
Bir dönemin faaliyet sonucu olan kar veya zarar›n do¤ru saptanmas› için gelir ve
giderlerin do¤ru belirlenme ve ait olduklar› dönemlere kay›tlar›n›n yap›lmas› ge-
rekir. Çünkü dönemin gelir ve giderleri içinde görülen baz› gelir ve giderler izle-
yen dönemlere ait olabilir veya bu döneme ait olupta henüz bu dönemin gelirleri
ve giderlerine dahil edilmemifl ifllemler de olabilir. Bu aç›dan gelir ve gider hesap-
lar› kontrol edilir, gerekli olan düzeltme ve ayarlama ifllemleri yap›l›r ve dönem-
sonu belirlenir. 

Bu üniteyi daha iyi anlaman›z için, 2. ünitedeki "Gelir Tablosu", 3. ünitedeki
"Gelir ve Gider Hesaplar›n›n Gere¤i" ve 14. ünitedeki "Gelir ve Giderler" konular›-
n› tekrar gözden geçiriniz ve gelir ve gider hesaplar›n›n iflleyiflini ve Dönem Kar›
veya Zarar› Hesab› ile olan iliflkisini gösteren bir flekil yap›n›z ve bu üniteyi çal›-
fl›rken önünüzde bulundurunuz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Gelirler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda hangi yönlerden ve ne amaç-

larla kontrol edilir?
2. Giderler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda hangi yönlerden ve ne

amaçlarla kontrol edilir?
3. Faaliyet ve finansman giderleri dönem içindeki kay›t flekline göre dönem so-

nunda hangi hesaplara devredilir?
4. Gelir ve gider hesaplar› hangi hesaba ne amaçla ve ne flekilde devredilir?
5. Dönem Kar› veya Zarar› Hesab› neyi gösterir ve nas›l kapat›l›r?
konular›nda  gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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GENEL AÇIKLAMA
‹flletme sahiplerinin varl›klar üzerindeki haklar›n›n ifadesi olan özsermayeyi art›-
ran ifllemlerin "gelir", özsermayeyi azaltan ifllemlerin de "gider" olarak adland›r›l-
d›¤›n›; gelirlerin ve giderlerin izlendi¤i hesaplara da gelir tablosu hesaplar› denil-
di¤ini biliyoruz.

Gelir ve giderlerin etkileri nereye ve ne yönde olmaktad›r?

GEL‹RLERLE ‹LG‹L‹ DÖNEMSONU ‹fiLEMLER‹

Gelirler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda hangi yönler-
den ve ne amaçlarla kontrol edilir?

Gelir türlerini ve bunlar için kullan›lacak gelir hesaplar›n› 14. Ünitede görmüfl bu-
lunuyoruz. Dönemin gelirleri içinde görülen baz› gelirler izleyen dönem veya dö-
nemlere ait veya içinde bulunulan döneme ait olupta henüz bu dönemin gelirle-
ri aras›na al›nmam›fl gelirler de olabilir. Bu nedenle dönemsonunda gelirler; dö-
nem bak›m›ndan, gerçekleflme bak›m›ndan ve vergi kanunlar› bak›m›ndan kont-
rol edilerek gerekli ayarlama kay›tlar› yap›l›r.

Gelirler dönemsonunda hangi bak›mlardan incelenir?

Gelirlerin Dönem Bak›m›ndan Kontrolü

‹çinde bulunulan dönemin kay›tlar›na geçmifl ancak gelecek y›llara ait olan bir gelir, bu
dönemin geliri say›labilir mi?

Gelir hesaplar›n›n dönemsonu kontrolünde, dönem içinde bu hesaplara kaydedil-
mifl tutarlar›n hepsinin içinde bulunulan bilanço dönemine ait gelirler olup, olma-
d›¤› araflt›r›l›r. Bu kontrolde, gelir hesaplar›na kaydedilmifl tutarlar içinde gelecek
döneme ait olanlar varsa, bu tutarlar gelir hesaplar›ndan ç›kar›larak, gelecek dö-
nemlere ait oldu¤unu göstermek için pasif karakterli bir bilanço hesab› olan "380
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir.

Dönemsonunda yap›lan incelemede; dönem içinde "649 Di¤er Ola¤an Gelir ve
Karlar Hesab›"na kaydedilmifl olan 12.000.000.000 liran›n 6.000.000.000 liras›n›n
izleyen y›la ait kira bedeli oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Bu durumda afla¤›daki ayarlama kayd›n›n yap›lmas› gerekir:
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Gelirlerin dönem bak›m›ndan
kontrolü Muhasebenin 
Dönemsellik Kavram›
gere¤idir.

31.12.200.
649 OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. 6.000.000.000

- Kira Gelirleri
380 GELECEK AYLARA AİT

GELİRLER HS. 6.000.000.000
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Bu ifllemle ilgili büyük defter hesaplar›n›n görünümü flöyle olacakt›r:

6.000.000.000 liral›k "Gelecek Aylara Ait Gelirler" dönemsonu bilançosunun pasi-
finde yer alacakt›r. Buna karfl›l›k, "649 Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar Hesab›"n›n
alacak kalan› (12.000.000.000 – 6.000.000.000) 6.000.000.000 lira kira geliri, "690
Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"na devredilecektir.

• Dönem içinde bir gelir hesab›na kaydedilmifl olan fakat gerçekte izleyen y›l veya y›lla-
ra ait gelir nas›l muhasebelefltirilir?

• Gelecek aylara ait gelirler bilançoda m› yer al›r? Neden?

Peflin Tahsil Edilmifl Dönem Gelirinin Ayarlanmas›
‹flletmeler, henüz geliri do¤uran ifllemin gerçekleflmemifl olmas›na karfl›n, önce-
den tahsilat yapm›fl ve tahsil edilen tutarlar›n tamam›n› dönem içinde "480 Gele-
cek Y›llara Ait Gelirler Hesab›"na kaydetmifl olabilirler. Bu hesaba kaydedilen tu-
tarlar, dönem sonunda kontrol edilerek, içinde bulunulan dönemde gelir olarak
gerçekleflmifl k›sm› saptan›r. Saptanan k›s›m Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›n-
dan ç›kar›larak, ilgili gelir hesab›na aktar›lmas› gerekir. Bunun için saptanan k›s›m
ilgili gelir hesab›na alacak, Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›na borç yaz›larak ait
oldu¤u dönemin sonuçlar›na devri sa¤lan›r.

