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YÖNETMELİK

Mal�ye Bakanlığından:
 

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE
VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�ne bağlı olarak kurulmuş

olan döner sermayel� �şletmeler�n �ş ve �şlemler� �le bütçeler�n�n hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve
muhasebes� �le kontrol ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmel�k, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol

Kanununun geç�c� 11 �nc� maddes� �le 13/12/1983 tar�hl� ve 178 sayılı Mal�ye Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 11 �nc� maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Mal�ye Bakanlığını,
b) Döner Sermaye: Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�ne kanunlarla ver�len asl� ve sürekl� kamu

görevler�ne bağlı olarak ortaya çıkan ve genel �dare esaslarına göre yürütülmes� mümkün olmayan mal ve h�zmet
üret�m�ne �l�şk�n faal�yetler�n sürdürüleb�lmes� �ç�n, kamu �dares�ne bağlı olarak kurulmuş �şletmelere tahs�s ed�len
sermayey�,

c) Faal�yet Dönem�: Bakanlıkça aks� kararlaştırılmadıkça malî yılı,
ç) Gel�r: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü �şlem�,
d) G�der: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü �şlem�,
e) Harcama B�r�m�: Bütçe �le ödenek ver�len her b�r �şletmey�,
f) Harcama Yetk�l�s�: Bütçe �le ödenek tahs�s ed�len her b�r �şletmen�n en üst yönet�c�s�n� veya anılan görev�

yürütmekle görevlend�r�len k�ş�y�,
g) Hesap Dönem�: Bakanlıkça aks� kararlaştırılmadıkça malî yılı,
ğ) İlg�l� İdare: Döner sermayel� �şletmeler�n bağlı oldukları, genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�,
h) İşletme: (b) bend� uyarınca ver�len sermayen�n tahs�s amacını gerçekleşt�rmek üzere kurulan döner sermaye

�şletmeler�n�,
ı) Kanun: 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununu,
�) Malî Yıl: Takv�m yılını,
j) Mal�yet Bedel�: B�r varlığın satın alınması, üret�lmes� veya değer�n�n artırılması �ç�n yapılan harcamalar

veya ver�len kıymetler�n toplamını,
k) Mal�yet Dönem�: İşletmeler�n hesap dönem�n� geçmemek üzere kabul edecekler� mal�yet çıkarma

dönemler�n�,
l) Muhasebe B�r�m�: Gel�r ve alacakların tahs�l�, g�derler�n ve borçların hak sah�pler�ne ödenmes�, para ve

parayla �fade ed�leb�len değerler �le emanetler�n alınması, saklanması, �lg�l�lere ver�lmes�, gönder�lmes� ve d�ğer
tüm malî �şlemler�n kayıtlarının yapılması ve raporlanması �şlemler�n� yürüten b�r�m�,

m) Muhasebe Yetk�l�s�: Muhasebe h�zmetler�n�n yürütülmes�nden ve muhasebe b�r�m�n�n yönet�m�nden
sorumlu, usulüne göre atanmış yönet�c�y�,

n) Muhasebe Yetk�l�s� Mutemed�: Muhasebe yetk�l�s� adına ve hesabına para ve parayla �fade ed�leb�len
değerler� geç�c� olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetk�l� ve bu �şlemlerle �lg�l� olarak doğrudan
muhasebe yetk�l�s�ne karşı sorumlu olan görevl�ler�,

o) Muhasebe Yetk�l�s� Yardımcısı: Muhasebe yetk�l�ler�n�n yardımcılarını,
ö) Ön Malî Kontrol: İşletmeler�n gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler�ne �l�şk�n malî karar ve �şlemler�n�n;

�şletme bütçes�ne, kullanılab�l�r ödenek tutarına ve mevzuat hükümler�ne uygunluğu ve kaynakların etk�l�, ekonom�k
ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılması yönler�nden yapılan kontrolünü,

p) Ön Ödeme: İlg�l� mevzuatında öngörülen hâllerde kes�n ödeme önces� avans ver�lmes� veya kred� açılması
şekl�nde yapılan ödemey�,

r) Öz Kaynak: İşletmeler�n varlıkları �le yabancı kaynakları arasındak� farkı,



s) Ray�ç Değer: Varlık veya kaynakların değerleme günündek� normal alım satım değer�n�,
ş) Üst Yönet�c�: 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 11 �nc� maddes�nde tanımlanan üst

yönet�c�y�,
�fade eder.

 
İKİNCİ KISIM

Bütçen�n Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlandırılması
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Bütçe ve Kes�n Hesap

 
Bütçe
MADDE 4 - (1) Bütçe; �şletmeler�n bel�rl� b�r dönemdek� gel�r ve g�der tahm�nler� �le bunların uygulanmasına

�l�şk�n hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belged�r.
(2) İşletme bütçeler�; met�n kısmı �le ekl� cetvellerden oluşur.
(3) Bütçeler, yılı �ç�nde yapılacak g�derler �le gel�rlerden oluşur.
(4) Bütçen�n hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdak� �lkelere uyulur:
a) Bütçeyle ver�len harcama yetk�s�, mevzuatla düzenlenen görev ve h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla

kullanılır.
b) Bütçeler, �zleyen �k� yılın bütçe tahm�nler�yle b�rl�kte hazırlanır ve değerlend�r�l�r.
c) Bütçe, malî �şlemler�n kapsamlı ve saydam b�r şek�lde görünmes�n� sağlar.
ç) Tüm gel�r ve g�derler gayr� saf� olarak bütçelerde göster�l�r.
d) Bel�rl� gel�rler�n bel�rl� g�derlere tahs�s ed�lmemes� esastır.
e) Bütçelerde g�derler�n gel�rler� aşmaması esastır.
f) Bütçeler, a�t olduğu yıl başlamadan önce yetk�l� merc� tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.   
g) Bütçe gel�r ve g�der tahm�nler� �le uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî

saydamlık esas alınır.
ğ) İşletmeler�n tüm gel�r ve g�derler� bütçeler�nde göster�l�r.
h) İşletme h�zmetler�, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla bel�rlenm�ş yöntem, �lke ve amaçlara uygun

olarak gerçekleşt�r�l�r.
Bütçen�n uygulamaya konulması
MADDE 5 - (1) Onaylanarak kes�nleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar uygulanmak üzere

�şletmelere gönder�l�r. Bütçeler�n b�r örneğ� de muhasebe yetk�l�s�ne ver�l�r.
Ek bütçe
MADDE 6 - (1) Bütçede öngörülen ödenekler�n yeters�z kalması veya �ş programında öngörülmeyen �şler�n

yapılmasının gerekt�ğ� hâllerde, süre şartları har�ç olmak üzere ek bütçe yapılab�l�r. Ek bütçe talepler�nde kaynağın
göster�lmes� zorunludur.

Kes�n hesap
MADDE 7 - (1) İşletmeler�n bütçe uygulama sonuçları, �şletme tarafından hazırlanan kes�n hesap

cetveller�nde göster�l�r.
(2) Kes�n hesap cetveller�, muhasebe kayıtları d�kkate alınarak hazırlanır. İşletme tarafından hazırlanan

cetveller, b�r yıllık uygulama sonuçlarını göster�r.
(3) Kes�n hesap cetveller�n�n onaylanması, bütçen�n onaylanmasındak� usule göre yapılır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Gel�rler�n Tahakkuku, Tak�b� ve Tahs�l�, Harcama Yetk�l�s�n�n Yetk� ve Sorumluluğu, Gerçekleşt�rme

Görevl�ler� ve Sorumluluğu
 
Gel�rler�n tahakkuku, tak�b� ve tahs�l�
MADDE 8 - (1) İşletme gel�rler�n�n tahakkuku ve tak�b� gel�r gerçekleşt�rme görevl�ler�nce, tahs�l �şlemler� �se

muhasebe b�r�mler�nce yürütülür.
(2) Alacakların tak�b�nden vazgeç�lmes�nde, �şletmeler�n kend� özel mevzuatlarında hüküm bulunmayan

hâllerde, Kanunun 79 uncu maddes� hükmüne göre �şlem yapılır.
Harcama yetk�l�s�n�n yetk� ve sorumluluğu
MADDE 9 - (1) İşletme bütçeler�nden harcama yapılab�lmes�, harcama yetk�l�s�n�n harcama tal�matı

vermes�yle mümkündür. Harcama tal�matlarında; h�zmet gerekçes�, yapılacak �ş�n konusu ve tutarı, süres�,
kullanılab�l�r ödeneğ�, gerçekleşt�rme usulü �le gerçekleşt�rmeyle görevl� olanlara �l�şk�n b�lg�ler yer alır.

(2) Harcama yetk�l�ler� harcama yetk�s�n�; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar �se h�yerarş�k olarak b�r alt
kademedek� yönet�c�lere, kısmen veya tamamen devredeb�l�rler.

(3) Harcama yetk�s� aşağıdak� şartlara uygun olarak devred�l�r:
a) Yetk� devr� yazılı olmak zorundadır.



b) Devred�len yetk�n�n sınırları açıkça bel�rlenm�ş olmalıdır.
c) Muhasebe yetk�l�s�ne yazılı olarak b�ld�r�lmel�d�r.
(4) Harcama yetk�l�ler�, harcama tal�matlarının bütçe �lke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmel�kler �le

d�ğer mevzuata uygun olmasından, ödenekler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanılmasından ve �lg�l� mevzuata göre
yapmaları gereken d�ğer �şlemlerden sorumludur.

(5) Kanunların verd�ğ� yetk�ye �st�naden yönet�m kurulu, kom�syon ve benzer� kurul veya kom�syon kararıyla
yapılan harcamalarda, harcama yetk�s�nden doğan sorumluluk kurul veya kom�syona a�t olur.

(6) Harcama yetk�l�s�n�n kanunî �z�n, hastalık, geç�c� görev, d�s�pl�n cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma
ve benzer� nedenlerle geç�c� olarak görev�nden ayrılması hâl�nde, �lg�l� harcama b�r�m�n�n harcama yetk�l�s�, anılan
görev� yürütmekle görevlend�r�len k�ş�d�r.

Gerçekleşt�rme görevl�ler� ve sorumluluğu     
MADDE 10 - (1) G�der gerçekleşt�rme görevl�ler�, harcama tal�matı üzer�ne; �ş�n yaptırılması, mal veya

h�zmet�n alınması, tesl�m almaya �l�şk�n �şlemler�n yapılması, belgelend�r�lmes� ve ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n
hazırlanması görevler�n� yürütürler.

(2) Harcama yetk�l�s�, kend�s�ne en yakın üst kademe yönet�c�ler�nden b�r�s�n� veya b�rkaçını ödeme emr�
belges�n� düzenlemek üzere görevlend�r�r. Görevlend�r�len k�ş�ler de gerçekleşt�rme görevl�s� olup, harcama
b�r�m�ndek� ön malî kontrol görev�n� yaparlar.

(3) Gel�r gerçekleşt�rme görevl�ler�; �şletme gel�rler�n�n tahakkuk ve tak�p �şlemler�n� yürütürler.
(4) G�der ve gel�r gerçekleşt�rme görevl�ler�, kend�ler�ne ver�len görevler�n mevzuatına ve usulüne uygun

olarak yürütülmes�nden, düzenled�kler� belgeler�n doğruluğundan ve d�ğer gerçekleşt�rme görevl�ler� tarafından
düzenlenen belgeler üzer�nde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol ve Denet�m

 
Kontrol ve denet�m�n amacı
MADDE 11 - (1) İşletmelerde kontrol ve denet�m�n amacı;
a) Gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler�n, etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yönet�lmes�n�,
b) İlg�l� mevzuata uygun olarak faal�yet göster�lmes�n�,
c) Her türlü malî karar ve �şlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmes�n�,
ç) Varlıkların kötüye kullanılması ve �srafını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
d) Karar oluşturmak ve �zlemek �ç�n düzenl�, zamanında ve güven�l�r rapor ve b�lg� ed�n�lmes�n�,
sağlamaktır.
Ön malî kontrol
MADDE 12 - (1) Ön malî kontrol, harcama b�r�mler�nde �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� aşamasında yapılan

kontroller� kapsar. Ön malî kontrol görev�, �dareler�n yönet�m sorumluluğu çerçeves�nde, harcama b�r�mler� tarafından
yer�ne get�r�l�r.

(2) Ön malî kontrol sürec�, malî karar ve �şlemler�n hazırlanması, yüklenmeye g�r�ş�lmes�, �ş ve �şlemler�n
gerçekleşt�r�lmes� ve belgelend�r�lmes�nden oluşur.

(3) Gel�r, g�der, varlık ve yükümlülüklere �l�şk�n malî karar ve �şlemler, harcama b�r�mler� tarafından
�şletmen�n bütçes�, kullanılab�l�r ödenek tutarı ve mevzuat hükümler�ne uygunluğu yönler�nden kontrol ed�l�r.

(4) Harcama yetk�l�ler�; yardımcıları veya h�yerarş�k olarak kend�s�ne en yakın üst kademe yönet�c�ler�
arasından b�r veya daha fazla sayıda gerçekleşt�rme görevl�s�n� ödeme emr� belges� düzenlemekle görevlend�r�r.
Ödeme emr� belges�n� düzenlemekle görevlend�r�len gerçekleşt�rme görevl�ler�, ödeme emr� belges� ve ek� belgeler
üzer�nde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleşt�rme görevl�ler� tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emr�
belges� üzer�ne “Kontrol ed�lm�ş ve uygun görülmüştür.” şerh� düşülerek �mzalanır.

(5) Malî karar ve �şlemler�n ön malî kontrole tab� tutulmuş olması, harcama yetk�l�ler� ve gerçekleşt�rme
görevl�ler�n�n sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) Malî karar ve �şlem�n uygun görülmemes� hâl�nde �se nedenler� açıkça bel�rt�len b�r görüş yazısı yazılarak
kontrole tab� karar ve �şlem belgeler� eklenmek suret�yle �lg�l� b�r�m�ne gönder�l�r. Mevzuatına uygun olarak
g�der�leb�lecek n�tel�kte eks�kl�kler� bulunan malî karar ve �şlemlerde, bu eks�kl�kler ve nasıl düzelt�leb�leceğ�
hususları bel�rt�lmek ve bunların düzelt�lmes� kaydıyla �şlem�n uygun görüldüğü şekl�nde yazılı görüş düzenleneb�l�r.

Denet�m
MADDE 13 - (1) İşletmeler, �lg�l� �daren�n denet�m elemanları, Bakanlık ve Sayıştay tarafından denetlen�r.
(2) İşletmeler, �lg�l� �dareler�n �ç denet�m kapsamında sayılırlar. Kanunun �ç denet�me �l�şk�n hükümler� ve

�lg�l� mevzuat çerçeves�nde �lg�l� �dareler�n �ç denetç�ler� tarafından �ç denet�me tab� tutulurlar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Yetk�l�s�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

 
Muhasebe yetk�l�s�n�n görev ve yetk�ler�



MADDE 14 - (1) Muhasebe yetk�l�s�n�n görev ve yetk�ler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Gel�rler� ve alacakları �lg�l� mevzuatına göre tahs�l etmek, yers�z ve fazla tahs�l ed�lenler� �lg�l�ler�ne �ade

etmek.
b) G�derler� ve borçları hak sah�pler�ne ödemek.
c) Para ve parayla �fade ed�leb�len değerler �le emanetler� almak, saklamak ve �lg�l�lere vermek veya

göndermek.
ç) Yukarıdak� bentlerde sayılan �şlemlere ve d�ğer malî �şlemlere �l�şk�n kayıtları usulüne uygun, saydam ve

er�ş�leb�l�r şek�lde tutmak, belge ve b�lg�ler� her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
d) Yönetmel�k gereğ�nce düzenlenmes� gereken belge ve b�lg�ler�, bel�rt�len sürelerde �lg�l� yerlere düzenl�

olarak vermek.
e) Veznen�n kontrolünü �lg�l� mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
f) Muhasebe h�zmetler�ne �l�şk�n defter, kayıt ve belgeler� �lg�l� mevzuatında bel�rt�len sürelerle muhafaza

etmek ve denet�me hazır bulundurmak.
g) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n hesap, belge ve �şlemler�n� �lg�l� mevzuatında öngörülen zamanlarda

denetlemek veya muhasebe b�r�m�nden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetk�l�s� mutemed�n�n bulunduğu yerdek�
b�r�m yönet�c�s�nden kontrol ed�lmes�n� �stemek.

ğ) Hesabını kend�nden sonra gelen muhasebe yetk�l�s�ne devretmek, devred�len hesabı devralmak.
h) Muhasebe b�r�m�n� yönetmek.
ı) D�ğer mevzuatla ver�len görevler� yapmak.
Muhasebe yetk�l�s�n�n sorumlulukları
MADDE 15 - (1) Muhasebe yetk�l�ler�;
a) Bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�nde sayılan h�zmetler�n zamanında yapılmasından ve muhasebe

kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve er�ş�leb�l�r şek�lde tutulmasından,
b) Mutemetler� aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla �fade ed�len değerler �le bunlarda

meydana gelen kayıplardan,
c) Ön ödeme �le kes�n ödemeler�n yapılması ve ön ödemeler�n mahsubu aşamalarında ödeme emr� belges� ve

ek� belgeler�n usulünce �ncelenmes� ve kontrolünden,
ç) Yers�z ve fazla tahs�l ed�len tutarların �lg�l�ler�ne ger� ver�lmes�nde, ger� ver�lecek tutarın, düzenlenen

belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
d) Ödemeler�n, �lg�l� mevzuatın öngördüğü öncel�k sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına

alınma sırasına göre yapılmasından,
e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kend�nden öncek� muhasebe yetk�l�s�nden hesabı devralırken

göstermed�ğ� noksanlıklardan,
f) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n hesap, belge ve �şlemler�n� �lg�l� mevzuata göre kontrol etmekten,
g) Yetk�l� merc�lere hesap vermekten,
sorumludurlar.
(2) Muhasebe yetk�l�ler�n�n Kanuna göre yapacakları kontrollere �l�şk�n sorumlulukları, görevler� gereğ�

�ncelemeler� gereken belgelerle sınırlıdır.
(3) Muhasebe yetk�l�ler�n�n ret ve �adeler �le ayrılıp gönder�lmes� gereken paylara �l�şk�n fazla ve yers�z

ödemelerde sorumluluğu, bu Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� uyarınca yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.
Muhasebe yetk�l�s� olarak atanacakların n�tel�kler�
MADDE 16 - (1) Muhasebe yetk�l�s� görev�n� yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�lenler �le aşağıdak� şartları taşıması gerek�r.
a) En az �k� yıllık yüksek öğren�m görmüş olmak.
b) Kamu �dareler�n�n muhasebe h�zmetler�nde en az �k� yıl çalışmış olmak.
c) Son üç yıl �ç�nde olumsuz s�c�l almamış olmak.
ç) Aylıktan kesme ve kademe �lerlemes�n�n durdurulması cezası almamış olmak.
d) Görev�n gerekt�rd�ğ� b�lg� ve tems�l yeteneğ�ne sah�p olmak.
Yetk�s�z tahs�l ve ödeme yapılamayacak hâller �le b�rleşemeyecek görevler            
MADDE 17 - (1) Kanunların öngördüğü şek�lde yetk�l� kılınmamış h�çb�r gerçek veya tüzel k�ş� �şletme adına

tahs�lat ve ödeme yapamayacağı g�b� muhasebe h�zmet� de veremez.
(2) Usulüne göre atanmadığı hâlde muhasebe h�zmetler�nden b�r kısmını veya tamamını kend�l�ğ�nden

yapanlar �le yapılması konusunda em�r veren yönet�c�ler hakkında, Sayıştay tarafından bel�rlenecek malî
sorumlulukları saklı kalmak üzere, adlî ve �darî yönden de ayrıca �şlem yapılır.

