa Hs. borçland›r›l›r.
d. Faiz Giderleri Hs. borçland›r›l›r.
e. Faiz Gelirleri Hs. alacakland›r›l›r.

6. ‹flletmenin Hisse Senetleri Hesab›’nda kay›tl› (A)
A.fi.’ye ait toplam 4.700.000.000 TL tutarl› hisse senedi
mevcuttur. Ancak dönemsonunda, bu hisse senetlerinin
borsa rayicine göre de¤erinin 4.550.000.000 TL oldu¤u
belirlenmifltir?
Yap›lacak envanter kayd›nda alacakland›r›lmas› gerekli
hesap ad› nedir?

a. Hisse Senetleri
b. Karfl›l›k Giderleri
c. Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›
d. Menkul K›ymet Sat›fl Zararlar›
e. Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›

100 KASA HESABI
. .
. .
. .

416.400.000.000 410.200.000.000

KASA HS. 100.000.000
SAY.TES. FAZLALARI HS. 100.000.000

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 100.000.000
KASA HS. 100.000.000

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS. 100.000.000
KASA HS. 100.000.000

KASA HS. 100.000.000
SAY.TES. NOKSANLARI HS. 100.000.000

KASA HS. 100.000.000
DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 100.000.000

TİCARİ MALLAR HS. 250.000.000
SATICILAR HS. 250.000.000

ALICILAR HS. 250.000.000
ALINAN ÇEKLER HS. 250.000.000

ALINAN ÇEKLER HS. 250.000.000
SATICILAR HS. 250.000.000

SATICILAR HS. 250.000.000
ALINAN ÇEKLER HS. 250.000.000

ALINAN ÇEKLER HS. 250.000.000
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 250.000.000
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7. ‹flletmenin dönem içinde (A) Bankas› kredi hesab›n-
dan çekti¤i 500.000.000 TL, kay›tlara yanl›fll›kla (B) Ban-
kas› mevduat hesab›ndan çekilmifl gibi ifllenmifltir.
Gerekli düzeltme kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d

e.

8. Afla¤›da verilen hesaplardan hangisi Dönem Kar› veya
Zarar› Hesab›’n›n alaca¤›na devredilerek kapat›l›r?

a. Yurtiçi Sat›fllar
b. Sat›fl ‹skontolar›
c. Sat›fltan ‹adeler
d. Ticari Mallar
e. Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti

9. Dönem içinde senede ba¤l› olarak yap›lan mal sat›fl›ndan
do¤an alaca¤›n, yanl›fll›kla Al›c›lar Hesab›’na kaydedildi¤i
belirlenmifltir. Gerekli düzeltme kayd› hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

10. ‹flletmenin Ticari Mallar Hesab›’n›n borç kalan›
9.000.000.000 TL, Yurtiçi Sat›fllar Hesab›’n›n alacak kalan›
7.500.000.000 TL ve dönem sonunda mevcut mallar›n
maliyeti 2.500.000.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre brüt sat›fl kar› veya zarar› kaç lirad›r?

a. 2.500.000.000 kar
b. 1.500.000.000 zarar 
c. 1.500.000.000 kar
d. 1.000.000.000 kar
e. 1.000.000.000 zarar

BANKALAR HS. 500.000.000
-(A)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(B)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(B)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(A)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(B)Bankası

BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000
-(A)Bankası

BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000
-(A)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(B)Bankası

BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000
-(B)Bankası

BANKALAR HS. 500.000.000
-(A)Bankası

ALACAK SENETLERİ HS. XXX
YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX

ALACAK SENETLERİ HS. XXX
ALICILAR HS. XXX

ALACAK SENETLERİ HS. XXX
SATICILAR HS. XXX

SATICILAR HS. XXX
ALACAK SENETLERİ HS. XXX

ALICILAR HS. XXX
ALACAK SENETLERİ HS. XXX