‹flletme 2001 y›l› içinde, 4 ay› içinde bulunulan y›la, 8 ay› 2002 y›l›na ait olmak
üzere peflin tahsil etti¤i bir y›ll›k kira bedeli 6.000.000.000 liran›n tamam›n› "480
Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›"na kaydetmifltir. Bu tutar›n 4 ayl›k k›sm› için-
de bulunulan 2001 y›l›na ait oldu¤undan 31.12.2001 tarihinde envanter kay›tlar›
s›ras›nda bu y›la ait kira bedeli olan (4 ay x 6.000.000.000/12) 2.000.000.000 lira-
n›n bir bilanço hesab› olan "Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›"ndan ç›kart›larak
ilgili gelir hesab›na al›nmas› gerekecektir.
Bu nedenle yap›lacak düzeltme kayd› afla¤›daki flekilde olacakt›r:

Gelirin dönemselli¤i bak›m›ndan yap›lan bu düzeltme kayd›ndan sonra bilanço
tarihini izleyen 8 ay›n peflin tahsil edilmifl kira bedelleri de "480 Gelecek Y›llara
Ait  Gelirler Hesab›"ndan "380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab›"na aktar›l›r
fiöyle ki:
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649 D.OL. GELİR VE KÂRLAR HS.
6.000.000.000 12.000.000.000

380 GEL. AY. AİT GELİRLER HS.
6.000.000.000
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31.12.2001
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 2.000.000.000

649 D. OLAĞAN GELİR
VE KÂRLAR HS. 2.000.000.000
- Kira Gelirleri

31.12.2001
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 4.000.000.000

380 GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER HS. 4.000.000.000
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1. Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab› neyi gösterir?
2. Yukar›daki örnekte 2002 y›l›na ait 8 ayl›k (4.000.000.000) peflin al›nm›fl olan kira be-

deli, sürenin dolmas›na ba¤l› olarak ilgili gelir hesab›na al›nmas› gerekir mi? Gereki-
yorsa nas›l?

Gerçekleflmifl Fakat Tahsil Edilmemifl Gelirler

Gerçekleflmifl ancak henüz tahsil edimeyen bir gelirin gelir say›lmas› gerekir mi?

Muhasebenin dönemsellik kavram› gere¤ince, bütün gelirlerin ilgili olduklar› dö-
nemin kay›tlar›nda yer almas› gerekir. Bu nedenle dönem içinde gerçekleflen (ta-
hakkuk eden), ancak henüz tahsil edilmeyen gelirlerin de belirlenerek dönem so-
nunda ilgili gelir hesaplar›na kayd› yap›l›r. Bu yap›lmad›¤› taktirde dönemin gelir-
leri oldu¤undan daha az görünece¤inden, dönemin kar› veya zarar› do¤ru olarak
belirlenemeyecektir.

‹flletmenin varl›klar› aras›nda faiz bafllang›c› 1 Temmuz olan, y›ll›k % 80 faiz oran-
l› 10.000.000.000 liral›k tahvili bulunmaktad›r.
Bu tahvillerin 31.12. tarihine kadar ifllemifl alt› ayl›k faizi 4.000.000.000 lirad›r. Bu-
nunla beraber gerçekleflen bu faizin izleyen y›l›n 1 Temmuz tarihine kadar tahsil
edilebilme olana¤› yoktur. Ancak yine de muhasebelefltirilmesi gerekir. fiöyleki:

"181 Gelir Tahakkuklar› Hesab›" aktif karakteli bir bilanço hesab›d›r. Bu hesapta,
üçüncü kiflilerden tahsili hesap döneminden sonra yap›lacak gelirlerin, içinde bu-
lunan döneme ait k›s›mlar› bir iflletmenin bir alaca¤› olarak izlenir. Dönem sonla-
r›nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili has›lat ve gelir hesaplar› (yu-
kar›daki örnekte Faiz Gelirleri Hesab›) karfl›l›¤›nda Gelir Tahakkuklar› Hesab›na
borç kaydedilir.

Gerçekleflmifl fakat tahsil edilmemifl dönem gelirleri nas›l muhasebelefltirilir?

Gelirlerin Vergi Kanunlar› Bak›m›ndan Kontrolü
Gelirlere iliflkin dönemsonu envanter ifllemleri s›ras›nda üzerinde durulacak bir
nokta da gelir unsurlar›n›n vergi kanunlar› bak›m›ndan incelenmesidir.

Bir iflletmenin "ticari kar›" belirlenirken, dönem içinde elde edilen tüm gelirler
ticari kara eklenir. Ancak, vergiye matrah(konu) olacak kar(mali kar) belirlenir-
ken, vergi kanunlar›na (GVK, KVK, ve VUK) göre vergiye tabi olmayan gelirlerin
ticari kar rakam›ndan düflülmesi gerekir.

Gelirlerin vergi aç›s›ndan incelenmesindeki amaç, iflletme taraf›ndan iflin gere-
¤i olarak yap›lm›fl olan baz› giderlerin vergi aç›s›ndan kabul edilmemesi veya el-
de edilen baz› gelirlerin vergiden muaf olmas›d›r. Bu flekilde vergiye konu edile-
cek mali kar saptan›r.
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31.12.200.
181 GELİR TAHAKKUKLARI HS. 4.000.000.000

- Faiz gelir tahakkukları
642 FAİZ GELİRLERİ HS. 4.000.000.000

DÜfiÜNEL ‹M

Ticari kar, Ticaret Kanunu ve
Muhasebe ‹lkelerine göre
saptanan kard›r. Mali Kar,
vergi kanunlar›na uyularak
saptanan kard›r. 
GVK : Gelir Vergisi Kanunu
KVK : Kurumlar Vergisi
Kanunu
VUK : Vergi Usul Kanunu
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Gelirler, vergi kanunlar› bak›m›ndan ne amaçla kontrol edilir?