(3) Harcama yetk�l�s� �le muhasebe yetk�l�s� görev� aynı k�ş�de b�rleşemez.
Görev, yetk� ve sorumlulukların devr�
MADDE 18 - (1) Muhasebe yetk�l�ler�, kanunlarla kend�ler�ne ver�len görev ve yetk�ler�nden b�r kısmını

Bakanlıkça genel yönet�m kapsamındak� �dareler �ç�n yapılan düzenlemelere göre yardımcılarına devredeb�l�rler.
(2) Muhasebe yetk�l�ler� hakkındak� sorumluluk, devred�len �şlerle �lg�l� olarak görev ve yetk� devr� yapılanlar

�le muhasebe b�r�m�nden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetk�l�s� mutemed�n�n bulunduğu yerdek� b�r�m
yönet�c�s� hakkında da uygulanır.



(3) Muhasebe yetk�l�ler� devrett�kler� görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne uygun olarak
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� gözetmekle yükümlüdür.

(4) Devred�len görev ve yetk� sınırları �çer�s�nde olmakla b�rl�kte, yardımcılar tarafından tereddüde düşülen
konulardak� �şlemler, uygun bulunması hâl�nde muhasebe yetk�l�ler� tarafından sonuçlandırılır.

Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�
MADDE 19 - (1) Muhasebe yetk�l�s� adına ve hesabına para ve parayla �fade ed�leb�len değerler� geç�c� olarak
almaya, vermeye ve göndermeye yetk�l� olanlar muhasebe yetk�l�s� mutemed�d�r. Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�, bu
�şlemlerle �lg�l� olarak doğrudan muhasebe yetk�l�s�ne karşı sorumludur. Muhasebe yetk�l�s�n�n muvafakatı alınarak
seç�lecek personel, harcama yetk�l�s� tarafından muhasebe yetk�l�s� mutemed� olarak görevlend�r�l�r. Muhasebe
yetk�l�s� mutemetler� hakkında, 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe
Yetk�l�s� Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�, Denet�m� ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k
hükümler� uygulanır.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödeme Önces� Belgeler�n Kontrolü, Ödemelerde Öncel�k, Alacakların İzlenmes�, Muhafaza Sorumluluğu
 

Muhasebe yetk�l�ler�nce ödeme emr� belges� ve ekler� üzer�nde yapılacak kontroller
MADDE 20 - (1) Muhasebe yetk�l�ler� ödeme emr� belges� ve ekler� üzer�nde;
a) Yetk�l�ler�n �mzasını,
b) Ödemen�n çeş�d�ne göre �lg�l� mevzuatında bel�rlenen belgeler�n tamam olmasını,
c) Madd� hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sah�b�n�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�,
kontrol etmekle yükümlüdürler.
(2) Muhasebe yetk�l�ler�, yukarıda bel�rt�len kontroller dışında kontrol ve �nceleme yapamaz; ödemelerde �lg�l�

mevzuatında düzenlenm�ş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara �l�şk�n hata veya eks�kl�k
bulunması hâl�nde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz.

(3) Muhasebe yetk�l�ler�, ödeme emr� belges� ek� belgeler�n, ödemes� yapılacak g�der�n çeş�d�ne ve alım
şekl�ne göre Merkez� Yönet�m Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ�nde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden
olmasını ve bu belgeler�n eks�ks�z olarak ödeme emr� belges� ek�ne bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup,
belgeler�n alınan mal veya h�zmet ya da yapılan �ş bazında m�ktar veya ara toplam olarak bütçedek� tert�pler�ne
uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumlu değ�ld�r.

(4) Muhasebe yetk�l�ler�n�n madd� hataya �l�şk�n sorumlulukları; b�r malî �şlem�n muhasebeleşt�r�lmes�ne
dayanak teşk�l eden karar, onay, sözleşme, haked�ş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzer� belgelerde; gel�r, alacak,
g�der ya da borç tutarının tesp�t ed�lmes�ne esas rakamların h�çb�r farklı yoruma yer vermeyecek b�ç�mde, b�lerek veya
b�lmeyerek yanlış seç�lmes�, oranların yanlış uygulanması, ar�tmet�k �şlemler�n yanlış yapılması ve
muhasebeleşt�rmeye esas toplamlarının muhasebeleşt�rme belges�nde �lg�l� hesaplara noksan veya fazla kayded�lmek
suret�yle yapılan yers�z ve fazla alma, verme, ödeme ve gönder�lmes�yle sınırlıdır. Tekn�k n�tel�ktek� belgelerde, bu
n�tel�ğe �l�şk�n olarak yapılmış madd� hatalardan bu belgeler� düzenleyen ve onaylayan gerçekleşt�rme görevl�ler�
sorumlu olup, muhasebe yetk�l�ler�n�n bu belgelere �l�şk�n sorumlulukları ar�tmet�k �şlemlerdek� yanlışlıklarla
sınırlıdır.

(5) Muhasebe yetk�l�ler�, ön ödemeler �le ger� ver�lecek para ve para �le �fade ed�len değerlere �l�şk�n olarak
düzenlenen muhasebeleşt�rme belgeler� ve ekler� üzer�nde de b�r�nc� fıkradak� hususları kontrol etmekle
yükümlüdürler.

Ödeme önces� kontrol süres�
MADDE 21 - (1) Ödeme emr� belgeler�, muhasebe b�r�m�ne gel�ş tar�h�nden �t�baren, en geç yed� �ş günü

�ç�nde �ncelen�r, uygun bulunanlar muhasebeleşt�r�lerek �şletmen�n nak�t mevcudu d�kkate alınmak suret�yle tutarları
hak sah�pler�ne nakden veya çek düzenlenmek ya da banka hesabına aktarılmak suret�yle öden�r. Eks�k veya hatalı
olan ödeme emr� belges� ve ek� belgeler, düzelt�lmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eks�kl�ğ�n tesp�t
ed�ld�ğ� günü �zleyen �ş günü �ç�nde gerekçeler�yle b�rl�kte harcama yetk�l�s�ne yazılı olarak gönder�l�r. Hata veya
eks�kl�kler� tamamlanarak tekrar muhasebe b�r�m�ne ver�lenler, en geç �k� �ş günü sonuna kadar �ncelenerek
muhasebeleşt�rme ve ödeme �şlem� gerçekleşt�r�l�r.

(2) Hak sah�pler�n�n banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suret�yle bankadan
yapılab�lecek ödeme tür ve tutarları �le kontrol, muhasebeleşt�rme ve ödeme süres�n� yen�den bel�rlemeye, Bakanlık
yetk�l�d�r.

Ödemeler�n yapılmasında öncel�k
MADDE 22 - (1) İşletmeler�n nak�t mevcudunun tüm ödemeler� karşılayamaması hâl�nde g�derler, muhasebe

kayıtlarına alınma sırasına göre öden�r. Ancak, bu ödemeler�n yapılmasında sırasıyla;
a) Katkı payları har�ç olmak üzere özlük haklarına �l�şk�n ödemelere,
b) Kanunları gereğ�nce d�ğer kamu �dareler�ne ödenmes� gereken verg�, res�m, harç, pr�m, fon kes�nt�s�, pay ve

benzer� tutarlara,
c) Çeş�d�ne bakılmaksızın Bakanlıkça bel�rlenen tutarın altındak� g�derlere �l�şk�n ödemelere,



ç) İhales� yapılan tem�zl�k, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenl�k, b�lg�sayar s�stemler�ne yönel�k h�zmet
alımları g�b� yoğun emek gerekt�ren, düzenl� ve kes�nt�s�z yürütülmes� gereken h�zmetlere �l�şk�n ödemelere,

d) Mevzuatları gereğ� döner sermaye gel�rler�nden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı g�b� ödemelere,
öncel�k ver�l�r.
(2) İşletmeler�n nak�t mevcudunun yeterl� olması durumunda ödemeler, ödeme emr� belgeler�n�n muhasebe

b�r�m�n�n kayıtlarına g�r�ş sırasına göre yapılır. Ödeme emr� belges� ve ek� belgeler üzer�nde Yönetmel�ğ�n 20 nc�
maddes�ne göre yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tesp�t ed�lerek tamamlanmak üzere �şletmeler�n �lg�l�
b�r�m�ne �ade ed�len ödeme emr� belgeler�ndek� tutar, noksanlık tamamlanarak muhasebe b�r�m� kayıtlarına alınır ve
yen� g�r�ş sırasına göre öden�r.

Alacakların tak�p ve tahs�l sorumluluğu
MADDE 23 - (1) Alacakların tak�p ed�lerek tahs�l ed�leb�l�r hâle get�r�lmes� �daren�n görev ve

sorumluluğundadır.
(2) Muhasebe yetk�l�s�, alacakların tak�b� �ç�n gerekl� b�lg�ler� ve belgeler� düzenl� olarak �şletmeye vermekle

yükümlüdür.
(3) Muhasebe yetk�l�s�, �darelerce �lg�l� mevzuatına göre tahakkuk ett�r�lerek tahs�l ed�leb�l�r hâle gelm�ş gel�r

ve alacakları �lg�l� hesaplara kaydederek, nakden veya mahsuben tahs�l ed�lmes�nden sorumludurlar.
Para ve para �le �fade ed�len değerler�n muhafazasında sorumluluk
MADDE 24 - (1) Muhasebe yetk�l�ler�; muhasebe b�r�mler�ne tesl�m ed�len para ve parayla �fade ed�len

değerler�n �lg�l� mevzuatında öngörüldüğü şek�lde alınmasını, muhafaza ed�lmes�n� ve gerekl� güvenl�k tedb�rler�n�n
alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Muhasebe yetk�l�ler�; �lg�l� mevzuatında öngörülen süreler �ç�nde ve bel�rs�z
günlerde vezney� kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması �ç�n gerekl� önlemler� almakla yükümlüdürler. Bu
görev�n gereğ� g�b� yer�ne get�r�lmemes� neden�yle meydana gelecek kayıp ve noksanlıklardan genel hükümlere göre
sorumludurlar.

(2) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmes� g�b� afet hâller� �le savaş veya askerî ve �darî sebeplerle
tahl�ye ya da hırsızlık g�b� nedenlerle veznede kayıp veya noksanlık meydana gelmes� hâl�nde, muhasebe
yetk�l�ler�nce durum derhal en yakın am�re yazılı olarak b�ld�r�l�r. Ayrıca, olaya �l�şk�n del�ller�n kaybolmaması �ç�n
gerekl� tedb�rler� alır. Sorumluluğun �brası �ç�n, muhasebe yetk�l�ler� olayı öğrend�kler� günden �t�baren en geç 15 gün
�ç�nde, bağlı oldukları �dareye başvurur. Bu durumda muhasebe yetk�l�s�n�n sorumluluğu, bağlı olunan �daren�n üst
yönet�c�s�n�n görüşler� alınarak Sayıştay tarafından hükme bağlanır.

G�derler�n ödenmes�ne �l�şk�n belgeler
MADDE 25 - (1) İşletme bütçeler�nden yapılacak harcamalarda ödeme belges�ne bağlanacak kanıtlayıcı

belgeler hakkında, 31/12/2005 tar�hl� ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez� Yönet�m
Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Ön ödeme �şlemler�
MADDE 26 - (1) İşletmelerce yapılacak ön ödemeler�n şekl�, dev�r ve mahsup �şlemler�, �dareler ve g�der

türler� �t�barıyla tutar ve oranlarının tesp�t� �le mutemetler�n görevlend�r�lmes� ve d�ğer �şlemler hakkında, 31/12/2005
tar�hl� ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmel�k hükümler�ne göre �şlem yapılır. Ancak, yılları merkez� yönet�m bütçe kanununda g�der türler� �t�barıyla
bel�rlenen avans üst sınırları, �şletmeler �ç�n beş katı olarak uygulanır.

(2) Ancak, �şletmelerce yürütülecek proje n�tel�ğ�ndek� �şlerle �lg�l� olarak avans l�m�t�, üst yönet�c�n�n
onayıyla 10 katına kadar artırılab�l�r.

Taşınır �şlemler�
             MADDE 27 - (1) İşletmelerce ed�n�len taşınırların kayıtlara alınmasında, ver�lmes�nde ve �zlenmes�nde,
28/12/2006 tar�hl� ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmel�ğ�
hükümler� uygulanır.

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan �lg�l� stok ve madd� duran varlık hesaplarına kaydının
sağlanması �ç�n, taşınır �şlemler�n� yürütmekle görevl� b�r�mler tarafından düzenlenen belgeler�n b�r nüshasının
muhasebe b�r�m�ne gönder�lmes� zorunludur.

İhale �şlemler�
MADDE 28 - (1) Mal ve h�zmet alımı �le yapım �şler�, 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu �le

5/1/2002 tar�hl� ve 4735 sayılı Kamu İhaleler� Sözleşme Kanunu, satış �şler� �se 8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına dayanılarak 15/06/1984 tar�hl� ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayel� Kuruluşlar İhale Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yapılır.

(2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu hükümler�ne
göre yapılacak �halelere, �şletmeler�n muhasebe b�r�mler�nden kom�syon üyes�n�n katılmaması esas olmakla b�rl�kte,
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddes� hükmüne �st�naden, �darelerde yeterl� sayı veya n�tel�kte personel bulunmaması
neden�yle �hale yetk�l�s�nce muhasebe b�r�mler�nden üye �sten�lmes� hâl�nde en az b�r personel görevlend�r�l�r.

 
ÜÇÜNCÜ KISIM

Muhasebe İşlemler�
 



BİRİNCİ BÖLÜM
Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeler�

 
Temel muhasebe kavramları
MADDE 29 - (1) Döner sermeyel� �şletmeler�n muhasebes�, muhasebe �lke ve kurallarının dayanağını

oluşturan ve aşağıda bel�rt�len kavramlara göre yürütülür:
a) Sosyal Sorumluluk: Muhaseben�n �şlev�n� yer�ne get�rme hususundak� sorumluluğunu bel�rt�r ve

muhaseben�n kapsamını, anlamını, yer�n� ve amacını göster�r. Sosyal sorumluluk kavramı; muhaseben�n
organ�zasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmes�nde ve malî tabloların düzenlenmes� ve sunulmasında, bell�
k�ş� ya da grupların değ�l, tüm toplumun çıkarlarının gözet�lmes� ve dolayısıyla b�lg� üret�m�nde gerçeğe uygun,
tarafsız ve dürüst davranılması gereğ�n� �fade eder.

b) Sürekl�l�k: İşletmeler�n faal�yetler�, herhang� b�r zaman sınırlamasına tab� olmaksızın sürdürülür.
c) Dönemsell�k: İşletmeler�n faal�yetler�, bel�rl� dönemlerde raporlanır ve her dönem�n faal�yet sonuçları d�ğer

dönemlerden bağımsız olarak saptanır.
ç) Parayla ölçülme: Parayla ölçüleb�len ekonom�k olay ve �şlemlere �l�şk�n muhasebe kayıtları, ortak ölçü

olarak ulusal para b�r�m� �le yapılır.
d) Mal�yet esası: Para mevcudu, alacaklar ve mal�yet�n�n bel�rlenmes� mümkün veya uygun olmayan kalemler

har�ç, ed�n�len varlık ve h�zmetler, bunların elde ed�lme mal�yet bedeller�yle muhasebeleşt�r�l�r. Mal�yet bedel� tesp�t
ed�lemeyen varlık ve kaynakların değerlemes�ne �l�şk�n hükümler saklıdır.

e) Belgelend�rme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenm�ş
belgelere dayandırılır.

f) Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faal�yet ve bütçe uygulama sonuçlarının ve bunlara �l�şk�n
yorumların b�rb�r�n� �zleyen dönemlerde tutarlı b�r şek�lde karşılaştırılab�l�rl�ğ�n�n sağlanması esastır. Uygulanan
muhasebe pol�t�kalarının değ�şmes� durumunda, değ�ş�kl�kler�n ve malî etk�ler�n�n malî tablo d�pnotlarında
açıklanması zorunludur.

g) Tam açıklama: Malî tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermeler�ne yardımcı olacak
ölçüde yeterl�, açık ve anlaşılır şek�lde düzenlen�r.

ğ) Öneml�l�k: B�r hesap kalem� veya malî b�r olayın n�sp� ağırlık ve değer�n�n, malî tablolarda yer ver�lecek
önemde olması esastır.

h) İht�yatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel r�sklere ve olaylara karşı bu Yönetmel�kte bel�rt�len
durumlarda karşılık ayrılır. Faal�yet sonucunu değ�şt�rmeye yönel�k olarak g�zl� yedekler ya da gereğ�nden fazla
karşılık ayrılamaz.

B�lanço �lkeler�
MADDE 30 - (1) B�lanço �lkeler�n�n amacı, sermaye koyan veya sonradan kârı �şletmede bırakanların

�şletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde ed�len varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında tesp�t
ed�lmes� ve göster�lmes� yoluyla bell� b�r tar�hte �şletmen�n malî durumunu açıklıkla ve �lg�l�ler �ç�n gerçeğe uygun
olarak yansıtmaktır.

(2) B�lanço �lkeler�; varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar �t�barıyla üç grupta toplanmaktadır.
Varlıklara �l�şk�n �lkeler
MADDE 31 - (1) Varlıklara �l�şk�n �lkeler şunlardır:
a) İşletmen�n b�r yıl ya da normal faal�yet dönem� �ç�nde paraya dönüştürüleb�lecek varlıkları, b�lançoda dönen

varlıklar grubu �ç�nde göster�l�r.
b) İşletmen�n b�r yıl ya da normal faal�yet dönem� �ç�nde paraya dönüşemeyen h�zmetler�nden b�r hesap

dönem�nden daha uzun süre yararlanılan uzun vadel� varlıkları, b�lançoda duran varlıklar grubu �ç�nde göster�l�r.
Dönem sonu b�lanço gününde, bu grupta yer alan hesaplardan vadeler� b�r yılın altında kalanlar dönen varlıklar
grubunda �lg�l� hesaplara aktarılır.

c) B�lançodak� varlıkların, b�lanço tar�h�ndek� gerçeğe uygun değerler�yle göster�leb�lmes� �ç�n, varlıklardak�
değer düşüklükler�n� göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur.Dönen varlıklar grubu �ç�nde yer alan menkul
kıymetler, alacaklar, stoklar ve d�ğer dönen varlıklar �ç�ndek� �lg�l� kalemler �ç�n, yapılacak değerleme sonucu, gerekl�
durumlarda uygun karşılıklar ayrılır. Bu �lke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler,
�şt�rakler ve d�ğer duran varlıklardak� �lg�l� kalemler �ç�n de geçerl�d�r.