G‹DERLERLE ‹LG‹L‹ DÖNEMSONU ‹fiLEMLER‹

Giderler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda hangi yönler-
den ve ne amaçlarla kontrol edilir?

Giderlerin de dönem sonunda, gelirlerde oldu¤u gibi; dönem bak›m›ndan gerçek-
leflme bak›m›ndan ve vergi kanunlar› bak›m›ndan kontrol edilerek gerekli ayarla-
ma kay›tlar› yap›l›r ve böylece dönemin gerçek giderleri belirlenmifl olur.

Giderler dönemsonunda hangi bak›mlardan ve ne amaçla incelenir?

Giderlerin Dönem Bak›m›ndan Kontrolü

Bir sonraki y›l›n giderleri bu y›l›n geliri ile karfl›laflt›r›labilir mi?

Faaliyet sonucu kar ya da zarar›n saptanmas›nda sadece o dönemin gelirini elde
etme yolunda yap›lan giderler, Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na devredilmelidir.
Bu nedenle dönem içinde ilgili gider hesaplar›na kaydedildikleri halde, henüz tü-
kenmeyen ve kendilerinden izleyen dönemde yararlan›lacak harcamalar, bu gider
hesaplar›ndan ç›kar›larak "180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"nda aktiflefltiril-
meli ve dönemsonu bilançosunda gösterilmelidir.

‹flletme, dönem sonunda envanter ç›kard›¤›nda dönem içinde sat›n ald›¤› tarihte
"770 Genel Yönetim Giderleri Hesab›"na kaydetmifl oldu¤u 900.000.000 lira tuta-
r›ndaki yakacaktan 500.000.000 liral›k k›sm›n›n tüketilmedi¤ini saptam›flt›r.
Bu durumda afla¤›daki ayarlama kayd›n›n yap›lmas› gerekir

Bu ifllemle ilgili büyük defter hesaplar›n›n görünümü flöyle olacakt›r:

500.000.000 liral›k "Gelecek Aylara Ait Giderler" dönemsonu bilançosunun aktifin-
de yer alacakt›r. Buna karfl›l›k, "770 Genel Yönetim Giderleri Hesab›"n›n borç ka-
lan› (900.000.000 – 500.000.000) 400.000.000 lira yakacak gideri, "690 Dönem Ka-
r› veya Zarar› Hesab›"na devredilecektir.
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31.12.200.
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 500.000.000

- Yakacaklar
770 GENEL YÖNETİM GİD. HS. 500.000.000

- Yakacak Giderleri

770 GENEL YÖNETİM GID. HS.
900.000.000 500.000.000

180 GEL. AYLARA AİT GID. HS.
500.000.000
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1. Dönem içinde bir gider hesab›na kaydedilen fakat o dönemde tüketilmedi¤i için henüz
gidere gönüflmeyen tutarlar, dönemsonunda nas›l muhasebelefltirilir?

2. Gelecek aylara ait giderler bilançoda m›, gelir tablosunda m› yer al›r?

Peflin Ödenmifl Dönem Giderlerinin Ayarlanmas›
"180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›" bir önceki dönemden devreden bir he-
sap olabilece¤i gibi, henüz gidere dönüflmeyen (tükenmeyen) baz› harcamalar da
dönem içinde bu hesaba kaydedilmifl olabilir. Bu nedenle Gelecek Aylara Ait Gi-
derler Hesab› dönem sonunda kontrol edilerek, içinde bulunulan dönemde gider
olarak gerçekleflmifl tutarlar varsa saptan›r. Saptanan tutar, ilgili gider hesab›na ak-
tar›larak ait oldu¤u dönemin kar›ndan düflülmesi sa¤lan›r.

Bir önceki y›lda (örne¤in 2001 y›l›nda) al›nan ve kullan›lmad›¤› için o dönem
(2001 y›l›) sonunda "180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"na aktar›larak sonra-
ki y›la (2002 y›l›na) bir aktif kalan› olarak devredilen 400.000.000 liral›k yakaca-
¤›n tüketildi¤i, dolay›s›yla (2002 y›l›nda) gidere dönüfltü¤ü belirlenmifltir.

1. Bir önceki örne¤in devam› olan yukar›daki kayd›n büyük defter kay›tlar›n› yap›n›z ve
son durumu görünüz.

2. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab› neyi gösterir?

Gerçekleflmifl Fakat Ödenmemifl Dönem Giderleri

Gerçekleflmifl ancak henüz ödenmemifl bir giderin gider say›lmas› gerekir mi?

Muhasebenin dönemsellik kavram› gere¤ince, bütün giderlerin ilgili olduklar› dö-
nemin kay›tlar›nda yer almas› gerekir. Bu nedenle dönem içinde gerçekleflen (ta-
hakkuk eden), ancak ödemesi yap›lmayan giderlerin de belirlenerek dönem so-
nunda ilgili gider hesaplar›na kayd› yap›l›r. Bu yap›lmad›¤› takdirde dönemin gi-
derleri oldu¤undan daha az görünece¤inden, dönemin kar› veya zarar› do¤ru ola-
rak belirlenemeyecektir.

Elektrik, su, telefon ve buna benzer baz› giderlerin ödenmeleri genellikle bir-
kaç ay sonra yap›lmaktad›r. Bu nedenle bilanço tarihine kadar ödenmeyen bu tür
giderlerin tutarlar› ilgili yerlerden ö¤renilerek, kay›tlara al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
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31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 400.000.000

- Yakacak Giderleri
180 GELECEK AYLARA AİT

GİDERLER HS. 400.000.000
- Yakacaklar
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DÜfiÜNEL ‹M
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‹hbarnamesi henüz gelmeyen Aral›k/200. Ay›na ait telefon giderinin 250.000.000
lira oldu¤u ö¤renilmifltir.

"381 Gider Tahakkuklar› Hesab›" pasif karakterli bir bilanço hesab›d›r. Bu hesap-
ta gelecek aylarda ödemesi yap›lacak gider tahakkuklar› iflletmenin bir borcu ola-
rak izlenir

Gerçekleflmifl fakat ödenmemifl dönem giderinin muhasebelefltirilmemesinin sonuçlar›
neler olabilir?