ç) Gelecek dönemlere a�t olarak önceden ödenen g�derler �le car� dönemde tahakkuk eden ancak gelecek
dönemlerde tahs�l ed�lecek olan gel�rler, kayıt ve tesp�t ed�l�r ve b�lançoda ayrıca göster�l�r.

d) B�lançoda duran varlıklar grubunda yer alan madd� duran varlıklar �le madd� olmayan duran varlıkların
mal�yet�n� çeş�tl� dönem mal�yetler�ne yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan amort�smanların b�r�km�ş tutarları ayrıca
b�lançoda göster�l�r

e) Duran varlıklar grubu �ç�nde yer alan özel tükenmeye tab� varlıkların mal�yet�n� çeş�tl� dönem mal�yetler�ne
yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının b�r�km�ş tutarları ayrıca b�lançoda göster�l�r.

f) Tutarları kes�nl�kle saptanamayan alacaklar �ç�n herhang� b�r tahakkuk �şlem� yapılmaz. Bu tür alacaklar
b�lanço d�pnot ya da ekler�nde göster�l�r.



g) Ver�len reh�n, �potek ve b�lanço kapsamında yer almayan d�ğer tem�natların özell�kler� ve kapsamları
b�lanço d�pnot ya da ekler�nde açıkça bel�rt�l�r.Bu �lke, alınan reh�n, �potek ve b�lanço kapsamında yer almayan d�ğer
tem�natlar �ç�n de geçerl�d�r.Ayrıca, �şletmen�n varlıkları �le �lg�l� toplam s�gorta tutarlarının b�lanço d�pnot ya da
ekler�nde açıkça göster�lmes� gerek�r.

Yabancı kaynaklara �l�şk�n �lkeler
MADDE 32 - (1) Yabancı kaynaklara �l�şk�n �lkeler şunlardır:
a) İşletmen�n b�r yıl ya da normal faal�yet dönem� �ç�nde vades� gelen borçları, b�lançoda kısa vadel� yabancı

kaynaklar grubu �ç�nde göster�l�r.
b) İşletmen�n b�r yıl ya da normal faal�yet dönem� �ç�nde vades� gelmem�ş borçları, b�lançoda uzun vadel�

yabancı kaynaklar grubu �ç�nde göster�l�r. Dönem sonu b�lanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeler� b�r
yılın altında kalanlar, kısa vadel� yabancı kaynaklar grubundak� �lg�l� hesaplara aktarılır.

c) Tutarları kes�nl�kle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da �çermek üzere, �şletmen�n b�l�nen
ve tutarları uygun olarak tahm�n ed�leb�len bütün yabancı kaynakları kayıt ve tesp�t ed�lerek b�lançoda göster�l�r.
İşletmen�n b�l�nen ancak tutarları uygun olarak tahm�n ed�lemeyen durumları da b�lançonun d�pnotlarında açık olarak
bel�rt�l�r.

ç) Gelecek dönemlere a�t olarak önceden tahs�l ed�len hasılat �le car� dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek
dönemlerde ödenecek olan g�derler kayıt ve tesp�t ed�lerek b�lançoda ayrıca göster�l�r.

d) B�lançonun kısa ve uzun vadel� yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve d�ğer
�lg�l� hesaplardan �şletmen�n sermaye ve yönet�m bakımından �l�şk�l� bulunduğu �kt�sad� �şletmelere ve personele a�t
olan tutarlarının ayrı göster�lmes� temel �lked�r.

Öz kaynaklara �l�şk�n �lkeler
MADDE 33 - (1) Öz kaynaklara �l�şk�n �lkeler şunlardır:
a) Özkaynaklar; ödenm�ş sermaye, sermaye yedekler�, kâr yedekler�, geçm�ş yıl kârları (zararları) ve dönem

net kârı (zararı)’ndan oluşur. Sermaye yedekler�, gel�r unsuru olarak gel�r tablosuna aktarılamaz.
b) İşletme tarafından özkaynakların devam ett�r�lmes� ve korunması gerek�r. İşletmede herhang� b�r zararın

ortaya çıkması, herhang� b�r nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar, hem dönemsel hem de kümülat�f olarak
�zlen�r ve kayded�l�r.

c) Özkaynakların b�lançoda net olarak göster�lmes� �ç�n geçm�ş yıllar zararları �le dönem zararları, özkaynaklar
grubunda �nd�r�m kalemler� olarak yer alır.

Nazım hesaplara �l�şk�n �lkeler
MADDE 34 - (1) Nazım hesaplara �l�şk�n �lkeler şunlardır:
a) İşletmeler�n varlık, kaynak, gel�r ve g�der hesaplarının dışında, muhaseben�n b�lg� verme ve �zleme görev�

yükled�ğ� �şlemler�, muhasebe d�s�pl�n� altında toplanması �stenen �şlemler� �le gelecekte doğması muhtemel hak ve
yükümlülükler�ne �l�şk�n �şlemler�n� �zlemek üzere nazım hesaplar kullanılır.

b) Nazım hesaplar, yalnızca �lg�l� olduğu d�ğer nazım hesaplarla karşılıklı olarak borç ve alacak çalışan
hesaplardan oluşur. Bu hesaplar m�zanda ve b�lançonun d�pnotunda göster�l�r.

Gel�r tablosu �lkeler�
MADDE 35 - (1) Gel�r tablosu �lkeler�n�n amacı, satışlar, gel�rler, g�derler, mal�yetler, kâr ve zararlara a�t

hesapların bell� dönemlere a�t faal�yet sonuçlarını doğru olarak göstermeler�n� sağlamaktır.
(2) Bu amaç doğrultusunda ben�msenen gel�r tablosu �lkeler� şunlardır:
a) Gerçekleşmem�ş gel�rler ve satışlar gerçekleşm�ş g�b� ya da gerçekleşenler gerçek tutarından fazla ya da az

göster�lemez. Bell� b�r dönem ya da dönemler�n gerçeğe uygun faal�yet sonuçlarını göstermek �ç�n, dönem ya da
dönemler�n başında ve sonunda doğru hesap kes�m� �şlemler� yapılır.

b) Bell� b�r dönem�n gel�rler� ve satışları bunları elde etmek �ç�n yapılan mal�yet ve g�derler �le karşılaştırılır.
Bell� b�r dönem ya da dönemler�n başında ve sonunda mal�yet ve g�derler� gerçeğe uygun olarak göstereb�lmek �ç�n
stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kes�m� �şlemler� yapılır.

c) Madd� ve madd� olmayan duran varlıklar �le özel tükenmeye tab� varlıklar �ç�n uygun amort�sman ve
tükenme payı ayrılır.

ç) Mal�yetler; madd� duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım �le d�ğer g�der grupları arasında uygun b�r
şek�lde dağıtılır. Bunlardan d�rekt olanları doğrudan doğruya, b�rden fazla faal�yet� �lg�lend�renler zaman ve kullanma
faktörü d�kkate alınmak ve tahakkuk ett�r�lmek suret�yle dağıtılır.

d) Arız� ve olağanüstü n�tel�ğe sah�p gel�r ve g�derler meydana geld�kler� dönemde tahakkuk ett�r�l�r, ancak
normal faal�yet sonuçlarından ayrı olarak göster�l�r.

e) Karşılıklar, �şletmen�n kârını keyf� şek�lde azaltmak ya da b�r döneme a�t kârı d�ğer döneme aktarmak
amacıyla kullanılamaz.

f) Dönem sonuçlarının tesp�t� �le �lg�l� olarak uygulana gelen değerleme esasları ve mal�yet yöntemler�nde b�r
değ�ş�kl�k yapıldığı takd�rde, bu değ�ş�kl�ğ�n etk�ler� açıkça bel�rt�l�r.

g) B�lanço tar�h�nde var olan ve sonucu bel�rs�z b�r ya da b�rkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına
bağlı durumları �fade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul b�r şek�lde gerçeğe yakın olarak, tahm�n
ed�leb�len g�der ve zararlar tahakkuk ett�r�lerek gel�r tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gel�r ve kârlar �ç�n �se
gerçekleşme �ht�mal� yüksek de olsa herhang� b�r tahakkuk �şlem� yapılmaz, d�pnotlarda açıklama yapılır



 
İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Kuralları ve Uygulanması
 

Muhasebe �şlem�
MADDE 36 - (1) B�r �şletmen�n b�r kamu �dares� veya d�ğer üçüncü k�ş�lerle olan karşılıklı ekonom�k �l�şk�ler�

veya �şletmen�n kend� �ç�nde muhasebe �şlem� olarak değerlend�r�lmes� ve raporlanması gereken ve para c�ns�nden
�fade ed�leb�len her türlü �şlem� muhasebe �şlem�d�r. Muhasebe �şlem�; karşılıklı yükümlülük doğuran mübadele
�l�şk�s�, b�r mal veya h�zmet�n karşılıksız olarak başka b�r kuruma veya d�ğer üçüncü k�ş�lere devr�, �şletmen�n kend�
�ç�nde muhasebe �şlem� olarak değerlend�r�lmes� gereken ve para c�ns�nden �fade ed�leb�len amort�sman hesaplanması,
yen�den değerleme yapılması, stokların kullanılması ve benzer� şek�llerde gerçekleş�r.

İşlemler�n belgeye dayanması ve belge düzen�
MADDE 37 - (1) Bütün muhasebeleşt�rme �şlemler�n�n kanıtlayıcı belgelere dayandırılması zorunludur.

Kanıtlayıcı belgeler, muhasebeleşt�rme belges�n�n hazırlanmasını gerekt�ren ve/veya �lg�l� mevzuatında bel�rt�len
belgelerden oluşur.

Kayıt zamanı, gel�r ve g�derler�n yılı
MADDE 38 - (1) B�r ekonom�k değer yaratıldığında, başka b�r şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu

ed�ld�ğ�nde, el değ�şt�rd�ğ�nde veya yok olduğunda muhasebeleşt�r�l�r.
(2) Hesaplar malî yıl esasına göre tutulur.
(3) Gel�r ve g�derler tahakkuk ett�r�ld�kler� malî yılın hesaplarında göster�l�r.
Ç�ft taraflı kayıt s�stem�
MADDE 39 - (1) İşletmeler�n her türlü muhasebe �şlem� ç�ft taraflı kayıt s�stem�ne göre kayded�l�r. B�r hesaba

borç veya alacak kayded�len tutar, başka hesap ya da hesaplara alacak veya borç kayded�l�r.
Kayıt düzen� ve kayıt düzeltmes�
MADDE 40 - (1) İşletmeler�n muhasebe b�r�mler�, muhasebe �şlemler�n�, gerçekleşme sırasına göre düzenl�

b�r şek�lde hesap dönem� başında “1”den başlamak üzere hesap dönem�n�n sonuna kadar numaralandırarak
kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yen� b�r muhasebe kaydı �le düzelt�l�r. Muhasebe belges�nde düzeltme
�şlem�n�n gerekçes�ne yer ver�l�r.

Yabancı para c�ns�nden yapılan �şlemler ve kur değ�ş�kl�kler�
MADDE 41 - (1) Yabancı para c�ns�nden yapılan �şlemler, f�yatı yabancı para c�ns�nden bel�rlenen mal ve

h�zmetler�n alım ve satımları, yabancı para b�r�m�ne dayalı b�r anlaşmaya taraf olunması, yabancı para c�ns�nden b�r
varlığın elde ed�lmes� veya elden çıkarılması ve yabancı para c�ns�nden b�r yükümlülüğün oluşması veya yer�ne
get�r�lmes� g�b� �şlemlerd�r.

(2) Yabancı para c�ns�nden yapılan �şlemler ve faal�yetler ulusal para b�r�m� c�ns�nden kayded�l�r. Ulusal para
dışında yabancı b�r para c�ns�nden raporlama yapılması hâl�nde yabancı paranın c�ns� ve yabancı para c�ns�nden
raporlama yapılmasının nedenler�n�n d�pnotlarda bel�rt�lmes� gerek�r. Yabancı para c�ns�nden yapılan b�r �şlem ve
faal�yet, �şlem ve faal�yet�n gerçekleşt�ğ� tar�htek� kur üzer�nden kayded�l�r.

(3) Yabancı paralar ve yabancı para c�ns�nden �zlenen varlıklar ve yabancı kaynaklar, raporlama tar�h�nde
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasınca bel�rlenen döv�z alış kuru üzer�nden değerlemeye tab� tutulur ve değerleme
günündek� kur üzer�nden muhasebe kayıtlarında göster�l�r.

(4) Yabancı para c�ns�nden yapılan parasal b�r �şlem�n �lk kayda alındığı gün �le değerleme günü ya da ödeme
günü veya tahs�lat yoluyla kayıtlardan çıkarıldığı gün arasındak� kurlarda değ�şme olduğunda ortaya çıkan kur farkları
oluştukları dönemlerde gel�r veya g�der olarak kayded�l�r.

İç �mkânlarla üret�len madd� duran varlıklar
MADDE 42 - (1) İşletmeler�n b�zzat kend� �mkânlarıyla ürett�kler� madd� duran varlıkların üret�m� �ç�n

yapılan g�derler, �şlem tar�h�ndek� mal�yet bedel� üzer�nden �lg�l� varlık hesaplarına kayded�l�r.
Yatırım amaçlı varlık ed�n�mler�
MADDE 43 - (1) K�ra veya sermaye gel�r� veya bunların her �k�s�n� elde etmek amacıyla ed�n�len ve kısa

dönemde satış veya d�ğer �şlemlere konu ed�lmes� düşünülmeyen yatırım amaçlı varlıklar, mal�yet bedel�yle
kayded�l�r.

Malî varlıklar ve sınıflandırılması
MADDE 44 - (1) Malî varlıklar; kasadak� nak�t, banka hesaplarındak� mevcutlar, ver�len borçlardan doğan

alacaklar, senet, tahv�l ve benzer� menkul varlıklar, sermaye payları, malî türevler, b�r sözleşmeden doğan alacağı
�fade eden haklar ve hesaplarda kayıtlı alacaklar g�b� madd� ve madd� olmayan varlıklar dışındak� her türlü değerler�
kapsar. Malî varlıklar, kaynaklarına ve türler�ne göre sınıflara ayrılarak kayded�l�r.

Malî olmayan varlıklar ve sınıflandırılması
MADDE 45 - (1) Malî olmayan varlıklar; b�r üret�m sürec� sonunda ortaya çıkan ve zaman �ç�nde

tekrarlanarak b�r yıldan fazla kullanılab�len b�nalar ve yapılar, yeraltı ve yerüstü düzenler�, mak�ne ve teçh�zatlar,
taşıtlar, dem�rbaşlar ve d�ğer madd� duran varlıkları kapsayan madd� duran varlıkları; üret�m veya yönet�m
h�zmetler�nde kullanılmak veya satış amacıyla ed�n�len stoklar �le madde ve malzemeler, üret�m aşamasında veya
üret�m aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya tüket�lmek üzere elde bulundurulan mallar g�b� d�ğer varlıkları



kapsayan stokları; değerl� taşlar ve metaller, sanat eserler�, ant�kalar ve mücevherat g�b� öncel�kl� amacı üret�m
sürec�nde kullanılmak veya tüket�lmek olmayan taşınır varlıkları; arsa, araz�, yeraltı varlıkları, d�ğer doğal olarak
ortaya çıkan üret�lmem�ş madd� duran varlıklar �le patent hakkı g�b� üret�lmem�ş madd� olmayan duran varlıkları �fade
eder.

(2) Stoklar, mal�yet bedel�yle �lg�l� stok hesaplarına kayded�l�r. Mal�yet bedel�, stokların depolanacağı yere
kadar get�r�lmes� �ç�n yapılan bütün g�derler� kapsar. Kullanıldıklarında veya tüket�ld�kler�nde g�der hesabına,
satıldıklarında �se �lg�l� varlık hesaplarına kayded�lerek stok hesaplarından düşülür.

Madd� duran varlıkların kayıt değerler�
MADDE 46 - (1) Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla ed�n�len madd� duran varlıklar mal�yet

bedel�yle muhasebeleşt�r�l�r. Madd� duran varlıkların mal�yet bedel�, alış bedel�ne, verg�, res�m ve harçlar �le d�ğer
doğrudan g�derler�n �lave ed�lmes� suret�yle bulunur. Ancak, katma değer verg�s� mükellef� olan �şletmeler�n,
ed�nd�kler� madd� duran varlıklar �ç�n öded�kler� katma değer verg�s� tutarları, mal�yet bedel�ne dâh�l ed�lmez. Alım
�şlemler�nde yapılan �nd�r�mler veya herhang� b�r nedenle alış bedel� üzer�nden yapılan �adeler, alış bedel�nden
düşülür. Genel yönet�m g�derler� ve varlığın elde ed�lmes� veya kullanılab�l�r duruma get�r�lmes�yle doğrudan
�l�şk�lend�r�lmeyen g�derler, mal�yet bedel�ne �lave ed�lmez.

(2) Madd� duran varlıkların bütünley�c� parçaları ve eklent�ler�, �lg�l� madd� duran varlıkla b�rl�kte
değerlend�r�l�r.

(3) Herhang� b�r mal�yet yüklen�lmeks�z�n ed�n�len madd� duran varlıklar, ray�ç değer�yle muhasebeleşt�r�l�r.
Varlığın ray�ç değer� b�l�nem�yorsa �darece tesp�t ed�len değer� esas alınır.

(4) Sanat eserler�nden hesaplara alınmasına karar ver�lenler, s�gorta değerler� veya takd�r ed�len değerler�yle,
s�gortalanmamaları veya değer takd�r ed�lememes� durumunda �se �z bedel�yle muhasebeleşt�r�l�r.

(5) Kullanım değer� kalmayan ve kullanımı veya satışından herhang� b�r ekonom�k fayda beklen�lmeyen
madd� duran varlıklar, kayıtlı bulundukları madd� duran varlık hesabından çıkarılarak, elden çıkarılacak stoklar ve
madd� duran varlıklar hesabına alınır.

Madd� duran varlıklar �ç�n yapılan değer artırıcı harcamalar
MADDE 47 - (1) Madd� duran varlıklar �ç�n sonradan yapılan ve o varlığın değer�n�, kullanım süres�n�, ürün

ve h�zmet kal�tes�n�, sağlanan faydayı artıran veya üret�len mal veya h�zmetler�n üret�m mal�yet�n� azaltan her türlü
mal�yet, �lg�l� madd� duran varlığın kayıtlı değer�ne �lave ed�l�r ve amort�sman hesaplamasında d�kkate alınır. Bunların
dışında madd� duran varlıklar �ç�n yapılan her türlü normal bakım ve onarım harcamaları g�der olarak kayded�l�r.

Madd� olmayan duran varlıklar ve kayıt değerler�
MADDE 48 - (1) Madd� olmayan duran varlık, mal veya h�zmet üret�m�nde veya ed�n�m�nde kullanılmak,

üçüncü k�ş�lere k�raya ver�lmek veya �darî amaçlar �ç�n kullanılmak üzere elde tutulan marka, �s�m, b�lg�sayar
yazılımı, tel�f, patent, sına� ve �şletme hakları g�b� kalemlerd�r. Madd� olmayan b�r duran varlığın mal�yet�, o varlığın
satın alındığı veya üret�ld�ğ� sırada yapılan nak�t veya nak�t benzer� harcama veya varlığın elde ed�lmes� �ç�n ver�len
kıymetler�n ray�ç değer�d�r. Madd� olmayan b�r duran varlık elden çıkarıldığı, kullanımı veya satışından h�çb�r
ekonom�k fayda beklenmed�ğ� zaman hesaplardan çıkarılır.

Amort�sman ve tükenme payı uygulaması
MADDE 49 - (1) Muhasebe s�stem�ne dâh�l ed�len duran varlıklardan; araz� ve arsalar, yapım aşamasındak�

sab�t varlıklar, varlıkların elde ed�lmes� �ç�n ver�len avans ve kred�ler �le sanat eserler� dışındak�lerden hang�ler�n�n
amort�sman ve tükenme payına tab� tutulacağı ve bunlara �l�şk�n usul ve esaslar �le uygulanacak amort�sman ve
tükenme payının süre, yöntem ve oranları duran varlık çeş�tler�ne göre Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) B�r duran varlığın amort�sman ve tükenme payına tab� değer�, varlığın yararlanma ya da �tfa süres�ne
s�steml� b�r b�ç�mde dağıtılır. Amort�sman ve tükenme payı tutarı g�der olarak muhasebeleşt�r�l�r. Duran varlıkların �lk
defa amort�sman ve tükenme payı �le yen�den değerlemeye esas alınacak değer� mal�yet bedel�d�r. Ancak, yen�den
değerlemeye tab� tutulmuş olan varlıklar �ç�n amort�sman ve tükenme payı hesaplamasına esas alınacak değer, yen�den
değerleme sonucu ortaya çıkan değerd�r. B�r varlık �ç�n yapılan harcamaların, varlığın �y�leşt�r�lmes�, ömrünün
uzatılması veya ver�m�n�n arttırılması sonucunu doğurması durumunda, amort�sman ve tükenme payı hesaplaması
varlığın yen� değer� üzer�nden yapılır.

(3) B�r varlığın kullanımından elde ed�leb�lecek ekonom�k fayda tüket�ld�kçe, bu tüket�m� yansıtab�lmek
amacıyla ayrılan amort�smanların b�r�km�ş tutarı �le tükenme paylarının b�r�km�ş tutarı, varlığın defter değer� altında
eks� değer olarak göster�l�r.

Yen�den değerleme uygulaması
MADDE 50 - (1) Yen�den değerleme aşağıdak� şek�lde yapılır:
a) B�lanço varlıkları ve bu varlıklar �ç�n geçm�ş yıllarda ayrılmış olan amort�smanlar, yen�den değerlemen�n

yapılacağı yıla a�t oran �le çarpılmak suret�yle yen�den değerlen�r.
b) Yen�den değerleme net�ces�nde doğacak değer artış ve azalışları, �lg�l� madd� duran varlık hesabına

kayded�l�rken, karşılıkları da madd� duran varlık yen�den değerleme artışları hesabına kayded�l�r. Değer artış veya
azalışı, amort�smana tab� varlıkların yen�den değerlemes�nden öncek� net b�lanço varlık değerler�n�n, bu kıymetlere
yen�den değerleme oranının tatb�k�nden sonra bulunacak net b�lanço varlık değerler�nden �nd�r�lmes� suret�yle bulunur.
Net b�lanço varlık değer�, varlıkların b�lanço varlıklarında yazılı değerler�nden, b�r�km�ş amort�smanın düşülmes�
suret�yle bulunan m�ktarı �fade eder.



c) B�r hesap dönem� sonu �t�barıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yen�den değerleme oranı, Bakanlıkça
bel�rlen�r.

ç) Hesap dönem� �ç�nde ed�n�len amort�smana tab� varlıklar �ç�n ed�n�ld�ğ� dönem �ç�n yen�den değerleme
yapılmaz.

d) Değerleme, malî yıl sonu �t�barıyla yapılır.
e) B�r varlığın yen�den değerlemes� sonucunda ortaya çıkan artış tutarı, öz kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek�

madd� duran varlık yen�den değerleme artışları hesabına �lave ed�l�r.B�r varlık herhang� b�r nedenle elden çıkarılmışsa
yen�den değerleme artışı da hesaplardan çıkarılır.

(2) Gel�r ve kurumlar verg�s� mükellef� olan ve enflasyon düzeltmes� uygulamasına tab� olan �şletmelerce,
yen�den değerleme yapılmaz.

Amort�smana tab� varlıkların kullanım süreler�n�n değ�şmes�
MADDE 51 - (1) Amort�smana tab� varlıkların ekonom�k ömürler� bell� aralıklarla yen�den gözden geç�r�l�r ve

eğer kullanım süreler� başlangıçta yapılan tahm�nden kayda değer şek�lde farklı �se, amort�sman hesaplama süres�
mevcut ve gelecek dönemler� �çerecek şek�lde yen�den bel�rlen�r.

Değer ve m�ktar değ�ş�mler�
MADDE 52 - (1) Varlık ve yabancı kaynakların değerlemeye tab� tutulmaları sonucunda, f�yat

değ�şmeler�nden dolayı ortaya çıkan artış ve azalışlar değer değ�ş�m�; borçların, alacakların veya varlıkların hac�m,
sayı g�b� m�ktarlarında meydana gelen ve �şletmeler�n �n�s�yat�f� dışında ortaya çıkan artış ve azalışlar �se m�ktar
değ�ş�m�d�r. Bu şek�lde ortaya çıkan kazanç ve kayıplar �lg�s�ne göre öz kaynaklar ana hesap grubunda açılan
hesaplara veya gel�r ve g�der hesaplarına kayded�l�r.

Mübadele �şlemler�nden sağlanan gel�rler
MADDE 53 - (1) Mal ve h�zmetler�n takas yoluyla satışı �şlemler�nden sağlanan tutarlar, �şlem günündek�

ray�ç değerler�yle kayded�l�r. Bu �şlemler sırasında mübadeleye konu mal ve h�zmetler arasında parayla ölçüleb�len
farklılıklardan doğan kazanç ve kayıplar da �şlem günündek� ray�ç değerler�yle kayded�l�r.

Gayr�saf�l�k �lkes�
MADDE 54 - (1) Gel�r ve g�derler, herhang� b�r düzenleme veya standart �le aks� kararlaştırılmadıkça

gayr�saf� olarak kayded�l�r.
Şartlı bağış ve yardımlar
MADDE 55 - (1) Şartlı bağış ve yardımlar alındıklarında, tahs�s amacına uygun olarak kullanılmak üzere �lg�l�

hesaplara kayded�l�r. Bunların kullanılması sonucu �şletme adına kaydı gereken b�r varlık üret�lm�ş �se söz konusu
varlık mal�yet bedel�yle muhasebeleşt�r�l�r.

(2) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı �ç�n ger� �sten�ld�ğ� takd�rde, �lg�l� g�der
hesabına kayded�lerek �lg�l�s�ne ger� ver�l�r ve verg�lend�rme yönünden değerlend�r�lmek üzere durum �lg�l�n�n bağlı
bulunduğu verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.

Hesap verme sorumluluğu
MADDE 56 - (1) Her türlü �şletme kaynağının elde ed�lmes�, muhafazası ve kullanılmasında görevl� ve yetk�l�

olanlar, kaynakların etk�l�, ekonom�k, ver�ml� ve hukuka uygun olarak elde ed�lmes�nden, kullanılmasından,
muhasebeleşt�r�lmes�nden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması �ç�n gerekl� önlemler�n alınmasından
sorumludur ve yetk�l� kılınmış merc�lere hesap vermek zorundadır.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yevm�ye S�stem� ve Kullanılacak Defterler
 
Yevm�ye s�stem�, muhasebeleşt�rme belgeler� ve açılış kayıtları
MADDE 57 - (1) Muhasebe �şlemler�, yevm�ye tar�h� ve mütesels�l sıra numarasına göre maddeler hâl�nde

önce yevm�ye defter�ne kayded�l�r; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterler�ne s�steml� b�r
şek�lde dağıtılır.

(2) Muhasebeleşt�rme belgeler�n�n yevm�ye tar�h ve numarası sütunlarına, gerçekleşen �şlemler�n kayda
geç�r�ld�kler� tar�h �le hesap dönem�n�n başında “1”den başlayıp, hesap dönem�n�n sonuna kadar devam eden b�rer
numara ver�l�r. Yevm�ye defter�, büyük defter ve yardımcı hesap defterler� kayıtlarında bu yevm�ye tar�h ve numaraları
esas alınır.

(3) Gerçekleşen �şlemler muhasebeleşt�rme belgeler�yle kayded�l�r. Belge olmadan kayıt yapılmaz.
Gerçekleşen �şlemler, “Hesabın İşley�ş�” bölümler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde hesaplara kayded�l�r. Hesabın �şley�ş�
bölümler�nde yer almayan �şlemler �se bu Yönetmel�kte bel�rt�len hesapların n�tel�ğ�ne uygun b�r b�ç�mde
kayded�lmekle b�rl�kte Bakanlığa b�lg� ver�l�r. B�r hesabın borcuna kayded�len tutar mutlaka başka b�r hesap ya da
hesapların alacağına kayded�l�r. Yevm�ye defter�nde her zaman borç-alacak eş�tl�ğ� bulunur.

(4) Nakden veya mahsuben yapılan harcamalar “Ödeme Emr� Belges�” (Örnek:1), d�ğer �şlemler �se
“Muhasebe İşlem F�ş�” (Örnek:2 ) �le muhasebeleşt�r�l�r.

(5) Malî yılın başında, b�r öncek� hesap dönem� kapanış b�lançosu ve d�pnotları esas alınarak açılış
b�lançosu düzenlen�r. Açılış b�lançosuna dayanılarak, açılış yevm�yes�n�n kayıtlarını sağlamak üzere
b�lançodak� tutarlar, düzenlenecek “1” yevm�ye numaralı muhasebe �şlem f�ş�yle �lg�l� hesaplara borç ve



alacak kayded�l�r. Açılış kaydına �l�şk�n muhasebe �şlem f�ş�ne, açılış b�lançosunun b�r nüshası eklen�r.
Açılış kaydına esas tutarlar, �lg�l� hesaplar �ç�n açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterler�ne
aktarıldıktan sonra yılı �şlemler�n�n kaydına başlanır.

Kullanılacak defterler
MADDE 58 - (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında muhasebe b�r�mler�nde aşağıdak� defterler kullanılır:
a) Yevm�ye defter� (Örnek:3); kayda geç�r�lmes� gereken �şlemler�n yevm�ye tar�h� ve mütesels�l numara

sırasıyla ve maddeler hâl�nde düzenl� olarak yazıldığı defterd�r. Yevm�ye defter�ne açılış kaydı yapıldıktan sonra,
günlük �şlemler muhasebeleşt�rme belgeler�ne dayanılarak kayded�l�r.

b) Büyük defter (Örnek:4); yevm�ye defter�nde kayda geç�r�lm�ş olan �şlemler� usulüne göre hesaplara dağıtan
ve tasn�fl� olarak bu hesaplarda toplayan defterd�r. İşlemler yevm�ye tar�h ve numara sırasına göre yevm�ye defter�ne
kayded�ld�kten sonra, aynı yevm�ye tar�h ve numarası �le her b�r hesap �ç�n açılan büyük defter�n �lg�l� sayfalarına
tasn�fl� olarak kayded�l�r.

c) Envanter defter� (Örnek:5); �şletmen�n kuruluş tar�h�ndek� ve her hesap dönem�n�n sonundak� mevcut
varlıklar �le kaynakların kayded�ld�ğ� defterd�r. Kuruluş tar�h�nde çıkarılan açılış envanterler� ve açılış b�lançosu, bu
deftere �lk kayıt olarak yazılır. Dönem sonu envanter� çıkarılırken, �şletmen�n b�lanço günündek� mevcut varlıkları,
alacakları ve borçlarının sayımı, ölçülmes�, tartılması ve değerlemes� yapılmak suret�yle varlıklar ve kaynaklar kes�n
b�r şek�lde tesp�t ed�l�r. Kuruluş ve her hesap dönem�n�n sonunda geç�c� m�zan düzenled�kten sonra envanter çıkarılır.
Bunun dışında dev�r, b�rleşme ve kapanma g�b� durumlarda da envanter çıkarılması gerek�r. Envanter sonuçları,
ayrıntılı olarak envanter defter�ne �şlen�r.

ç) Kasa defter� (Örnek:6); �şletmen�n kasa �le �lg�l� �şlemler�n�n günü gününe kayded�ld�ğ� defterd�r. Bu defter,
d�ğer defterlerde yer alan b�lg�lere �laveten, günlük kasa sayımına �l�şk�n b�lg�ler �le muhasebe yetk�l�s� ve veznedar
tarafından durumun tesp�t�ne �l�şk�n açıklamaları �ht�va edecek şek�lde düzenlen�r.

d) Yardımcı hesap defterler�: Yardımcı hesap defterler�, hesap planını oluşturan hesaplara a�t b�lg�ler�n ayrıntı
bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerd�r.

Defterler�n onayı
MADDE 59 - (1) Kurumlar verg�s� mükellef� olmayan �şletmeler�n muhasebe b�r�mler�nce bu Yönetmel�k

hükümler�ne göre tutulması gereken tüm defterler muhasebe yetk�l�ler� tarafından onaylandıktan sonra kullanılır.
Ancak, Bakanlıkça bel�rlenecek �şlem hacm�n� aşan muhasebe b�r�mler�nde tutulacak defterler�n noterlere veya
noterl�k görev�n� yürütmekle mükellef olanlara onaylattırılması konusunda Bakanlık yetk�l�d�r.

(2) Hesap dönem�n�n başında, muhasebe yetk�l�ler� tarafından defterler�n sayfa sıra numaralarının b�rb�r�n�
tak�p ed�p etmed�ğ�ne bakılmak ve bu sayfalar teker teker mühürlenmek suret�yle onaylanır. Ancak, kurumlar verg�s�
mükellef� olan �şletmelerde tutulan yevm�ye, envanter ve kasa defterler�, �şletmen�n bulunduğu yerdek� noter veya
noterl�k görev�n� yürütmekle mükellef olanlar tarafından onaylanır.

(3) Ç�ft nüshalı veya b�lg�sayar aracılığı �le tutulan defterler�n, b�r hesap dönem�nde kullanılması tahm�n ed�len
yaprak sayısı da yukarıdak� esaslara göre onaylanır.

(4) Hesap dönem� �ç�nde onaylı yaprakların b�tmes� hâl�nde, �lave yen� yapraklar onaylandıktan sonra
kullanılır. İlave yen� yapraklara, hesap dönem�n�n başında ver�len onaylı yaprakların son sayfa numarasını tak�p eden
sayfa numarası ver�lmek suret�yle devam ett�r�l�r. Onay makamı, �lave yaprakların sayısını �lk onay şerh�n�n altına
yazarak bu kaydı usulüne göre onaylar.

Defterler�n kullanılma ve saklanma süreler�
MADDE 60 - (1) Bu yönetmel�k hükümler�ne göre tutulması gereken defterler, hesap dönem� �t�barıyla yıllık

olarak kullanılır. Ancak, ertes� hesap dönem�nde de kullanılması mümkün olan defterler, gerekl� dev�r ve açılış
�şlemler� yapılmak ve Yönetmel�ğ�n 59 uncu maddes�nde bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yetk�l�lerce onaylanmak
suret�yle kullanılab�l�r.

(2) Defterler, verg� kanunlarındak� hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanıldıkları yıl dâh�l 5 yılın sonunda
arş�v defter�ne (Örnek:7) kayded�lerek arş�ve kaldırılır. Arş�ve kaldırılan defterler hakkında �lg�l� yönetmel�k
hükümler� uygulanır.

Defterlerde kayıt düzen�
MADDE 61 - (1) İşletmelerce kayda geç�r�lmes� gereken �şlemler, düzenl� ve okunaklı b�r şek�lde defterlere

yazılır.
(2) Gerçekleşen �şlemler�n kullanılan defterlere kaydı sırasında aşağıdak� hükümler göz önünde bulundurulur.
a) Defter kayıtları; kazımak, ç�zmek ve s�lmek yoluyla okunamaz hâle get�r�lemez.
b) Defterlerdek� kayıtlar arasındak� satırlar ç�z�lmeden boş bırakılamaz ve atlanamaz.
c) Defter sayfaları koparılamaz, onaylı ve ç�ft nüshalı yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Defterlerde kayıt süres�
MADDE 62 - (1) İşletmelerce yürütülen faal�yetler�n özell�ğ�ne uygun olarak gerçekleşt�r�len �şlemler�n,

muhasebe s�stem�ndek� düzen� bozmayacak b�r süre �ç�nde defterlere kayded�lmes� esastır. Ancak gerçekleşen
�şlemler�n defterlere kaydı, �z�ns�z ve geçerl� b�r nedene dayanmaksızın on günden fazla gec�kt�r�lemez.

(2) İşlemler, kasa defter� �le yevm�ye defter�ne günlük olarak kayded�l�r. İşlemler�n bu defterlere kaydı h�ç b�r
sebeple gec�kt�r�lemez.

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çerçeve Hesap Planı

 
Hesap planının genel yapısı
MADDE 63 - (1) Hesap planı; b�lanço hesapları, faal�yet hesapları ve nazım hesaplar ana bölümler�ne ayrılır.

B�lanço hesapları bölümü, 1 numaradan 5 numaraya kadar olan ana hesap gruplarından; Gel�r tablosu hesapları
bölümü, 6 numaralı ana hesap grubundan; nazım hesaplar bölümü �se, 9 numaralı ana hesap grubundan oluşur.

(2) 7 numaralı ana hesap grubu Yönetmel�kte yer alan muhasebe �lke ve standartlarına aykırı olmamak
şartıyla, �şletmeler�n yönet�m ve mal�yet muhasebes� �ht�yaçları �ç�n kullanılır.

(3) Ana hesap grupları aşağıda göster�ld�ğ� g�b� �s�mlend�r�l�r.
1 Dönen Varlıklar
2 Duran Varlıklar
3 Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklar
4 Uzun Vadel� Yabancı Kaynaklar
5 Öz Kaynaklar
6 Gel�r Tablosu Hesapları
7 Mal�yet Hesapları
9 Nazım Hesaplar
(4) Ana hesap gruplarından b�lanço hesapları, kend� �ç�nde aşağıdak� maddelerde göster�ld�ğ� g�b� hesap

gruplarına ayrılır ve her b�r ana hesap grubunu �lg�lend�ren �şlemler a�t oldukları hesap grubu �ç�nde açılacak �lg�l�
b�lanço hesaplarına kayded�l�r. Her b�lanço hesabı ayrıca �ht�yaca göre yeter� kadar yardımcı hesaplara ayrılab�l�r.

(5) Gel�r tablosu hesapları ana hesap grubu, hesap gruplarına; hesap grupları, hesaplara; hesaplar da yardımcı
hesaplara ayrılır.

(6) Mal�yet hesapları ana hesap grubu, hesap gruplarına; hesap grupları, hesaplara; hesaplar da yardımcı
hesaplara ayrılır.