Giderlerin Vergi Kanunlar› Bak›m›ndan Kontrolü
‹flletmeler faaliyetleri s›ras›nda amaçlar›na ulaflmak için çeflitli giderler yaparlar. ‹fl-
letme politikalar› gere¤i yap›lan tüm bu giderler, özsermayede azal›fla neden ol-
duklar› için gider veya zarar olarak kaydedilmeleri ticari kar›n saptanmas› bak›-
m›ndan do¤ald›r. Ancak, vergi kanunlar›m›z (GVK, KVK, VUK) mali kar›n saptan-
mas› s›ras›nda hangi giderleri kabul etti¤ini, hangilerini kabul etmedi¤ini belirt-
mifltir. Bu nedenle mali kar›n (vergi matrah›) saptanmas› için kabul edilmeyen gi-
derlerin ticari kara eklenmesi gerekir.

Giderler, vergi kanunlar› bak›m›ndan ne amaçla kontrol edilir?

7/A SEÇENE⁄‹NE GÖRE MUHASEBELEfiT‹R‹LEN 
FAAL‹YET VE F‹NANSMAN G‹DERLER‹N‹N GEL‹R 
TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI

Faaliyet ve finansman giderleri dönem içindeki kay›t flekline göre
dönemsonunda hangi hesaplara devredilir.

14 Nolu "Gelirler ve Giderler" bafll›kl› ünitede, Tekdüzen Hesap Plan›n›n faaliyet
giderlerinin dönem içinde do¤duklar›nda 7. Gruptaki maliyet hesaplar›na
kaydedilmesi ve dönemsonunda 6. Gruptaki ilgili gelir tablosu hesaplar›na
aktar›lmas›n› öngördü¤ünü belirtmifltik. Ayn› uygulama finansman giderleri için
de geçerlidir.

Faaliyet giderleri; üretim ve sat›fl maliyetlerine yüklenmeyen iflletmenin esas
faaliyet konusu ile ilgili giderleri ifade eder.

7/A seçene¤ini benimseyen bir ticaret iflletmesinin kullanaca¤› faaliyet ve fi-
nansman giderlerine iliflkin hesaplar flunlard›r:

760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hs.
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
780 Finansman Giderleri Hs.
Bu kitapta faaliyet giderlerinin ve finansman giderlerinin muhasebelefltir-

ilmesinde 7/A seçene¤i benimsenmifl ve yukar›da s›ralad›¤›m›z gider hesaplar›
kullan›lm›flt›r.

7/A Seçene¤ine Göre  Muhasebeleflt i r i len Faal iyet  ve  F inansman  Gider ler in in  Gel i r  Tablosu Hesaplar ›na Aktar › lmas› 329

31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 250.000.000

- Telefon Giderleri
381 GİDER TAHAKKUKLARI

HS. 250.000.000

SIRA S ‹ZDE

Vergi matrah›, üzerinden
vergi al›nacak tutar.
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Faaliyet ve finansman giderlerine iliflkin hesaplar gelir tablosu hesaplar›na nas›l aktar›l›r? 

Y›l içinde 7. gruptaki gider hesaplar›na kaydedilen giderler ara mali tablolar
(ayl›k, üç ayl›k, alt› ayl›k) düzenleyen iflletmelerde ara dönem sonlar›nda Yans›t-
ma Hesaplar› arac›l›¤›yla Gelir Tablosu hesaplar›na yans›t›l›r. Bu yans›tma ifllemi
s›ras›nda ilgili Yans›tma Hesaplar› alacakland›r›l›rken, ilgili gelir tablosu hesaplar›-
da borçland›r›l›r. Dönem sonunda da Yans›tma Hesaplar› ile 7. gruptaki ilgili gi-
der hesaplar› karfl›l›kl› kapat›l›r. Sadece dönemsonunda mali tablolar düzenleyen
iflletmeler ise: 1) Giderlerin yans›tma hesaplar› arac›l›¤›yla gelir tablosu hesaplar›-
na yans›t›lmas› ve 2) 7. gruptaki faaliyet ve finansman giderlerinin izlendi¤i he-
saplar ile yans›tma hesaplar›n›n kapat›lmas› kay›tlar›n›n her ikisini de dönem so-
nunda yaparlar.

Sadece dönemsonunda bilanço ve gelir tablosu düzenleyen ticaret iflletmesinin fa-
aliyet ve finansman giderleri ile ilgili hesaplar›n›n 31.12. tarihi itibariyle durumu
flöyledir:

"780 Finansman Giderleri Hesab›"nda yer alan 3.400.000.000 TL, k›sa vadeli kre-
dilere tahakkuk eden faiz giderleridir.
Dönemsonunda bu giderler yans›tma hesaplar› ile afla¤›daki flekilde gelir tablosu
hesaplar›na aktar›lacakt›r:

Faaliyet ve finansman giderleri hesaplar›n›n yans›tma hesaplar› ile karfl›laflt›r›larak
kapat›lmas›:

7/A Seçene¤ine Göre  Muhasebeleflt i r i len Faal iyet  ve  F inansman  Gider ler in in  Gel i r  Tablosu Hesaplar ›na Aktar › lmas›330

DÜfiÜNEL ‹M

760 PAZ.SAT.VE DAĞ.GİD.HS.
.
.
.

1.700.000.000

770 GENEL YÖN.GİDERLERİ HS.
.
.
.

8.900.000.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
.
.
.

3.400.000.000

31.12.200.
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. GİD. HS. 1.700.000.000
632 GENEL YÖNETİM GİD. HS. 8.900.000.000
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. HS. 3.400.000.000

761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD.
YANSITMA HS. 1.700.000.000

771 GEN. YÖN. GİD.
YANSITMA HS. 8.900.000.000

781 FİNANSMAN GİD.
YANSITMA HS. 3.400.000.000

Ö R N E K



Yap›lan  bu  dönemsonu kay›tlar›n›n büyük defter hesaplar›ndaki durumunu
görelim:

Yukar›daki büyük defter hesaplar›nda da görüldü¤ü gibi sonuçta sadece gelir
tablosu hesaplar› kalan vermektedir. Bu hesaplar da "690 Dönem Kar› veya Zara-
r› Hesab›"na devredilerek kapat›lacakt›r.