(7) Nazım hesaplar ana hesap grubu, �şletmeler�n �ht�yaçlarına göre sınıflandırılır.
(8) Hesap planı aşağıdak� ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur:
Akt�f Hesaplar
1 Dönen Varlıklar
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabı (-)
105 Döv�z Hesabı
106 Döv�z Gönderme Em�rler� Hesabı (-)
108 D�ğer Hazır Değerler Hesabı
11 Menkul Kıymetler
112 Kamu Kes�m� Tahv�l, Senet ve Bonoları Hesabı
118 D�ğer Menkul Kıymetler Hesabı
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
12 T�car� Alacaklar
120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetler� Hesabı
122 Alacak Senetler� Reeskontu Hesabı (-)
123 Banka Kred� Kartlarından Alacaklar Hesabı
126 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
127 D�ğer T�car� Alacaklar Hesabı
128 Şüphel� T�car� Alacaklar Hesabı
129 Şüphel� T�car� Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
13 D�ğer Alacaklar
134 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı
135 Personelden Alacaklar Hesabı
136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabı
138 Şüphel� D�ğer Alacaklar Hesabı
139 Şüphel� D�ğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller - Üret�m Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 T�car� Mallar Hesabı



157 D�ğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
159 Ver�len S�par�ş Avansları Hesabı
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler�
170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabı
179 Taşeronlara Ver�len Avanslar Hesabı
18 Gelecek Aylara A�t G�derler ve Gel�r Tahakkukları
180 Gelecek Aylara A�t G�derler Hesabı
181 Gel�r Tahakkukları Hesabı
19 D�ğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Verg�s� Hesabı
191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabı
193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları Hesabı
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
198 D�ğer Çeş�tl� Dönen Varlıklar Hesabı
199 D�ğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)
2 Duran Varlıklar
22 T�car� Alacaklar
220 Alıcılar Hesabı
221 Alacak Senetler� Hesabı
222 Alacak Senetler� Reeskontu Hesabı (-)
226 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
227 D�ğer T�car� Alacaklar Hesabı
229 Şüphel� T�car� Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
23 D�ğer Alacaklar
234 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabı
239 Şüphel� D�ğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
24 Malî Duran Varlıklar
248 D�ğer Malî Duran Varlıklar Hesabı
249 D�ğer Malî Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)
25 Madd� Duran Varlıklar
250 Araz� ve Arsalar Hesabı
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenler� Hesabı
252 B�nalar Hesabı
253 Tes�s, Mak�ne ve C�hazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Dem�rbaşlar Hesabı
256 D�ğer Madd� Duran Varlıklar Hesabı
257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Ver�len Avanslar Hesabı
26 Madd� Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
267 D�ğer Madd� Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
269 Ver�len Avanslar Hesabı
27 Özel Tükenmeye Tab� Varlıklar
271 Arama G�derler� Hesabı
272 Hazırlık ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı
278 B�r�km�ş Tükenme Payları Hesabı (-)
279 Ver�len Avanslar Hesabı
28 Gelecek Yıllara A�t G�derler ve Gel�r Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara A�t G�derler Hesabı
281 Gel�r Tahakkukları Hesabı
29 D�ğer Duran Varlıklar
293 Gelecek Yıllar İht�yacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar Hesabı



295 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabı
297 D�ğer Çeş�tl� Duran Varlıklar Hesabı
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
Pas�f Hesaplar
3 Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklar
30 Malî Borçlar
303 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabı
32 T�car� Borçlar
320 Satıcılar Hesabı
326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
329 D�ğer T�car� Borçlar Hesabı
33 D�ğer Borçlar
335 Personele Borçlar Hesabı
336 D�ğer Çeş�tl� Borçlar Hesabı
34 Alınan Avanslar
340 Alınan S�par�ş Avansları Hesabı
349 Alınan D�ğer Avanslar Hesabı
35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Haked�şler�
350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Haked�ş Bedeller� Hesabı
36 Ödenecek Verg� ve D�ğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenl�k Kes�nt�ler� Hesabı
362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükler� Hesabı
363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı
364 İst�hkaklardan Verg� Borçlarına Karşılık Yapılan Kes�nt�ler Hesabı
365 İst�hkaklardan Sosyal Güvenl�k Kurumu Pr�m Borçlarına Karşılık Yapılan Kes�nt�ler Hesabı
366 Merkez H�sses� Hesabı
367 Katma Değer Verg�s� Tevk�fatları Hesabı
368 Vades� Geçm�ş, Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yükümlülükler Hesabı
369 Ödenecek D�ğer Yükümlülükler Hesabı
37 Borç ve G�der Karşılıkları
370 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabı (-)
372 Kıdem Tazm�natı Karşılığı Hesabı
373 Mal�yet G�derler� Karşılığı Hesabı
379 D�ğer Borç ve G�der Karşılıkları Hesabı
38 Gelecek Aylara A�t Gel�rler ve G�der Tahakkukları
380 Gelecek Aylara A�t Gel�rler Hesabı
381 G�der Tahakkukları Hesabı
39 D�ğer Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabı
393 Merkez ve Şubeler Car� Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
399 D�ğer Çeş�tl� Yabancı Kaynaklar Hesabı
4 Uzun Vadel� Yabancı Kaynaklar
40 Malî Borçlar
403 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabı
42 T�car� Borçlar
420 Satıcılar Hesabı
426 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
429 D�ğer T�car� Borçlar Hesabı
43 D�ğer Borçlar
436 D�ğer Çeş�tl� Borçlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Borçlar Hesabı
44 Alınan Avanslar
440 Alınan S�par�ş Avansları Hesabı
449 Alınan D�ğer Avanslar Hesabı
47 Borç ve G�der Karşılıkları
472 Kıdem Tazm�natı Karşılığı Hesabı
48 Gelecek Yıllara A�t Gel�rler ve G�der Tahakkukları



480 Gelecek Yıllara A�t Gel�rler Hesabı
481 G�der Tahakkukları Hesabı
5 Özkaynaklar
50 Ödenm�ş Sermaye
500 Sermaye Hesabı
501 Ödenmem�ş Sermaye Hesabı (-)
52 Sermaye Yedekler�
522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabı
54 Kâr yedekler�
549 Özel Fonlar Hesabı
57 Geçm�ş Yıllar Kârları
570 Geçm�ş Yıllar Kârları Hesabı
58 Geçm�ş Yıllar Zararları
580 Geçm�ş Yıllar Zararları Hesabı (-)
59 Dönem Net Kârı (Zararı)
590 Dönem Net Kârı Hesabı
591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)
6 Gel�r Tablosu Hesapları
60 Brüt Satışlar
600 Yurt�ç� Satışlar Hesabı
601 Yurtdışı Satışlar Hesabı
602 D�ğer Gel�rler Hesabı
603 İlaç ve Tıbb� Sarf Malzeme Gel�rler� Hesabı
61 Satış İnd�r�mler� (-)
610 Satıştan İadeler Hesabı (-)
611 Satış İskontoları Hesabı (-)
612 D�ğer İnd�r�mler Hesabı (-)
62 Satışların Mal�yet� (-)
620 Satılan Mamuller Mal�yet� Hesabı (-)
621 Satılan T�car� Mallar Mal�yet� Hesabı (-)
622 Satılan H�zmet Mal�yet� Hesabı (-)
623 D�ğer Satışların Mal�yet� Hesabı (-)
63 Faal�yet G�derler� (-)
630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı (-)
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabı (-)
632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabı (-)
64 D�ğer Faal�yetlerden Olağan Gel�r ve Kârlar
642 Fa�z Gel�rler� Hesabı
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı
646 Kamb�yo Kârları Hesabı
647 Reeskont Fa�z Gel�rler� Hesabı
649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabı
65 D�ğer Faal�yetlerden Olağan G�der ve Zararlar (-)
654 Karşılık G�derler� Hesabı (-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı (-)
656 Kamb�yo Zararları Hesabı (-)
657 Reeskont Fa�z G�derler� Hesabı (-)
659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabı (-)
67 Olağandışı Gel�r ve Kârlar
671 Öncek� Dönem Gel�r ve Kârları Hesabı
679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabı
68 Olağandışı G�der ve Zararlar (-)
680 Çalışmayan Kısım G�der ve Zararları Hesabı (-)
681 Öncek� Dönem G�der ve Zararları Hesabı (-)
689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabı (-)
69 Dönem Net Kârı (Zararı)
690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
691 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-)
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı
7 Mal�yet Hesapları



71 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler�
710 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Hesabı
711 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabı
712 D�rekt İlk Madde ve Malzeme F�yat Farkı Hesabı
713 D�rekt İlk Madde ve Malzeme M�ktar Farkı Hesabı
72 D�rekt İşç�l�k G�derler�
720 D�rekt İşç�l�k G�derler� Hesabı
721 D�rekt İşç�l�k G�derler� Yansıtma Hesabı
722 D�rekt İşç�l�k Ücret Farkları Hesabı
723 D�rekt İşç�l�k Süre (Zaman) Farkları Hesabı
73 Genel Üret�m G�derler�
730 Genel Üret�m G�derler� Hesabı
731 Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabı
732 Genel Üret�m G�derler� Bütçe Farkları Hesabı
733 Genel Üret�m G�derler� Ver�ml�l�k Farkları Hesabı
734 Genel Üret�m G�derler� Kapas�te Farkları Hesabı
74 H�zmet Üret�m Mal�yet�
740 H�zmet Üret�m Mal�yet� Hesabı
741 H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabı
742 H�zmet Üret�m Mal�yet� Fark Hesabı
75 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler�
750 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı
751 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabı
752 Araştırma ve Gel�şt�rme G�der Farkları Hesabı
76 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler�
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabı
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Fark Hesabı
77 Genel Yönet�m G�derler�
770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabı
771 Genel Yönet�m G�derler� Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönet�m G�der Farkları Hesabı
9 Nazım Hesaplar
90 Tem�nat Alınan Değerler
900 Alınan Tem�natlar Hesabı
901 Alınan Tem�natlar Alacaklı Hesabı
91 Tem�nat Ver�len Değerler
910 Ver�len Tem�natlar Hesabı
911 Ver�len Tem�natlar Alacaklı Hesabı
92 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler
920 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Hesabı
921 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Alacaklı Hesabı
93 Verg� Dışı Gel�rler
930 Verg� Dışı Gel�rler Hesabı
931 Verg� Dışı Gel�rler Alacaklı Hesabı
94 Dem�rbaş G�derler�
940 Dem�rbaş G�derler� Hesabı
941 Dem�rbaş G�derler� Alacaklı Hesabı
95 Ar�yet Ver�len Değerler
950 Ar�yet Ver�len Değerler Hesabı
951 Ar�yet Ver�len Değerler Alacaklı Hesabı
96 Kons�nye Mallar
960 Kons�nye Mallar Hesabı
961 Kons�nye Mallar Alacaklı Hesabı
(9) İht�yaç duyulduğunda yen� hesaplar açmaya, hesapların adlarını ve kodlarını bel�rlemeye Bakanlık

yetk�l�d�r.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönen Varlıklara İl�şk�n Hesap ve İşlemler

 
1 Dönen varlıklar



MADDE 64 - (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu; nak�t olarak veznede veya bankada tutulan değerler �le
normal koşullarda en fazla b�r yıl veya faal�yet dönem� �ç�nde paraya çevr�lmes�, tüket�lmes� veya tahs�l ed�lmes�
öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

(2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymetler, t�car� alacaklar, d�ğer alacaklar, stoklar,
yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler�, gelecek aylara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları �le d�ğer dönen varlıklar
hesap gruplarından oluşur.

10 Hazır değerler
MADDE 65 - (1) Hazır değerler hesap grubu, nak�t olarak veznede veya bankada bulunan değerler �le paraya

çevr�lme �mkânı bulunan varlıkları kapsar.
(2) Hazır değerler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabı (-)
105 Döv�z Hesabı
106 Döv�z Gönderme Em�rler� Hesabı (-)
108 D�ğer Hazır Değerler Hesabı
100 Kasa hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 66 - (1) Kasa hesabı, muhasebe b�r�m� vezneler�nce, kanunî dolaşım n�tel�ğ�ne sah�p ulusal paraların

alınması, ver�lmes� ve saklanmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Muhasebe b�r�mler�ne döv�z olarak �nt�kal eden tutarlar bu hesapla �l�şk�lend�r�lmez.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 67 - (1) Kasa hesabına �l�şk�n �şlemler aşağıda göster�lm�şt�r:
 a) Alındılar
 1) Muhasebe b�r�mler�nce nakden veya çekle yapılan her türlü tahs�lat ve veznelere tesl�m ed�len değerler

karşılığında “Alındı Belges�” (Örnek:8) kullanılır. Alındıların şekl�, basımı, dağıtımı, �ptal� ve kullanılmasına �l�şk�n
usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

2) Muhasebe b�r�mler�nce nakden veya çekle yapılan her türlü tahs�lat, veznelere tesl�m ed�len tahv�l ve haz�ne
bonosu ve benzer� menkul kıymetler, banka tem�nat ve garant� mektubu �le şahs� kefalete �l�şk�n belgeler karşılığında
�k� nüsha “Alındı Belges�” düzenlen�r. Alındı belges�n�n asıl nüshası para, çek veya d�ğer değerler� tesl�m edene
ver�l�r. İk�nc� nüshası �se veznede muhafaza ed�l�r. Menkul kıymetler, banka tem�nat ve garant� mektubu �le şahs�
kefalete �l�şk�n belgeler �lg�l�s�ne ger� ver�ld�ğ�nde, tesl�m alındığında ver�lm�ş olan alındı belges� ger� alınarak
muhasebe �şlem f�ş�ne bağlanır. Muhasebe b�r�mler�nce emanet n�tel�kl� hesaba alınan paralar �le yüklen�c�
�st�hkaklarından yapılan verg�, fon, �cra, tem�nat ve d�ğer kes�nt�ler karşılığında, hak sah�b�n�n �stemes� hâl�nde
muhasebeleşt�rme belges�n�n onaylı b�r nüshası ver�l�r.

b) Kasadan yapılacak ödemeler
1) Bütün ödemeler�n �lg�l�n�n banka hesabına aktarma suret�yle yapılması esastır. Ancak, �lg�l�ler�n talepler�

hâl�nde alındığı gün �ade ed�len tem�nat ve depoz�to n�tel�ğ�ndek� ödemeler, banka şubes� bulunmayan yerlerde kasa
l�m�t� dâh�l�ndek� ödemeler �le Bakanlıkça kasadan yapılması b�ld�r�len d�ğer ödemeler muhasebe b�r�mler�nce,
kasadan veya çek düzenlenmek suret�yle bankadan yapılab�l�r:

2) Kasadan yapılacak ödemeler �le özel mevzuatlarında aks�ne b�r hüküm bulunmaması hâl�nde avans olarak
tahs�l ed�len paralardan �ades� gereken tutarların �lg�l�lere ödenmes�nde, her yıl Bakanlıkça bel�rlenen l�m�t�n dört katı
uygulanır.

c) Kasa tahs�latının bankaya yatırılması
1) Muhasebe b�r�mler�nce b�r gün �ç�nde tahs�l ed�len paralardan, ertes� gün kasadan yapılacak ödemeler �ç�n

Bakanlıkça tesp�t ed�lerek duyurulan tutarların üç katı alıkonularak fazlası, düzenlenecek “Tesl�mat Müzekkeres�”
(Örnek:9) �le bankaya yatırılır.

2) Tesl�mat müzekkeres� dört nüshalı olup, dördüncü nüsha d�p koçandır. Tesl�mat müzekkeres�n�n �lk üç
nüshası para �le b�rl�kte muhasebe b�r�m�n�n hesabının bulunduğu bankaya gönder�l�r. B�r�nc� nüsha alıkonulduktan
sonra, �k�nc� ve üçüncü nüshalar onaylanarak alındıyı teşk�l eden üçüncü nüsha veznedarla, �k�nc� nüsha �se �zleyen �ş
günü banka hesap özet cetvel� �le b�rl�kte muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r. Bankaya yatırılan kasa fazlası paraların
belges� olan �k�nc� nüsha, düzenlenecek muhasebe �şlem f�ş�n�n b�r�nc� nüshasına bağlanır. Üçüncü nüsha �se
veznedarca tar�h ve sıra numarasına göre b�r dosyada saklanır. Kasa fazlası tutarın, kasa varlığından çıkarılarak
tesl�mat müzekkeres� �le bankaya yatırıldığı, yatırılma belges�nden veya banka hesap özet cetvel�nden anlaşıldığında,
bu tutar �lg�l� hesaplara kayded�l�r.

ç) Veznedarın kasa �ht�yacı �ç�n bankadan alacağı paralar
1) Kasa mevcudunun yapılacak ödemeler� karşılayamayacağı anlaşıldığı takd�rde, o günkü ödemeye yetecek

tutarda para, veznedar adına düzenlenecek çekle bankadan alınarak kasaya konulur ve veznedar adına b�r alındı
düzenlen�r. Hem veznedar adına çek düzenlend�ğ�nde hem de bankadan alınan para kasaya konulduğunda �lg�l�
hesaplara kayıt yapılır.



2) Muhasebe yetk�l�ler� de dâh�l olmak üzere, veznedarlardan başka h�çb�r k�mse bankadan para alamayacağı
g�b�, muhasebe yetk�l�ler� kefalete tab� olmadıklarından f��len tahs�lat ve ödeme yapamazlar ve veznedarlara vekalet
edemezler.

d) Kasaların kapanması, sayımı ve mevcudunun müşterek muhafaza altına alınması
1) Kasa, günlük resmî çalışma süres�n�n b�t�m�nden b�r saat önce kapatılır. Ancak, muhasebe yetk�l�ler�n�n

gerekl� gördüğü hâllerde mesa� saat� b�t�m�ne kadar tahs�lata devam ed�l�r. Kasa defter� günü gününe �şlenerek, o
günkü kasa mevcudunun tamam olup olmadığı veznedar tarafından sayılır ve defter�n “Açıklama” bölümüne “Borç”
ve “Alacak” genel toplamları �le kasa mevcudunu gösteren aradak� fark yazılarak muhasebe yetk�l�s� ve sorumlu
veznedar tarafından �mzalanır.

2) Çeş�tl� nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması veya banka g�şeler�n�n
kapanmasından sonra yapılan tahs�lat dolayısıyla kasada b�r�ken para, ertes� gün kasa fazlası bankaya yatırılmak üzere,
muhasebe yetk�l�s� ve sorumlu veznedar tarafından müşterek muhafaza altına alınır.

3) Müşterek muhafaza �şlem�, Muhasebe Yetk�l�s� Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�, Denet�m� ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

e) Vezne, muhasebe yetk�l�s� tarafından yukarıda sözü ed�len kasa kontroller�nden başka, Muhasebe Yetk�l�s�
Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�, Denet�m� ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k
hükümler�ne göre ayrıca kontrol ed�l�r.

f) Tahs�lat ve ödemelere a�t belgeler günlük olarak, muhasebe yetk�l�s� tarafından tesp�t olunan sürelerde
veznedarca muhasebe serv�s�ne ver�l�r.

g) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n görevlend�r�lmes�, mutemetlerce tahs�l olunacak paralar, düzenlenecek
alındı, defter ve belgeler konusunda Muhasebe Yetk�l�s� Mutemetler�n�n Görevlend�r�lmeler�, Yetk�ler�, Denet�m� ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne ve aşağıdak� açıklamalara göre �şlem yapılır:

1) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�ne, paranın yatırılacağı muhasebe b�r�m� tarafından, kullanıldıkça
kullanılmış olanlar ger� alınmak suret�yle yen�s� ver�lmek üzere, defterdarlarca tesp�t ed�len sayıda muhasebe yetk�l�s�
mutemed� alındısı c�ld� ver�l�r. Muhasebe yetk�l�s� adına tahs�lat yapmaya yetk�l� mutemetlerce yapılan tahs�lat ve
tesl�m alınan değerler �ç�n “Muhasebe Yetk�l�s� Mutemed� Alındısı” (Örnek:10) kullanılır. Alındı, b�r�s� d�p koçan
olmak üzere üç nüshalı olup b�r nüshası parayı tesl�m edene, b�r nüshası alındıyı düzenleyen yetk�l�n�n bağlı
bulunduğu b�r�me ver�l�r.

2) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce yapılan tahs�lat, tar�h ve alındı ser� ve sıra numarasıyla “Muhasebe
Yetk�l�s� Mutemetler� Kasa Defter�”ne (Örnek: 11) �şlen�r. Defterde; tahs�latın tar�h�, sıra numarası, k�mden tahs�l
ed�ld�ğ� ve alındı ser� ve sıra numaralarının kaydına �l�şk�n sütunlardan başka yapılan tahs�latın çeş�d�n� göstermek
üzere dört ayrıntı, b�r “Toplam” ve b�r “Genel Toplam” sütunu bulunmaktadır. Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�
tarafından tahs�l olunan paralar, bütçen�n b�rkaç gel�r türünü �lg�lend�rd�ğ� takd�rde, defter�n “Yapılan Tahs�latın
Çeş�d�” başlığı altındak� sütunlarına ayrı ayrı �şlen�r. Toplam ve ayrıntı sütunlarına yapılan kayıtlar, tahs�l olunan
paraların muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�he kadar devam eder. Para muhasebe b�r�m�ne yatırıldığında, tutarı
“Genel Toplam” sütununa alınır, d�ğer sütunların altları ç�ft ç�zg� �le kapatılır. Genel toplam sütununun toplamları malî
yıl sonuna kadar devam eder.

3) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce yapılan tahs�lat tutarı, m�ktarına bakılmaksızın her onbeş günde b�r ve
her hâlükârda malî yılın son �ş gününde muhasebe b�r�m� veznes�ne veya banka hesabına yatırılır. Tahs�lat tutarının
Bakanlıkça bel�rlenen m�ktarın dört katına ulaşması hâl�nde paranın, onbeş günlük süre beklenmeks�z�n, tahs�latın
yapıldığı günü tak�p eden günün mesa� saat� b�t�m�ne kadar muhasebe b�r�m� veznes�ne veya banka hesabına
yatırılması zorunludur. Ancak, banka şubes� bulunmayan �lçe, belde ve köylerde muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce
tahs�l ed�len paralar, m�ktara bakılmaksızın, en geç �zleyen ayın üçüncü günü akşamına kadar yatırılır.

4) Tahs�l ed�len para, muhasebe b�r�m�ne alındı d�p koçanı ve muhasebe yetk�l�s� mutemetler� kasa defter�yle
b�rl�kte get�r�l�r. D�p koçanlar �le defter kaydı karşılaştırılıp “Yapılan Tahs�latın Çeş�d�” sütunları toplamı �le toplam
sütunu kontrol ed�ld�kten sonra tesl�m ed�lecek para tutarı bulunur ve bu tutar defter�n “Genel Toplam” sütununa
yazılır. Defter�n toplam sütunu karşısına ve alındı d�p koçanının en son yaprağının arkasına “..... numaraya kadar olan
..... tahs�lat tesl�m ed�lm�şt�r.” açıklaması yazılarak muhasebe yetk�l�s� ve mutemet tarafından �mza ed�ld�kten sonra
muhasebe yetk�l�s� mutemetler� kasa defter�n�n zımbalı yaprakları koparılır ve alındı karşılığında kasaya tesl�m
ed�lerek bu konuda düzenlenecek muhasebe �şlem f�ş�ne eklen�r. Veznedarlarca, tahs�lata �l�şk�n ver�len alındıların
tar�h ve numarası defter�n �k�nc� nüshasına �şlen�r. Kullanılmamış muhasebe yetk�l�s� mutemed� alındısı yaprağı
bulunan c�lt, mutemede ger� ver�l�r.

5) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n yaptığı tahs�latın muhasebe b�r�m�n�n veznes�ne veya banka hesabına
yatırılmasına �l�şk�n süre ve tutar, �ht�yaca göre �dareler �t�barıyla Bakanlıkça farklı bel�rleneb�l�r.

ğ) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce �hale tem�natı, tedav� veya güvence bedel� g�b� nakden tahs�l ed�len
paralar �le bu paralardan �ade ed�lmes� gerekenler hususunda aşağıdak� açıklamalara göre �şlem yapılır:

1) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce �hale tem�natı, tedav� veya güvence bedel� g�b� nakden tahs�l ed�len
paralar �le bu paralardan �ade ed�lenler �ç�n “Mutemetl�kler Tahs�lat ve Ödemeler Defter�” (Örnek:12) kullanılır. Bu
defter� kullanan muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce, ayrıca Muhasebe Yetk�l�s� Mutemetler� Kasa Defter� tutulmaz.
Mutemetl�kler Tahs�lat ve Ödemeler Defter�, b�r�s� d�p koçan olmak üzere üç nüsha düzenlen�r. Defter�n; “Tahs�lat”
tablosundak� “Emanetler” bölümünün “Depoz�to” sütununa, �hale tem�natı, tedav� veya güvence bedel� g�b� nakden



tahs�l ed�len paralar, “Ödemeler/Göndermeler” tablosundak� “Ödeme ve Mahsubun Çeş�d�” bölümüne mutemetlerce
�hale tem�natı, tedav� veya güvence bedel� g�b� nakden tahs�l ed�l�p �ade ed�len paralar, “Muhasebe B�r�m�ne
Gönder�len” bölümüne �se, mutemetl�klerden muhasebe b�r�m�n�n hesabına yatırılan/aktarılan paralar kayded�l�r.

2) Her b�r�mde Mutemetl�kler Tahs�lat ve Ödemeler Defter� b�r muhasebe yetk�l�s� mutemed� tarafından
tutulacak olup, depoz�to veya tedav� (güvence) bedel� g�b� tahs�l ed�len paralardan �ade �şlem�, sadece bu defter� tutan
muhasebe yetk�l�s� mutemed� tarafından yapılır. Ancak, �ade yetk�s� ver�len muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce yapılan
tahs�latlardan tahs�l ed�ld�ğ� ay �ç�nde �ade ed�lmeyen depoz�to veya tedav� (güvence) bedeller� �lg�l� muhasebe
b�r�mler�nce �ade ed�l�r.

3) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce, her ay sonu �t�barıyla, o döneme �l�şk�n olarak nakden yapılan tahs�lat
ve �adeler �le muhasebe b�r�m� hesabına yapılan aktarmaların, tahs�l ve ödemeler �t�barıyla ayrı ayrı olmak üzere;
tar�h�n�, k�mden tahs�l ed�ld�ğ�n� veya k�me ödend�ğ�n�, n�tel�ğ�n�, belge aded�n� ve tutarını gösteren �k� nüsha l�ste
düzenlenerek , bu l�sten�n b�r�nc� nüshası �le "Mutemetl�kler Tahs�lat ve Ödemeler Defter�"n�n �lk �k� nüshası, tahs�lat
ve �adelere �l�şk�n belgelerle b�rl�kte bağlı bulunulan muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r. D�ğer nüshası �se mutemetl�kte
saklanır.

4) Muhasebe b�r�m�nden uzak b�r�mlerde yapılacak �halelerde, �stekl�lerce nak�t olarak ver�lecek geç�c�
tem�natlar, kend�s�ne �ade yetk�s� ver�len muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce tesl�m alınması karşılığında da muhasebe
yetk�l�s� mutemed� alındısı ver�l�r.

5) Üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le en avantajlı �k�nc� tekl�f sah�b� dışındak�lere a�t geç�c� tem�natlardan aynı
gün yapılacak �adeler bu mutemetlerce yapılır, daha sonrak� günlerde yapılacak �adeler �se muhasebe b�r�mler�
tarafından gerçekleşt�r�l�r. Geç�c� tem�natların �ade ed�leb�lmes� �ç�n, alındının arkası tahakkuk b�r�m�nce “İades�nde
sakınca yoktur.” �bares� yazılarak �mzalanıp mühürlend�kten sonra �stekl�ye ver�l�r. Tahs�l ed�len, �ade ed�len veya
muhasebe b�r�m�n�n hesabına �nt�kal ett�r�len tem�natlar da Mutemetl�kler Tahs�lat ve Ödemeler Defter�nde açılacak
sütunda �zlen�r. Muhasebe yetk�l�s� mutemetler� sadece nak�t tem�natları alacak olup, �lg�l� mevzuat uyarınca tem�nat
olarak kabul ed�len d�ğer değerler� tesl�m alamazlar.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 68 - (1) Kasa hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Kasaya yatırılan tutarlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Kasa �ht�yacı �ç�n veznedarca bankadan çek�l�p kasaya konulan tutarlar bu hesaba borç, 108 D�ğer Hazır

Değerler Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Kasa sayımı sonucunda fazla çıkan tutarlar bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına

alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Kasadan yapılan ödemeler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönder�len tutarlar bu hesaba alacak, 108 D�ğer Hazır Değerler

Hesabına borç kayded�l�r.
3) Kasa sayımı sonucunda noksan çıkan tutarlar bu hesaba alacak, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları

Hesabına borç kayded�l�r.
101 Alınan çekler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 69 - (1) Alınan çekler hesabı, muhasebe b�r�mler�n�n yapacakları her türlü tahs�lat karşılığında

muhasebe b�r�m�ne h�taben düzenlenm�ş banka çekler� ve katılım bankalarının çekler� �le muhasebe yetk�l�s�
mutemetler� tarafından muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�len aynı n�tel�ktek� çekler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 70 - (1) Muhasebe b�r�mler�n�n ve muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n yapacakları her türlü tahs�lat

karşılığında, muhasebe b�r�m�ne h�taben düzenlenm�ş banka çekler� ve katılım bankalarının çekler� kabul ed�l�r. Alınan
çek, sol alt köşes�nden sağ üst köşes�ne ç�z�len �k� kalın paralel ç�zg� arasına muhasebe b�r�m�n�n hesabının bulunduğu
bankanın adı yazılarak, ç�zg�l� çek hal�ne get�r�l�r. Bloke ed�lenler har�ç çek�n muhasebe b�r�m�ne ver�ld�ğ� ya da
bundan en çok b�r gün öncek� tar�hte düzenlenm�ş olması gerek�r.

(2) Muhasebe b�r�mler�nce ve muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce alınan çekler�n karşılığının bloke ed�ld�ğ�n�n
muhatap banka tarafından onaylanmış olması gerek�r. Muhatap banka başka yerde �se bloke �şlem� muhasebe
b�r�m�n�n bulunduğu yerdek� şubes�nce de yapılab�l�r. Devlet sermayes�yle kurulmuş veya sermayes�nde Devlet�n
�şt�rak� bulunan �dare ve kurumlar �le genel yönet�m kapsamındak� �dareler�n verecekler� çeklerde bloke onayı
aranmaz. Hesap sah�pler�n�n nam ve hesabına b�zzat �lg�l� banka ya da katılım bankaları tarafından düzenlenerek,
muhasebe b�r�mler�ne ver�lm�ş olan çekler de blokel� çekler g�b� kabul ed�l�r.

(3) Bankalarca bastırılacak çekler�n arkasında; matbu olarak bloke şerh�ne yer ver�lm�ş ve bu şerhler�n şube
yetk�l�ler�nce �mzalanmış olması durumunda söz konusu çekler de muhasebe b�r�mler�nce blokel� çek olarak kabul
ed�l�r. Bloke şerh�nde göster�len tutarın üzer�nde keş�de ed�len çekler �se kabul ed�lmez.

(4) Bu şek�lde alınan çekler karşılığında alındı belges� ver�l�r ve alındı belges�n�n üzer�ne “Çekle tahs�l
ed�lm�şt�r.” kaşes� basılır. Muhasebe b�r�mler�ne veya muhasebe yetk�l�s� mutemetler�ne ver�len çekler düzenlenecek
tesl�mat müzekkeres� �le tahs�l �ç�n bankaya gönder�l�r.



(5) Karşılıksız çıkan çeklerle �lg�l� olarak gerekl� hesap düzeltmeler� yapılmakla b�rl�kte, �lg�l�ler hakkında
19/3/1985 tar�hl� ve 3167 sayılı Çekle Ödemeler�n Düzenlenmes� ve Çek Ham�ller�n�n Korunması Hakkında Kanun
hükümler�ne göre �şlem yapılması sağlanır.

(6) Çekle yapılacak tahs�latla �lg�l� gerekl� d�ğer düzenlemeler� yapmaya Bakanlık yetk�l�d�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 71 - (1) Alınan çekler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Alınan çekler yazılı değerler� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Yabancı para b�r�m� üzer�nden alınan çekler Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının o günkü döv�z alış

kuru üzer�nden Türk L�rası olarak bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
3) Sayım sonucu fazla çıkan çek tutarları bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak

kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden alınan çekler�n değerlemes� sonucunda oluşan değer

artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r
b) Alacak
1) Tahs�l ed�len çekler bu hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden alınan çekler�n değerlemes� sonucunda oluşan değer

azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.
3) Sayım sonucu noksan çıkan çek tutarları bu hesaba alacak, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına

borç kayded�l�r.
4) Herhang� b�r nedenle �lg�l�s�ne �ades� gereken çekler bu hesaba alacak, �lg�l� hesap veya hesaplara borç

kayded�l�r.
102 Bankalar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 72 - (1) Bankalar hesabı, muhasebe b�r�mler� adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya tahs�l �ç�n

ver�len çeklerden tahs�l �şlem� tamamlananlar �le muhasebe b�r�mler�nce düzenlenen çek ve gönderme em�rler�nden
ödend�ğ� veya gönder�ld�ğ� b�ld�r�len çek ve gönderme emr� tutarlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 73 - (1) Muhasebe b�r�mler�nce b�r gün �ç�nde tahs�l ed�len paralardan, ertes� gün kasadan yapılacak

ödemeler �ç�n ayrılacak tutar alıkonularak, fazlası düzenlenecek tesl�mat müzekkeres� �le bankaya yatırılır.
(2) Bankalarca muhasebe b�r�mler� adına yapılan d�ğer tahs�lat �ç�n, tesl�mat müzekkeres� düzenlenmez. Bu tür

tutarlar bankadan alınacak hesap özet cetvel�ne göre kayıtlara alınır.
(3) Muhasebe b�r�mler�nce, hesaplarının bulunduğu bankalardan nakden yapılacak ödemeler �ç�n bu bankaların

kend� çekler�; ödeme yapılacak k�ş�ler�n hesaplarına aktarılacak tutarlar �le bankalarda açtırılacak kred�ler �ç�n
“Gönderme Emr�” (Örnek:13) düzenlen�r. Muhasebe b�r�mler�nce, bankalar nezd�ndek� döv�z hesabından yapılacak
ödemelerde �se “Döv�z Gönderme Emr�” (Örnek:14) kullanılır.

(4) Gönderme emr� ve döv�z gönderme emr�n�n elektron�k ortamda düzenlenmes� ve �lg�l� bankaya
gönder�lmes� hususunda düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetk�l�d�r.

(5) Muhasebe b�r�mler�n�n hesabı bulunan bankalarca, b�r gün �ç�nde muhasebe b�r�m� adına tahs�l ed�len
tutarlar �le karşılığında onaylanan veya düzenlenen alındıların tar�h ve numaralarını; muhasebe b�r�m� adına ödenen
veya gönder�len tutarlar �le bunlara a�t çek ve gönderme em�rler�n�n tar�h ve numaralarını gösteren �k� nüsha banka
hesap özet cetvel� düzenlenerek ertes� gün muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r. Banka hesap özet cetvel�n�n b�r nüshası
muhasebe �şlem f�ş�ne bağlanır, d�ğer nüshası �se açılacak b�r dosyada muhafaza ed�l�r. Tahs�lat ve ödemeler� ayrıntılı
olarak gösteren cetvel�n, bankaca, en geç ertes� gün düzenlenerek onaylandıktan sonra tesl�mat müzekkeres� ve
gönderme em�rler�n�n �k�nc� nüshalarıyla b�rl�kte muhasebe b�r�m�ne gönder�lmes� ve muhasebe b�r�mler�n�n de bu
cetvel� araması gerek�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 74 - (1) Bankalar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Kasa mevcudundan bankaya yatırıldığı anlaşılan paralar bu hesaba borç, 108 D�ğer Hazır Değerler

Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Muhasebe b�r�mler�nce çekle tahs�l ed�len tutarlardan bankaca takas �şlem�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� b�ld�r�lenler

bu hesaba borç, 101 Alınan Çekler Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Muhasebe b�r�mler�n�n banka hesabına yatırılan veya gelen paralar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
4) Banka tarafından hesaplanıp muhasebe b�r�m�n�n hesabına kayded�ld�ğ� b�ld�r�len fa�z gel�rler�nden tevk�fat

tutarları düşüldükten sonra kalan kısım bu hesaba, fa�z gel�rler�nden yapılan tevk�fatlar verg� mükellef� olan
�şletmelerde 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına, d�ğer �şletmelerde “61 Satış İnd�r�mler�” hesap grubunun
�lg�l� hesabına borç, fa�z gel�rler�n�n brüt tutarı 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak



1) Bankaca muhasebe b�r�m�ne gönder�len hesap ekstreler� �le ödend�ğ� veya �lg�l� yerlere gönder�ld�ğ�
b�ld�r�len çek ve gönderme emr� tutarları bu hesaba alacak, 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına borç
kayded�l�r.

103 Ver�len çekler ve gönderme em�rler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 75 - (1) Ver�len çekler ve gönderme em�rler� hesabı, muhasebe b�r�mler�n�n hesaplarının bulunduğu

bankalardan çekle veya gönderme emr� düzenlemek suret�yle yaptıracakları ödeme ve göndermeler�n �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 76 - (1) Muhasebe b�r�mler�n�n hesaplarının bulunduğu bankalardan yaptırılacak ödemeler �ç�n bu

bankaların kend� çekler� düzenlen�r. Çek, muhasebe b�r�mler�nce doldurulduktan sonra d�p koçanı, çek� alana
�mzalattırılarak �lg�l�ye ver�l�r.

(2) Çekler�n rakam ve yazı �le okunaklı b�r şek�lde doldurulması gerek�r. Düzenlenen çek�n numarası
muhasebeleşt�rme belgeler�n�n �lg�l� sütununa yazılır.

(3) Muhasebe b�r�mler�n�n banka hesabından, �lg�l�ler�n hesaplarına gönder�lecek olan tutarlar �le bankalarda
açtırılan kred�ler �ç�n gönderme emr� düzenlen�r.