Görüflümüze göre y›lda bir kez, sadece dönemsonunda bilanço ve gelir tablo-
su düzenleyen ticari iflletmeler için Yans›tma Hesaplar›n›n kullan›lmas›n›n hiçbir
pratik yarar› yoktur. Bu bak›mdan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤i’ne
ek bir de¤ifliklikle bu grupta yer alan iflletmelerin, bu devir kayd›n› tek bir mad-
deyle afla¤›daki flekilde yapabilmeleri sa¤lanmal›d›r.
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31.12.200.
761 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. YANSITMA HS. 1.700.000.000
771 GEN. YÖN. GİD. YANSITMA HS. 8.900.000.000
781 FİNANSMAN GİD. YANSITMA HS. 3.400.000.000

760 PAZ. SAT. DAĞ. GİD. HS. 1.700.000.000
770 GEN. YÖN. GİD. HS. 8.500.000.000
780 FİNANSMAN GİD. HS. 3.400.000.000

YANSITMA HESAPLARI
761

1.700.000.000 1.700.000.000

MALİYET HESAPLARI
760

1.700.000.000 1.700.000.000

GİDER HESAPLARI
631

1.700.000.000

771
8.900.000.000 8.900.000.000

770
8.900.000.000 8.900.000.000

632
8.900.000.000

781
3.400.000.000 3.400.000.000

780
3.400.000.000 3.400.000.000

660
3.400.000.000



Hatta daha ileri giderek, sadece dönemsonunda bilanço ve gelir tablosu düzenle-
yen ticari iflletmelerin 7. Gruptaki maliyet hesaplar›n› hiç kullanmayarak, bu gi-
derleri dönem içinde gelir tablosunun gider hesaplar›na (6. grupta yer alan) kay-
d›n›n Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤ine ek tebli¤lerle kabulünü dile-
riz. Bu taktirde yukar›daki maddeye de gereksinim kalmayacak, dönem içinde ifl-
lem gören 6. gruptaki gider hesaplar›, dönemsonunda do¤rudan "Dönem Kar› ve-
ya Zarar› Hesab›"na devredilecektir. Bu flekildeki uygulama, Genel Muhasebe ile
ilk kez karfl›laflan ö¤rencilerin konuyu anlamalar›n› da kolaylaflt›racakt›r.

Faaliyet ve Finansman Giderleri nelerdi ve bu hesaplar gelir tablosu hesaplar›na nas›l
aktar›l›r?

GEL‹R TABLOSU HESAPLARININ DÖNEM KARI VEYA
ZARARI HESABINA DEVRED‹LMES‹

Gelir ve gider hesaplar› hangi hesaba ne amaçla ve ne flekilde
devredilir?

Dönem içinde meydana gelen gelirlerin ve giderlerin kaydedildikleri gelir ve gi-
der hesaplar› dönemsonunda "690 Dönem Kar veya Zarar› Hesab›"na devredile-
rek kapat›l›r. Gelir tablosu hesaplar› denilen bu hesaplar›n devredildi¤i "Dönem
Kar› veya Zarar› Hesab›", iflletmenin bir hesap dönemi içinde özsermayesinde kar
ya da zarar olarak meydana gelen art›fl ve azal›fl›n gösterildi¤i bir hesapt›r. Bu he-
sab›n borç taraf›ndan hesap döneminde meydana gelen bütün giderler ve zarar-
lar; alacak taraf›nda ise, bütün gelirler ve karlar toplan›r.

"Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›" alacak kalan› verirse, iflletme faaliyetleri kar-
l›; borç kalan› verirse, iflletme faaliyetleri zararl› sonuçlanm›fl demektir.

Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›’n›n temel özellikleri nelerdir? Ve bu hesab›n borç kalan›
neyi, alacak kalan› neyi gösterir?

Gelir Hesaplar›n›n Kapat›lmas›
Gelir hesaplar› alacak yanl› çal›flan ve alacak kalan› veren hesaplard›r. Bu hesap-
lar›n kapat›lmas›; alacak kalanlar› kadar borçland›r›lmas›, Dönem Kar› veya Zara-
r› Hesab›n›n alacakland›r›lmas› fleklinde olur.

Gel i r  Tablosu Hesaplar ›n ›n  Dönem Kar ›  veya Zarar ›  Hesab›na Devredi lmesi332

31.12.200.
631 PAZ. SATIŞ VE DAĞITIM GİD. HS. 1.700.000.000
632 GENEL YÖNETİM GİD. HS. 8.900.000.000
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. HS. 3.400.000.000

760 PAZ.SAT. VE DAĞ.GİD.HS. 1.700.000.000
770 GEN. YÖN. GİD. HS. 8.900.000.000
780 FİNANSMAN GİD. HS. 3.400.000.000

SIRA S ‹ZDE

SIRA S ‹ZDE
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Yukar›daki yevmiye kayd›nda Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan tüm gelir
hesaplar› bulunmamaktad›r. Bu hesaplar flimdiye kadar ki aç›klamalar›m›zda ifl-
lem gören gelir hesaplar›d›r.

Gelir hesaplar›n›n kapat›lmas› ve Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na devredilmesi nas›l
yap›l›r?

Gider Hesaplar›n›n Kapat›lmas›
Gider hesaplar› borç yanl› çal›flan ve borç kalan› veren hesaplard›r. Bu hesaplar›n
kapat›lmas›; borç kalanlar› kadar alacakland›r›lmas›, Dönem Kar› veya Zarar› He-
sab›n›n borçland›r›lmas› fleklinde olur.

Afla¤›da sadece baz› gider ve zarar hesaplar› ele al›narak, Dönem Kar› veya
Zarar› Hesab›’na devri gösterilecektir. Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan di¤er gi-
der hesaplar›n›n da ayn› flekilde kapat›laca¤› aç›kt›r.

Gider Hesaplar›n›n kapan›fl› ve Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›na devri nas›l yap›l›r?

DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABININ 
KAPATILMASI

Dönem Kar› veya Zarar› Hesab› neyi gösterir ve nas›l kapat›l›r?