(4) Gönderme emr�, muhasebe yetk�l�s�nce görevlend�r�lecek b�r memur tarafından günlük olarak, banka
yetk�l�ler�ne z�mmetle tesl�m ed�l�r. Muhasebe yetk�l�s� tarafından bu konuda görevlend�r�lecek memurun adı, soyadı
ve �mza örneğ� daha önce bankaya yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tesl�m �şlem�, muhasebe b�r�m�nce �k� nüsha olarak “Döv�z
Gönderme Emr�” �fades�n�n üzer� ç�z�lerek düzenlenen “Gönderme Emr�/Döv�z Gönderme Emr� Tesl�m Tutanağı”nın
(Örnek: 15) banka yetk�l�s�ne �mzalatılması suret�yle gerçekleşt�r�l�r. Tutanağın �lk nüshası bankada alıkonulur, �k�nc�
nüshası �se görevl� memura ger� ver�l�r ve bu nüsha muhasebe b�r�m�nde açılacak ayrı b�r dosyada tar�h sırasına göre
saklanır. Bankaca, gönderme emr�n�n b�r nüshası alıkonulup, b�r nüshası paranın gönder�lmes� veya �sten�len hesaba
aktarılmasından sonra onaylanarak muhasebeleşt�rme belges�ne bağlanmak üzere banka hesap özet cetvel� �le b�rl�kte
muhasebe b�r�m�ne �ade ed�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 77 - (1) Ver�len çekler ve gönderme em�rler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Muhasebe b�r�mler�nce, düzenlenen çek veya gönderme emr� tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Kasa �ht�yacı �ç�n veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba alacak, 108 D�ğer Hazır Değerler

Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Düzenlenen çek ve gönderme em�rler�nden, muhasebe b�r�mler�ne gönder�len banka hesap özet

cetveller�yle, bankaca hak sah�pler�ne ödend�ğ� veya �lg�l� hesaplara aktarıldığı b�ld�r�len paralar bu hesaba borç, 102
Bankalar Hesabına alacak kayded�l�r.

105 Döv�z hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 78 - (1) Döv�z hesabı, muhasebe b�r�m� vezneler�nce tahs�l ed�len veya her ne şek�lde olursa olsun

muhasebe b�r�mler�n�n banka hesaplarına �nt�kal eden konvert�bl döv�z tutarları �le bunlardan yapılan ödeme, �ade ve
göndermeler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 79 - (1) Muhasebe b�r�mler�ne tesl�m ed�len konvert�bl yabancı paralarla, mevzuatı gereğ� döv�z

c�ns�nden tahs�l� gereken yabancı paralardan konvert�bl olanlar bu hesaba kayded�l�r.
(2) Konvert�bl olmayan yabancı paralar döv�z hesabı yer�ne, dönen varlıklar ana hesap grubunda yer alan,

menkul kıymetler hesap grubundak� �lg�l� hesaplara kayded�l�r.
(3) Döv�z hesabına �l�şk�n d�ğer �şlemler aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Muhasebe b�r�mler�nce, mevzuatı gereğ� �hale tem�natı olarak kabul ed�len konvert�bl yabancı paralar,

alındığı tar�htek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden, bu hesaba kayded�lerek �lg�l� emanet
n�tel�kl� hesaba alınır. Tem�nat olarak tesl�m ed�len k�ş� malı döv�zlerden herhang� b�r nedenle gel�r kayded�lmes�
gerekenler, kayıtlı değerler� üzer�nden hesaplardan çıkarılır ve �şlem tar�h�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası
döv�z alış kuru üzer�nden bu hesaba alınarak �lg�l� hesaba kayded�l�r.

b) Tahs�l ed�len döv�zler muhasebe b�r�m� hesabının bulunduğu banka şubes� nezd�nde açtırılacak döv�z tevd�at
hesabına gün sonlarında yatırılır.Muhasebe b�r�mler�nce b�r gün �ç�nde tahs�l ed�len döv�zlerden bankaya yatırılması
gerekenler düzenlenecek tesl�mat müzekkeres� �le bankaya gönder�l�r. Döv�zler tesl�mat müzekkeres� �le vezneden
çıkarıldığı ve söz konusu tutarın bankaya yatırıldığı anlaşıldığı zaman �lg�l� kayıtlar yapılır.

c) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce;
1) İlg�l� mevzuatına ve Bakanlıkça yapılan düzenlemelere göre, döv�z c�ns�nden tahs�l ed�len tutarlar �ç�n ayrı

muhasebe yetk�l�s� mutemetler� kasa defter� tutulur.



2) Tahs�l ed�len tutarlar, tahs�l ed�ld�kler� tar�htek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru esas
alınmak suret�yle ve gel�r türler� �t�barıyla muhasebe yetk�l�s� mutemetler� kasa defter�ne ayrı ayrı kayded�l�r ayrıca,
“K�mden Tahs�l Ed�ld�ğ�” sütununda �s�mden hemen sonra parantez �çer�s�nde döv�z c�ns�nden tutarı bel�rt�l�r.

3) Döv�z c�ns�nden yapılan tahs�lata �l�şk�n belge ve kayıtlar ulusal para b�r�m� c�ns�nden düzenlenmekle
b�rl�kte, tahs�lat tutarı ulusal para b�r�m�ne çevr�lmeks�z�n döv�z olarak muhasebe b�r�m�n�n banka hesabına aktarılır.
Bu husus muhasebe yetk�l�ler� tarafından özell�kle kontrol ed�l�r.

4) Muhasebe b�r�m�n�n bulunduğu yer dışında, muhasebe b�r�m�ne bağlı olarak görev yapan muhasebe yetk�l�s�
mutemetler�nce tahs�l ed�len döv�zler, bulunulan yerdek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası veya Türk�ye
Cumhur�yet Z�raat Bankası şubeler� aracılığıyla, muhasebe b�r�m�n�n döv�z tevd�at hesabına aktarılır. Mutemet
hesabının muhasebe yetk�l�s�ne ver�lmes�nde, aktarılan döv�z karşılığında alınan banka dekontunda göster�len kur ve
döv�z tutarı esas alınır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 80 - (1) Döv�z hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Muhasebe b�r�mler�ne tesl�m ed�len konvert�bl döv�zlerle, mevzuatı gereğ� gel�r kayded�lmek üzere döv�z

c�ns�nden tahs�l ed�len tutarlar, tesl�m alındığı veya tahs�l ed�ld�ğ� günkü Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z
alış kuru üzer�nden bu hesaba borç, �lg�l� gel�r hesabına veya �lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.

2) K�ş�lere a�t olarak tesl�m alınan döv�z tutarları tesl�m alındığı günkü Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası
döv�z alış kuru üzer�nden bu hesaba borç, 326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara alacak
kayded�l�r.

3) Muhasebe b�r�m�n�n hesabının bulunduğu bankaya muhasebe b�r�m� adına �nt�kal eden döv�z tutarları tesl�m
tar�h�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden bu hesaba borç; gel�r kayded�lmes�
gerekenler �lg�l� gel�r hesabına, d�ğerler� �se �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

4) Kayıtlı değerler� üzer�nden 326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara borç, bu
hesaba alacak kayded�len k�ş�lere a�t olarak tesl�m alındığı hâlde sonradan �şletme malı olan yabancı paralar; �şlem
tar�h�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden bu hesaba borç, �lg�l� gel�r hesabına alacak
kayded�l�r

5) Bankadan gelen hesap özet�nden, muhasebe b�r�mler� vezneler�nden bankaya gönder�len döv�zler�n, döv�z
tevd�at hesabına yattığı anlaşıldığı takd�rde tutarı, bu hesaba borç, 108 D�ğer Hazır Değerler Hesabına alacak
kayded�l�r.

6) Sayım sonucunda fazla çıkan döv�z tutarları sayım tar�h�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z
alış kuru üzer�nden bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

7) Muhasebe b�r�mler�nce, bu hesaba �l�şk�n yardımcı hesap kayıtlarından elde ed�len b�lg�lere göre, �şletme
malı konvert�bl yabancı paralar mevcudunun Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden
değerlemes� sonucu oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç; 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Muhasebe b�r�mler� vezneler�nden bankaya yatırılmak üzere gönder�len döv�z tutarları bu hesaba alacak,

108 D�ğer Hazır Değerler Hesabına borç kayded�l�r.
2) Muhasebe b�r�mler�nce düzenlenen döv�z gönderme em�rler�nden, bankaca ödend�ğ� ya da gönder�ld�ğ�

b�ld�r�len tutarlar bu hesaba alacak, 106 Döv�z Gönderme Em�rler� Hesabına borç kayded�l�r.
3) Muhasebe b�r�mler� vezneler�nde bulunan emanet n�tel�ğ�ndek� döv�zlerden �lg�l�s�ne �ade ed�len tutarlar,

kayıtlı değerler� üzer�nden bu hesaba alacak, 326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara
borç kayded�l�r.

4) Sayım sonucunda noksan çıkan döv�z tutarları kayıtlı değer� üzer�nden bu hesaba alacak, sayım tar�h�ndek�
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

5) Muhasebe b�r�mler�nce bu hesaba �l�şk�n yardımcı hesap kayıtlarından elde ed�len b�lg�lere göre �şletme
malı konvert�bl yabancı paralar mevcudunun Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden
değerlemes� sonucu oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

106 Döv�z gönderme em�rler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 81 - (1) Döv�z gönderme em�rler� hesabı, muhasebe b�r�mler�n�n, nezd�nde döv�z hesabı bulunan

bankalardak� döv�z hesaplarından, döv�z c�ns�nden yapacakları ödeme ve göndermeler �ç�n düzenled�kler� döv�z
gönderme em�rler� �le bunlardan bankaca ödend�ğ� veya gönder�ld�ğ� b�ld�r�lenler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 82 - (1) Muhasebe b�r�m�n�n, nezd�nde döv�z hesabı bulunan bankalardak� döv�z hesaplarından,

�lg�l�lere ödenecek veya hesaben gönder�lecek olan döv�z tutarları �ç�n döv�z gönderme emr� düzenlen�r.
(2) Döv�z gönderme emr�, muhasebe yetk�l�s� tarafından görevlend�r�lecek b�r memur tarafından banka

yetk�l�ler�ne z�mmetle tesl�m ed�l�r. Muhasebe yetk�l�s� tarafından bu konuda görevlend�r�lecek memurun adı, soyadı
ve �mza örneğ� daha önce bankaya yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tesl�m �şlem�, muhasebe b�r�m�nce �k� nüsha olarak
“Gönderme Emr�” �fades�n�n üzer� ç�z�lerek düzenlenen “Gönderme Emr�/Döv�z Gönderme Emr� Tesl�m Tutanağı”nın



banka yetk�l�s�ne �mzalatılması suret�yle gerçekleşt�r�l�r. Tutanağın �lk nüshası bankada alıkonulur, �k�nc� nüshası �se
görevl� memura ger� ver�l�r ve bu nüsha muhasebe b�r�m�nde açılacak ayrı b�r dosyada tar�h sırasına göre saklanır.
Bankaca, döv�z gönderme emr�n�n b�r nüshası alıkonulup, b�r nüshası paranın gönder�lmes� veya �sten�len hesaba
aktarılmasından sonra onaylanarak döv�z hesabına �l�şk�n banka hesap özet cetvel� �le b�rl�kte muhasebe b�r�m�ne �ade
ed�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 83 - (1) Döv�z gönderme em�rler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Muhasebe b�r�mler�nce, bankalardak� döv�z hesaplarından yapılacak ödeme ve göndermeler �ç�n düzenlenen

döv�z gönderme emr� tutarları gönderme tar�h�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden
bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

2) Muhasebe b�r�mler�n�n bankalarda açtırdıkları döv�z tevd�at hesaplarında yer alan k�ş�lere a�t konvert�bl
yabancı paralardan yapılan �adeler, kayıtlı değerler� üzer�nden bu hesaba alacak, �lg�l� hesaba borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Düzenlenen döv�z gönderme em�rler�nden, bankaca ödend�ğ� veya �lg�l� hesaba aktarıldığı b�ld�r�len tutarlar

bu hesaba borç, 105 Döv�z Hesabına alacak kayded�l�r.
108 D�ğer hazır değerler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 84 - (1) D�ğer hazır değerler hesabı, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar �çer�s�nde

tanımlanmayan ve n�tel�ğ� �t�barıyla bu grupta �zlenmes� gereken d�ğer hazır değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 85 - (1) N�tel�kler� �t�barıyla hazır değer sayılan pullar, vades� gelm�ş kuponlar, tahs�l ed�lecek banka

ve posta havaleler�, yoldak� paralar, posta çekler� g�b� değerler bu hesapta �zlen�r.
(2) Kasa �ht�yacı �ç�n veznedar adına düzenlenen çekler �le bunlardan tahs�l ed�l�p kasa varlığına dâh�l

ed�lenler bu hesaba kayded�l�r.
(3) Kasa fazlası paraların bankaya gönder�lmes� ve bu tutarların bankaca tahs�l ed�ld�ğ�n�n anlaşılması üzer�ne

bu hesap kullanılır.
(4) Tahs�l ed�len döv�zler, muhasebe b�r�m�n�n hesabının bulunduğu banka şubes� nezd�nde açtırılacak döv�z

tevd�at hesabına gün sonlarında yatırılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 86 - (1) D�ğer hazır değerler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Muhasebe b�r�mler�nce alınan d�ğer hazır değerler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönder�len tutarlar bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabına alacak

kayded�l�r.             
3) Kasa �ht�yacı �ç�n veznedar adına düzenlenen çek tutarları bu hesaba borç, 103 Ver�len Çekler ve Gönderme

Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.
4) İşletmeye gönder�len havale tutarları bu hesaba borç, �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.
5) Menkul kıymetlerle b�rl�kte satın alınan vades� gelm�ş kuponlar karşılığında tahs�l ed�lecek fa�z tutarları bu

hesaba borç, 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) D�ğer hazır değerler kullanıldıkça kayıtlı değerler� üzer�nden bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Kasa �ht�yacı �ç�n bankadan tahs�l ed�len çek tutarları kasaya dâh�l ed�ld�ğ�nde bu hesaba alacak, 100 Kasa

Hesabına borç kayded�l�r.
3) Tahs�l ed�len menkul kıymetler�n vades� gelm�ş kuponları kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, verg� ve

fonlara �l�şk�n kes�nt�ler 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

4) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönder�len tutarlardan, bankaya yatırıldığı anlaşılanlar bu
hesaba alacak, 102 Bankalar hesabına borç kayded�l�r.

11 Menkul kıymetler
MADDE 87 - (1) Menkul kıymetler hesap grubu, �şletmeler�n eller�nde bulunan ve yakın zamanda harcama

yer� bulunmayan paraların değer düşüklüğünü önlemek, fa�z gel�r� veya kâr payı sağlamak veya f�yat değ�şmeler�nden
yararlanarak kârlar elde etmek amacı �le geç�c� b�r süre elde tutulmak üzere ed�nd�kler� kamu kes�m� tahv�l, senet ve
bonoları ve d�ğer menkul kıymetler �le bunlara a�t değer azalma karşılıkları �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Menkul kıymetler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
112 Kamu Kes�m� Tahv�l, Senet ve Bonoları Hesabı
118 D�ğer Menkul Kıymetler Hesabı
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
Hesap grubuna �l�şk�n �şlemler



MADDE 88 - (1) Menkul kıymetler; �şletmelerce geç�c� b�r süre elde tutulmak üzere ed�n�len kamu kes�m�
tahv�l, senet ve bonoları, altın, gümüş, her türlü değerl� maden ve taşlardan yapılmış b�lez�k, yüzük, kolye, küpe, �ğne
ve benzer� takı eşyaları, çeş�tl� maden ve taşlardan yapılmış, ant�k değer� olan ve menkul kıymet sayılan tabak, bardak,
kupa, şamdan, f�ncan, tablo ve benzer� eşyalardan oluşur.  

(2) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları ve d�ğer menkul kıymetler ed�n�ld�ğ�nde alındı düzenlen�r ve
muhasebeleşt�rme belges�ne eklen�r. Alındıda menkul kıymet�n c�ns�, aded�, numarası, varsa ayarı, kupon aded� ve
tutarı g�b� tüm n�tel�kler� ayrıntılı olarak göster�l�r.

(3) Menkul kıymetler, veznedarlarca torba veya zarflar �çer�s�nde vezne odasının uygun b�r bölümünde
saklanır.

(4) Menkul kıymetler ed�n�ld�ğ�nde alış bedel� üzer�nden �lg�l� menkul kıymet hesabına borç, elden
çıkarıldığında �se kayıtlı değer� üzer�nden alacak kayded�l�r.

(5) Ancak tahv�llerle b�rl�kte tahs�l ed�leb�l�r duruma gelm�ş kuponlarında alınması durumunda kuponlar, bu
kuponlar karşılığında tahs�l ed�lecek fa�z tutarı üzer�nden 108 D�ğer Hazır Değerler Hesabına kayded�l�r. Vades�
gelm�ş kupon bedeller� satın alma tutarından �nd�r�ld�kten sonra kalan tutar, tahv�ller�n alış değer�n� oluşturur.

(6) Satılan menkul kıymetler�n satış bedel� �le alış bedel� arasındak� fark olumlu �se “645 Menkul Kıymet Satış
Kârları Hesabına”, olumsuz �se “655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına” kayded�l�r.

(7) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları satıldığında veya herhang� b�r nedenle �şletmen�n mülk�yet�nden
çıktığında alış değer� üzer�nden �lg�l� menkul kıymet hesabına alacak kayded�l�r. Bunların alış değer� �le satış değer�
arasındak� farkın, varsa �şlem�ş fa�z gel�rler�ne karşılık gelen kısmı “642 Fa�z Gel�rler� Hesabı”na, kalanı da “645
Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı”na kayded�l�r. Satış bedel� farkı �şlem�ş fa�z� karşılamadığı durumlarda; �şlem�ş
fa�z “642 Fa�z Gel�rler� Hesabı”na alınmakla beraber alış değer� �le satış değer� arasındak� olumsuz fark da “655
Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı”na kayded�l�r.

(8) Ana paranın ger� ödemes� sırasında alınan menkul kıymetler�n fa�z� tahs�l ed�ld�ğ�nde daha önce tahakkuk
ett�r�lm�ş gel�r yoksa tamamı; tahakkuk yolu �le gel�rlere alınmış kısım varsa aşan tutar “642 Fa�z Gel�rler� Hesabı”na
kayded�l�r.

(9) Dönem sonu fa�z ödemel� olan menkul kıymetlerde fa�z tutarı menkul kıymet�n kuponu karşılığında tahs�l
ed�ld�ğ�nde fa�z�n varsa tahakkuku aşan kısmı, yoksa tamamı “642 Fa�z Gel�rler� Hesabı”na kayded�l�r.

(10) Alış �şlem� neden�yle ödenen g�derler menkul kıymet alış bedel�ne eklenmez. Menkul kıymet satın alma
g�derler� “65 D�ğer Faal�yetlerden Olağan G�der ve Zararlar” grubundak� �lg�l� g�der hesabına kayded�l�r.

(11) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları tem�nat olarak ver�ld�ğ�nde, bu değerler�n tem�nat olarak ver�ld�ğ�n�
gösteren b�r alt hesaba aktarılır ve nazım hesaplarda �zlen�r.