Hesap dönemi içinde oluflan tüm gelir ve karlar ile gider ve zararlar›n, dönemso-
nunda "Dönem Kar› veya Zarar›"na devredilmelerinden sonra bu hesap iflletme-
nin o faaliyet döneminin net sonucu olan kar ya da zarar›n›n saptanmas›n› sa¤lar.

Dönem Kar ›  ve  Zarar ›  Hesab›n›n Kapat › lmas› 333

31.12.200.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XX
640 İŞTİRAKLEDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HS. XX
642 FAİZ GELİRLERİ HS. XX
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI HS. XX
646 KAMBİYA KÂRLARI HS. XX
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS. XX
649 D. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR HS. XX

690 DÖNEM KÂRI VEYA 
ZARARI XX

SIRA S ‹ZDE

31.12.200.
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. XX

610 SATIŞTAN İADELER HS. XX
611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. XX
621 SAT.T. MAL MALİYETİ HS. XX
631 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ HS. XX
632 GEN. YÖN. GİDERLERİ HS. XX
654 KARŞILIK GİDERLERİ HS. XX
657 REES. FAİZ GİDERLERİ HS. XX
659 D. OL. GİDER VE ZARARLAR HS. XX
660 K. V. BORÇLANMA GİD. HS. XX
661 U.V. BORÇLANMA GİD. HS. XX

SIRA S ‹ZDE
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Örne¤in, gelir ve gider hesaplar›n›n devrinden sonra Dönem Kar› veya Zarar›
Hesab›n›n afla¤›daki flekilde oldu¤unu varsayal›m.

Gelir ve karlar toplam› :  45.000.000.000  
Gider ve zararlar toplam› : (39.000.000.000)
Dönem kar›                  :  6.000.000.000
Gelirler, giderlerden fazla oldu¤u için hesap dönemi karl› sonuçlanm›flt›r. Du-

rum bunun tersi oldu¤unda, yani giderler gelirlerden fazla oldu¤unda hesap dö-
nemi zararla kapanm›fl olacakt›r.

Hesaplanan kar›n ya da zarar›n dönemsonu bilançosunda gösterilebilmesi için
Dönem Kar› veya Zarar› Hesab› da, "Dönem Kar› Vergi ve Di¤er Yasal Yükümlü-
lük Karfl›l›klar›" dikkate al›nmad›¤› takdirde afla¤›daki flekillerde kapat›l›r.

Yukar›daki 6.000.000.000 liral›k karl› durumu temel ald›¤›m›zda:

Dönem zararla kapanm›fl olsayd›, yap›lacak kay›t ne olurdu?

Dönem zararla kapat›lm›fl olsayd›, yap›lacak kay›t flöyle olacakt›:

Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›n›n alacak kalan› ve borç kalan› neleri gösterir ve bu ka-
lanlar hangi hesaplara nas›l devredilirler?

Dönem Kar ›  ve  Zarar ›  Hesab›n›n Kapat › lmas›334

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.
GİDERLER VE ZARARLAR GELİRLER VE KÂRLAR

(Toplam) 39.000.000.000 45.000.000.000 (Toplam)

31.12.200.
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. 6.000.000.000

590 DÖNEM NET KÂRI HS. 6.000.000.000

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS.
. .
. .
. .

39.000.000.000 45.000.000.000
6.000.000.000
45.000.000.000 45.000.000.000

590 DÖNEM NET KÂRI HS.
6.000.000.000

DÜfiÜNEL ‹M

31.12.200.
591 DÖNEM NET ZARARI HS. XXX

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. XXX

SIRA S ‹ZDE
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Özet
Gelirler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda
hangi yönlerden ve ne amaçlarla kontrol edilir?

• Özsermayede art›fla neden olan ifllemler olarak ge-
lirler, dönem içinde konular›na göre ayr› gelir he-
saplar›nda alacak taraf kayd›yla izlenir. Dönem so-
nu itibariyle; varl›klarda ve borçlarda oldu¤u gibi
gelir ve giderlerle ilgili birtak›m envanter ifllemleri-
nin yap›lmas› gerekir. Bu amaçla gelirler gerçek-
leflmifl, döneme ait ve vergiye tabi olup olmama
yönlerinden incelenir.

• Döneme ait gelirlerin bir dönem geliri hesab›n›n
alaca¤›nda kay›tl› olmas›, buna karfl›l›k gelecek
döneme/dönemlere ait gelirlerin ise "Gelecek
Aylara Ait Gelirler/Gelecek Y›llara Ait Gelirler"
hesaplar›n›n alaca¤›nda kay›tl› olmas› sa¤lan›r.
Buna göre, dönem içinde gelirin kaydedilme flekline
ba¤l› olarak dönem sonunda gerekli ayarlama
kay›tlar› yap›l›r. 

• Gerçekleflmifl (tahakkuk etmifl) fakat henüz tahsil
edilmemifl ve muhasebe kay›tlar›na geçirilmemifl
gelirler belirlendi¤inde ise, tahsil edilmesi bekle-
nen gelirden do¤an alaca¤› izlemek üzere "Gelir
Tahakkuklar› Hesab›"na borç, gelirin konusuna ba¤-
l› olarak bir dönem geliri hesab›na alacak kayd›
yap›l›r.

• Gelirler, ayr›ca vergi mevzuat› bak›m›ndan vergiye
konu olup olmad›klar› yönüyle ele al›n›r. Dönem
(ticari) kar›n›n hesaplanmas›na dahil edilen dönem
gelirlerinden vergiye tabi olmayan (vergiden muaf)
gelirler belirlenirse, bunlar›n vergi kar›n›n (vergi
matrah›n›n) bulunmas› için ticari kardan indirilme-
si gerekir. Bu ifllem vergi beyannamesi düzenlenir-
ken yap›lmaktad›r.

Giderler ve bunlarla ilgili hesaplar dönemsonunda
hangi yönlerden ve ne amaçlarla kontrol edilir?

• Öz sermayede azal›fla neden olan ifllemler olarak
giderler, dönem içinde konular›na göre ayr› gider
hesaplar›n›n borç taraflar›na kaydedilerek izlenir.
Dönemsonunda giderler de, gelirlerde oldu¤u gibi
gerçekleflme, dönemsellik ve vergi yönüyle ele al›-
narak incelenir ve gerekli düzeltme ve ayarlama
kay›tlar›na konu olurlar.

• Bu amaçla döneme ait giderlerin konular›na göre,
dönem gideri hesaplar›n›n borç yan›nda, gelecek
döneme/dönemlere ait giderlerin de "Gelecek Ay-
lara Ait Giderler/Gelecek Y›llara Ait Giderler" he-
saplar›n›n borç yan›nda yer almas› sa¤lan›r.

• Gerçekleflmifl (tahakkuk etmifl) fakat henüz öden-
memifl ve kaydedilmemifl giderler belirlenirse, bun-
lar döneme ait gider olarak bir gider hesab›n›n bor-
cuna ve bu ödenecek giderden do¤an borcu izle-
mek üzere "Gider Tahakkuklar› Hesab›"n›n alaca-
¤›na kaydedilir.

• Dönem giderlerinin vergiye konu olup olmamas›,
yani vergi mevzuat› aç›s›ndan gider kabul edilip
edilmemesi bak›m›ndan incelenmesi durumunda,
kabul edilmeyen giderler belirlenirse, bunlar vergi
kar›n› (vergi matrah›n›) belirlemek için ticari kara
eklenir. Bu düzeltme ifllemi vergi beyannamesi dü-
zenlenirken yap›lmaktad›r.

Faaliyet ve finansman giderleri dönem içindeki ka-
y›t flekline göre dönem sonunda hangi hesaplara
devredilir?

• Yukar›da gider hesaplar› ile ilgili aç›klamalar, gelir-
lerde oldu¤u gibi giderlerin de do¤rudan gelir tab-
losu hesaplar›nda izlenece¤i varsay›m› ile yap›l-
m›flt›r. Oysa uygulamada, üretimle ilgili hesaplar
dikkate al›nmad›¤›nda, faaliyet giderleri kapsam›n-
da; "Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri" ve "Ge-
nel Yönetim Giderleri" ile "Finansman Giderleri"
dönem içinde gerçeklefltikçe, önce bu adlarla 7
grubu maliyet hesaplar›na, sonra dönemsonlar› iti-
bariyle yans›tma hesaplar› kullan›larak, 6 grubu ge-
lir tablosu hesaplar› kapsam›ndaki gider hesaplar›-
na kaydedilir. Daha sonra da yans›tma hesaplar›
borçland›r›lmak, maliyet hesaplar› (7 grubu) ala-
cakland›r›lmak suretiyle bu hesaplar karfl›l›kl› ola-
rak kapat›l›r. Ancak bu ifllemden sonra gelir ve gi-
der hesaplar› karfl›laflt›r›labilir duruma gelir.

Gelir ve gider hesaplar› hangi hesaba ne amaçla ve
ne flekilde devredilir?

• Bir muhasebe dönemine ait gelir ve giderlerin kay-
dedildi¤i gelir ve gider hesaplar› dönemsonunda
"Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"na devredilerek
kapat›l›r. Böylece dönemin bütün gelir ve giderle-
ri tek hesapta toplanm›fl olur. Kar veya Zarar He-
sab›"n›n kalan› ise dönem kar›n› veya zarar›n› gös-
terir.

• Gelir hesaplar› alacak kayd›yla çal›flan hesaplar ola-
rak, dönem sonundaki alacak kalan› kadar borç-
land›r›lmak suretiyle Dönem Kar› veya Zarar› He-
sab›"n›n alaca¤›na devredilir. fiöyle;
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Gider hesaplar› borç kayd›yla çal›flan hesaplar ola-
rak, dönem sonundaki borç kalan› kadar alacak-
land›r›l›r, buna karfl›l›k Dönem Kar› veya Zarar›
Hesab› borçland›r›l›r. fiöyle;

Dönem Kar› veya Zarar› Hesab› neyi gösterir ve
nas›l kapat›l›r?

• Dönemin gelir ve gider hesaplar›n›n Dönem Kar›
veya Zarar› Hesab›’na devredilmesiyle, dönemin
bütün gelirleri ve giderleri Dönem Kar› veya Zara-
r› Hesab›’nda afla¤›daki gibi toplanm›fl olur.

• Böylece;
a) Gelirler > Giderler = K/Z Hesab› alacak 

kalan› = Kar
b) Gelirler < Giderler = K/Z Hesab› borç 

kalan› = Zarar
c) Gelirler = Giderler = K/Z Hesab› kapal› = Ne

kar ne de zarar sonuçlar›yla karfl›lafl›labilir.

• Dönem Kar› veya Zarar› Hesab› kalan verir ise, dö-
nem net sonucunu ayr› hesapta görmek ve bunu
bilançoda da gösterebilmek için, bu kalan baflka
bir hesaba devredilerek Dönem Kar› veya Zarar›
Hesab› kapat›l›r. Vergi ve fon kesintileri dikkate
al›nmad›¤› ve "692 Dönem Net Kar› veya Zarar›
Hesab›" kullan›lmad›¤› takdirde bu devir ifllemi k›-
saca flöyle gösterilebilir.
E¤er dönem kâr› varsa;

E¤er dönem zarar› varsa;

Özet

. X

. X

. X
Çeşitli Gelir Hesapları

Dönem Kârı/Zararı Hs. XX

Dönem Kârı veya Zararı Hs. XX
. X
. X
. X
Çeşitli Gider Hesapları

DÖNEM KÂRI VE ZARARI HESABI
Giderler Gelirler

690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS. X
590 DÖNEM NET KÂRI HS. X

591 DÖNEM NET ZARARI HS. X
690 DÖNEM KÂRI/ZARARI HS. X

590 DÖNEM NET KÂRI
X

591 DÖNEM NET ZARARI
X

5
A M A Ç
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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¤›daki hesaplardan hangisi Dönem Kar› veya Zara-
r› Hesab›’n›n alaca¤›na devredilmez?

a. Yurtiçi Sat›fllar
b. Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti
c. Faiz Gelirleri
d. Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›
e. Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar

2. Afla¤›daki hesaplardan hangisi Dönem Kar› veya Zara-
r› Hesab›’n›n alaca¤›na devredilerek kapat›l›r?

a. Sermaye
b. Gelir Tahakkuklar›
c. Sat›fl ‹skontolar›
d. Sat›fltan ‹adeler
e. Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar

3. ‹flletmenin dönem içinde tahsil ederek "Gelecek Ayla-
ra Ait Gelirler Hesab›"na kaydetti¤i 250.000.000 TL’lik ki-
ra gelirinden 50.000.000 TL’lik k›sm›n›n gelecek döneme
ait oldu¤u belirlenmifltir. Buna göre, dönemsonunda borç-
land›r›lmas› gerekli hesap ad› ve tutar› nedir?

a. Gelecek Aylara Ait Gelirler, 250.000.000 TL
b. Gelecek Aylara Ait Gelirler, 200.000.000 TL
c. Gelecek Aylara Ait Gelirler, 50.000.000 TL
d. Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar, 50.000.000 TL
e. Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar, 200.000.000 TL

4. ‹flletmenin dönem içinde tahsil ederek "Di¤er Ola¤an
Gelir ve Karlar Hesab›"na kaydetti¤i 500.000.000 TL’lik
dan›flmanl›k gelirinden 150.000.000 TL’lik k›sm›n›n gele-
cek döneme ait oldu¤u belirlenmifltir. Bu durumda ala-
cakland›r›lmas› gerekli hesap ad› ve tutar› nedir?

a. Kasa, 150.000.000 TL
b. Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar, 150.000.000 TL
c. Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar, 350.000.000 TL
d. Gelecek Aylara Ait Gelirler, 150.000.000 TL
e. Gelecek Aylara Ait Gelirler, 350.000.000 TL

5. ‹flletmenin dönem içinde tahsil etti¤i 400.000.000 TL
tutar›ndaki komisyon gelirinin kay›tlara geçirilmedi¤i
anlafl›lm›flt›r. Dönem sonunda yap›lmas› gerekli kay›t
nas›ld›r?

a.

b.

c.

d.

e.

6. ‹flletmenin varl›klar› aras›nda bulunan "ifltirakleri" nden
600.000.000 TL tutar›nda kar pay› (temettü) almaya hak
kazand›¤› belirlenmifltir. Dönem sonunda henüz tahsil
edilmemifl, fakat da¤›t›m› kesinleflmifl olan bu kar pay›n›n
muhasebelefltirilmesi için alacakland›r›lmas› gerekli hesap
ad› nedir?

a. ‹fltirakler
b. Gelir Tahakkuklar›
c. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri
d. Faiz Gelirleri
e. Di¤er Haz›r De¤erler

7. ‹flletmenin dönemsonu itibariyle, genel yönetim birim-
lerine tahakkuk etmifl fakat henüz ödenmemifl 700.000.000
TL tutar›nda haberleflme gideri (telefon, faks, vb.) oldu¤u
belirlenmifltir. Faaliyet giderlerini 7/A maliyet hesaplar›n›
kullanarak muhasebelefltiren iflletmede, bu ifllemle ilgili
olarak borçland›r›lmas› gerekli hesap ad› nedir?

a. Genel Yönetim Giderleri
b. Gider Tahakkuklar›
c. D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler
d. Gelecek Aylara Ait Giderler
e. Kasa

Kendimizi S›nayal›m

KASA HS. 400.000.000
KOMİSYON GELİRLERİ HS. 400.000.000

KASA HS. 400.000.000
GELİR TAHAKKUKLARI HS. 400.000.000

GELİR TAHAKKUKLARI HS. 400.000.000
KOMİSYON GELİRLERİ HS. 400.000.000

KOMİSYON GELİRLERİ HS. 400.000.000
KASA HS. 400.000.000

KOMİSYON GELİRLERİ HS. 400.000.000
GELİR TAHAKKUKLARI HS. 400.000.000
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8. ‹flletmenin dönem içinde ödeyerek "Genel Yönetim
Giderleri Hesab›"na kaydetti¤i büro malzemesi (ka¤›t,
kalem, vb.) giderlerinin toplam› 800.000.000 TL’ dir. Ancak
dönemsonunda söz konusu malzemeden 300.000.000
TL’lik k›sm›n›n henüz kullan›lmad›¤› belirlenmifltir. Bu
durumda borçland›r›lmas› gerekli hesap ad› ve tutar› nedir?

a. Genel Yönetim Giderleri, 300.000.000 TL
b. Gider Tahakkuklar›, 300.000.000 TL
c. Gelecek Aylara Ait Giderler, 300.000.000 TL
d. Gelecek Aylara Ait Giderler, 500.000.000 TL
e. Genel Yönetim Giderleri, 500.000.000 TL

9. ‹flletmenin dönem içinde bedelini ödeyerek "Gelecek
Aylara Ait Giderler Hesab›"na kaydetti¤i 750.000.000 TL’lik
yak›t malzemesinden 600.000.000 TL’lik k›sm›n›n tüketil-
di¤i belirlenmifltir. Dönem sonunda yap›lacak ayarlama
kayd›nda alacakland›r›lmas› gerekli hesap ad› ve tutar›
nedir?

a. Kasa, 600.000.000 TL
b. Genel Yönetim Giderleri, 600.000.000 TL
c. Genel Yönetim Giderleri, 150.000.000 TL
d. Gelecek Aylara Ait Giderler, 150.000.000 TL
e. Gelecek Aylara Ait Giderler, 600.000.000 TL

10.

Yukar›da hesap durumu verilen iflletmenin "dönem kar›
veya zarar›" ile ilgili olarak yapmas› gerekli son kay›t için
afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Dönem Kar› veya Zarar› Hs, 780.000.000 TL borç-
land›r›l›r.

b. Dönem Kar› veya Zarar› Hs, 90.000.000 TL alacak-
land›r›l›r.

c. Dönem Net Zarar› Hs, 90.000.000 TL borçland›r›l›r.
d. Dönem Net Kar› Hs, 90.000.000 TL alacakland›r›l›r.
e. Sermaye Hs, 90.000.000 TL alacakland›r›l›r.
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690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI
690.000.000 780.000.000