112 Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 89 - (1) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları hesabı, d�ğer kamu �dareler�nce çıkarılan ve

muhasebe b�r�m�ne �nt�kal eden tahv�l, senet ve bonoların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 90 - (1) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları alış bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Sayım sonucunda fazla çıkan kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları ray�ç değerler� �le bu hesaba borç,

fazlalığın neden�n�n araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Satılan veya herhang� b�r nedenle �şletmen�n� mülk�yet�nden çıkan kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları

kayıtlı değer� �le bu hesaba alacak kayded�lmekle b�rl�kte, alış bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumlu �se; satış
bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, �şlem�ş fa�zler 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına, menkul kıymet satış kârı
�se 645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına alacak, alış bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumsuz �se; satış
bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, menkul kıymet satış zararı 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına
borç, �şlem�ş fa�zler� �se 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak, kayded�l�r.

2) Sayım sonucunda noksan çıkan kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları bu hesaba alacak, noksanlığın
neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

118 D�ğer menkul kıymetler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 91 - (1) D�ğer menkul kıymetler hesabı, her ne şek�lde olursa olsun muhasebe b�r�mler�ne �nt�kal

eden kamu kes�m� tahv�l, senet ve bonoları dışında altın, gümüş, her türlü değerl� maden ve taşlar �le menkul kıymet
sayılan d�ğer değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 92 - (1) D�ğer menkul kıymetler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
 
a) Borç



1) D�ğer menkul kıymetler alış bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Sayım sonucunda fazla çıkan d�ğer menkul kıymetler ray�ç değerler� �le bu hesaba borç, fazlalığın

neden�n�n araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Satılan veya herhang� b�r nedenle �şletmen�n mülk�yet�nden çıkan d�ğer menkul kıymetler kayıtlı değerler�

�le bu hesaba alacak kayded�lmekle b�rl�kte, alış bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumlu �se; satış bedel� tahs�latın
şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, �şlem�ş fa�zler 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına, menkul kıymet satış kârı �se 645 Menkul
Kıymet Satış Kârları Hesabına alacak, alış bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumsuz �se satış bedel� tahs�latın
şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, menkul kıymet satış zararı 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına borç, �şlem�ş
fa�zler de 642 Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak, kayded�l�r.

2) Sayım sonucunda noksan çıkan d�ğer menkul kıymetler bu hesaba alacak, noksanlığın neden�n�n
araştırılması ve sorumluların tesp�t �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kayded�l�r.

119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 93 - (1) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı, menkul kıymetler�n değerler�nde öneml�

ölçüde ya da sürekl� olarak değer azalması olduğu tesp�t ed�ld�ğ�nde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı �le
ayrılması gereken karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Karşılıklar menkul kıymet değer azalışını karşılayacak ölçüde ayrılır. Menkul kıymet değer düşüklüğü �ç�n
ayrılan karşılıklar, dönem sonunda hesaplanarak verg� matrahına dâh�l ed�lmek üzere nazım hesaplar grubunda yer
alan “92 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler” hesaplarında �zlen�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 94 - (1) Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Değer azalışları �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan karşılığa eş�t olması

durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç; kayıtlı değer� �le �lg�l�
menkul kıymet hesabına alacak kayded�l�r.

2) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan karşılıktan fazla olması
durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, bu �şlemden doğan zarar �se
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına borç; kayıtlı değer� �le �lg�l� menkul kıymet hesabına alacak kayded�l�r.

3) Karşılık ayrılmış olan menkul kıymet satıldığında değer düşüklüğünün; ayrılan karşılıktan az olması ya da
gerçekleşmemes� durumunda, ayrılan karşılık bu hesaba, satış bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç;
kayıtlı değer� �le �lg�l� menkul kıymet hesabına, gerçekleşmeyen değer düşüklüğüne a�t karşılık �se 644 Konusu
Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.

12 T�car� alacaklar
MADDE 95 - (1) T�car� alacaklar hesap grubu, �şletmeler�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet

satışlarından kaynaklanan ve b�r yıl �ç�nde tahs�l� öngörülen senetl� ve senets�z alacakları �le bunlardan şüphel� hâle
gelenler ve bunlar �ç�n ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Bu gruba kayıtlı t�car� alacaklar, �şletmen�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet satışlarının
gerçekleşmes� veya üçüncü k�ş�lere karşı b�r �ş�n yapılmasının üstlen�lmes� karşılığında ver�len depoz�to ve tem�nat
n�tel�ğ�ndek� değerler� kapsar.

(3) Mal ve h�zmet satışlarının karşılığında alınan senetler b�r dosyada saklanır. Bu gruptak� senetler�n süres� en
fazla b�r yıldır. Süres� b�r yıldan fazla uzun vadel� senetler ve senets�z alacaklar “Duran Varlıklar” �çer�s�nde �lg�l�
hesaplarda tak�p ed�l�r.

(4) T�car� alacaklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetler� Hesabı
122 Alacak Senetler� Reeskontu Hesabı (-)
123 Banka Kred� Kartlarından Alacaklar Hesabı
126 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
127 D�ğer T�car� Alacaklar Hesabı
128 Şüphel� T�car� Alacaklar Hesabı
129 Şüphel� T�car� Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
120 Alıcılar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 96 - (1) Alıcılar hesabı, �şletmen�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet satışlarından

kaynaklanan senede bağlanmamış alacaklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�



MADDE 97 - (1) Alıcılar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç                              
1) Mal ve h�zmet satışlarından doğan senets�z alacaklar bu hesaba borç, satış bedel� “60 Brüt Satışlar”

grubunun �lg�l� hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�
Hesabına alacak kayded�l�r.             

2) Mal ve h�zmet satışında alıcı adına yapılan g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.
3) Anlaşmalar uyarınca alıcılara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına

alacak kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer

artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Alıcılar tarafından nakden veya hesaben yapılan ödemeler bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�

hesaplara borç kayded�l�r.
2) Satılan mallardan yapılan �adelerden dolayı ortaya çıkan senets�z alacaklar bu hesaba alacak, ger� alınan

malın bedel� 610 Satıştan İadeler Hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� de 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç kayded�l�r. Sürekl� envanter yöntem�nde ger� alınan mallar aynı zamanda mal�yet değerler� �le �lg�l� stok
hesaplarına borç, “62 Satışların Mal�yet�” grubunun �lg�l� hesabına alacak kayded�l�r.

3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer
azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

4) Tahs�l� şüphel� hâle gelen t�car� alacaklar bu hesaba alacak, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar Hesabına borç
kayded�l�r.

5) Alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan
G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına 135 Personelden Alacaklar
Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

121 Alacak senetler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 98 - (1) Alacak senetler� hesabı, �şletmen�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet satışlarından

doğan senede bağlanmış alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 99 - (1) Alacak senetler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Mal ve h�zmet satışlarından doğan senetl� alacaklar bu hesaba borç, satış bedel� “60 Brüt Satışlar” grubunun

�lg�l� hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden düzenlenen senetler�n değerlemes� sonucunda oluşan

değer artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Senetl� alacaklardan yapılan tahs�lat tutarları bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden düzenlenen senetler�n değerlemes� sonucunda oluşan

değer azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.
3) Tahs�l� şüphel� hâle gelen alacak senetler� bu hesaba alacak, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar Hesabına borç

kayded�l�r.
4) Senetl� alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer

Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına 135 Personelden
Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

122 Alacak senetler� reeskontu hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 100 - (1) Alacak senetler� reeskontu hesabı, b�lanço gününde senetl� alacakların tasarruf değer� �le

değerlenmes�n� sağlamak üzere alacak senetler� �ç�n ayrılan reeskont tutarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 101 - (1) Alacak senetler� reeskontu hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Dönem sonunda hesaplanan alacak senetler� reeskont fa�z g�derler� tutarı bu hesaba alacak, 657 Reeskont

Fa�z G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Hesap dönem� başında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 647 Reeskont Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak

kayded�l�r.             
123 Banka kred� kartlarından alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 102 - (1) Banka kred� kartlarından alacaklar hesabı, banka kred� kartlarıyla yapılan tahs�lat ve

bunlara �l�şk�n olarak yapılan mahsup ve �ade �şlemler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.



Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 103 - (1) Mal ve h�zmet satış bedeller�n�n veya avansların tahs�l�nde kred� kartı kullanacak olan

�şletmeler�n; kred� kartı kullanımıyla �lg�l� olarak bankayla yapacakları sözleşmede, bankaya kom�syon ödenmeyeceğ�
ve P.O.S c�hazları �le yapılan tahs�latın banka hesabına aktarılmasında Bakanlıkça bel�rlenen ve sözleşmede yer alan
valörün uygulanacağı hususları bel�rt�l�r.

(2) İşletmelerce mal ve h�zmet satış bedeller� �le avansların banka kred� kartı �le tahs�l� �şlem�nden önce kartın
gerekl� b�lg�ler� taşıdığı ve geçerl�l�k süres� �ç�nde kullanılmakta olduğu tesp�t ed�ld�kten sonra, nüfus cüzdanı, sürücü
belges� g�b� res�ml� b�r k�ml�k belges� �le k�ml�k kontrolü yapılarak kartı kullanan k�ş�n�n gerçek kart ham�l� olduğu
saptanır. Banka kred� kartının kullanılması hâl�nde satış belges�n�n �lg�l� bölümü onaylandıktan sonra �k�nc� nüshası
kart ham�l�ne ver�l�r.

(3) Banka kred� kartlarıyla yapılan tahs�lat karşılığında alındı düzenlen�r. Kart ham�l� �le h�zmetten
yararlananların ayrı k�ş�ler olması durumunda alındıya, kart ham�l� �le b�rl�kte h�zmetten yararlananların da adı ve
soyadı yazılır.

(4) Avans olarak banka kred� kartıyla tahs�lat yapılması ve bunun sonucunda avans artığı ortaya çıkması
durumunda kes�nl�kle nakden �ade �şlem� yapılmaz. Aynı banka kred� kartı �le P.O.S. c�hazının fonks�yonları
kullanılarak, artan avans tutarı �ade ed�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 104 - (1) Banka kred� kartlarından alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Mal veya h�zmet satış bedel� olarak banka kred� kartıyla yapılan tahs�latlar bu hesaba borç, hesaplanan

katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına, kalan tutar �se 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına
alacak kayded�l�r.

2) Avans olarak banka kred� kartıyla yapılan tahs�latlar bu hesaba borç, 340 Alınan S�par�ş Avansları Hesabına
alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Banka kred� kartıyla yapılan tahs�latlar neden�yle muhasebe b�r�m�n�n banka hesabına aktarılan tutarlar bu

hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç kayded�l�r.
2) Avans olarak banka kred� kartıyla yapılan tahs�latlardan �ptal ed�lenlere �l�şk�n tutarlar bu hesaba alacak,

340 Alınan S�par�ş Avansları Hesabına borç kayded�l�r.
126 Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 105 - (1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabı, �şletmelerce b�r �ş�n yapılmasının üstlen�lmes� veya

b�r sözleşmen�n ya da d�ğer �şlemler�n karşılığı olarak d�ğer kamu �dareler� veya k�ş�lere ver�len depoz�to ve tem�nat
n�tel�ğ�ndek� değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Bu hesaba sadece nak�t olarak ver�len depoz�to ve tem�natlar kayded�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 106 - (1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len depoz�to ve tem�natların değerlemes� sonucunda

oluşan değer artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len depoz�to ve tem�natlardan ger� alınanlar veya mahsup ed�lenler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara

borç kayded�l�r.
2) İşletmen�n taahhüdünü yer�ne get�rmemes� neden�yle ger� alma �mkânı sona eren depoz�to ve tem�natlar b�r

taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa sorumlulukları
saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len depoz�to ve tem�natların değerlemes� sonucunda
oluşan değer azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

127 D�ğer t�car� alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 107 - (1) D�ğer t�car� alacaklar hesabı, �şletmeler�n t�car� faal�yetler� sonucu ortaya çıkan ve

yukarıdak� hesapların kapsamına g�rmeyen tahs�l� gec�km�ş alacaklar, henüz şüphel� alacak n�tel�ğ� kazanmayanlar ve
d�ğer çeş�tl� t�car� alacaklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 108 - (1) D�ğer t�car� alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) D�ğer t�car� alacaklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.



2) Anlaşmalar uyarınca d�ğer t�car� alacaklara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve
Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) D�ğer t�car� alacaklardan nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
128 Şüphel� t�car� alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 109 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar hesabı, �şletmeler�n mal ve h�zmet satış faal�yetler� sonucu ortaya

çıkan ve ödeme süres� geçm�ş bu nedenle vades� b�r kaç defa uzatılmış veya protesto ed�lm�ş, yazı �le b�rden fazla
�stenm�ş ya da dava veya �cra safhasına aktarılmış alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 110 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Tahs�l� şüphel� hâle gelen alacaklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Şüphel� t�car� alacaklardan nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Karşılık ayrılmamış şüphel� alacaklardan tahs�l ed�lemeyeceğ� kes�nleşenler b�r taraftan bu hesaba alacak,

659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan alacağın tahs�l ed�lememes�nde sorumluluğu
saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

3) Karşılık ayrılmış şüphel� alacaklardan tahs�l ed�lemeyeceğ� kes�nleşenler b�r taraftan bu hesaba alacak, 129
Şüphel� T�car� Alacaklar Karşılığı Hesabına borç; d�ğer taraftan alacağın tahs�l ed�lememes�nde sorumluluğu saptanan
personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar hesabına alacak
kayded�l�r.

4) Şüphel� olma n�tel�ğ� ortadan kalkan t�car� alacaklar bu hesaba alacak, �lg�l� t�car� alacaklar hesabına borç
kayded�l�r.

129 Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 111 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabı, şüphel� t�car� alacaklar �ç�n ayrılan karşılıkların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Tem�natlı alacaklarda karşılık, tem�natı aşan kısım �ç�n ayrılır. Ayrılan karşılığın hang� alacaklara a�t

olduğu muhasebeleşt�rme belges�nde bel�rt�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 112 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:               
 
a) Alacak
1) Şüphel� hâle gelen t�car� alacaklar �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler�

Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Şüphel� alacağın tahs�l�ne bağlı olarak, tahm�n ed�len zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemes�

hâl�nde, gerçekleşmeyen kısım bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak kayded�l�r.
2) Şüphel� alacaklardan tahs�l� �mkânsız hâle gelenler b�r taraftan bu hesaba borç, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar

Hesabına alacak; d�ğer taraftan alacağın tahs�l�n�n �mkânsız hâle gelmes�nde sorumluluğu saptanan personel adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

13 D�ğer alacaklar
MADDE 113 - (1) D�ğer alacaklar hesap grubu; herhang� b�r t�car� nedene dayanmadan meydana gelm�ş

alacaklar �le bunlardan şüphel� hâle gelenler ve şüphel� alacak karşılıkları �le �şletmeler arasında ver�len borçların ve
faal�yet dönem� �ç�nde tahs�l� öngörülen alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�ğer alacaklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
134 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı
135 Personelden Alacaklar Hesabı
136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabı
138 Şüphel� D�ğer Alacaklar Hesabı
139 Şüphel� D�ğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
Hesap grubuna �l�şk�n �şlemler
MADDE 114 - (1) D�ğer alacakların tak�p, tahs�l ve benzer� �şlemler�nde, 27/9/2006 tar�hl� ve 2006/11058

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahs�l�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� uygulanır.

134 İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı



Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 115 - (1) İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı, �lg�l� mevzuatına dayanılarak vades�

faal�yet dönem�yle sınırlı olmak üzere nak�t olarak ver�len borçlardan kaynaklanan alacakların ve bu alacaklara
karşılık nakden yapılan tahs�latlar �le �şletme aleyh�ne s�l�nen tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 116 - (1) İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Vades� faal�yet dönem�yle sınırlı olmak üzere �şletmeler arası borç verme �şlemler�nden doğan alacaklar bu

hesaba borç, 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubunda, �şletmelerce ver�len borçlardan alacaklar hesabında

kayıtlı tutarlardan, vades� b�r yılın altına düşenler bu hesaba borç, 234 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar
Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) İşletmece ver�len borçlardan yapılan tahs�lat 102 Bankalar Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara borç, bu

hesaba alacak kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan, herhang� b�r nedenle �şletme aleyh�ne s�l�nenler �lg�l� g�der hesabına borç, bu

hesaba alacak kayded�l�r.
135 Personelden alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 117 - (1) Personelden alacaklar hesabı, �şletme personel�n�n �şletmeye olan çeş�tl� borçlarının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 118 - (1) Personelden alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç                      
1) Personel�n ücret �ptal� sonucunda �şletmeye doğan borçları bu hesaba, ücret tahakkuk ett�r�lmes� neden�yle

yapılan verg�, sosyal güvenl�k ve d�ğer kes�nt�ler �lg�l� hesaplara borç, daha önce hang� g�der hesabına borç yazılmış
�se o hesaba alacak kayded�l�r.

2) Personelden alacaklara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

3) Personel�n �şletmeden kred�l� olarak t�car� faal�yet konusu dışında b�r kıymet alması, lojman, m�saf�rhane,
d�nlenme kampı vb. �şletmen�n tes�sler�nden yararlanması g�b� nedenlerle ortaya çıkan borçları bu hesaba borç, �lg�l�
gel�r hesaplarına alacak kayded�l�r.

4) Sayım sonucunda noksan çıkan nak�t, menkul kıymet, stok ve duran varlıklardan sorumluları tesp�t
ed�lenlere �l�şk�n tutarlar �lg�l�ler� adına bu hesaba borç, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alacak
kayded�l�r.

b) Alacak
1) Personelden nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) İşletmeden ayrılan personel�n borcu bu hesaba alacak, 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına borç

kayded�l�r.
136 D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 119 - (1) D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabı, t�car� olmayan ve başka b�r hesaba da dâh�l ed�lemeyen

alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 120 - (1) D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Sayıştay, adlî, �darî ve askerî mahkemelerce tazm�n hükmed�lenler �le �nceleme, teft�ş ve denet�mler sonucu

fazla ve kanunsuz ver�ld�ğ� veya noksan tahs�l ed�ld�ğ� tesp�t ed�len tutarlar bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve
Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Sosyal güvenl�k kurumlarına maaş ve ücretlerden fazla veya yers�z kes�lmek suret�yle gönder�len tutarlar bu
hesaba borç, �şletme h�sses�n� oluşturan tutar 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına, fazla kes�nt�den dolayı
noksan hesaplanan gel�r verg�s� tutarı 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına, personele ödenmes� gereken tutar �se
335 Personele Borçlar Hesabına alacak kayded�l�r.

3) İşletmeden ayrılan personel�n borcu bu hesaba borç, 135 Personelden Alacaklar Hesabına alacak kayded�l�r.
4) D�ğer çeş�tl� alacaklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
5) D�ğer alacaklara yürütülün fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak

kayded�l�r.
b) Alacak
1) D�ğer çeş�tl� alacaklardan nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.



138 Şüphel� d�ğer alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 121 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar hesabı, ödeme süres� geçm�ş bu nedenle vades� b�rkaç defa

uzatılmış veya yazı �le b�rden fazla �stenm�ş ya da dava veya �cra safhasına aktarılmış d�ğer alacakların �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 122 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Tahs�l� şüphel� hâle gelen d�ğer alacaklar bu hesaba borç, �lg�s�ne göre 135 Personelden Alacaklar Hesabına

veya 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Şüphel� d�ğer alacaklardan nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Karşılık ayrılmamış şüphel� d�ğer alacaklardan tahs�l� �mkânsız hâle gelenler b�r taraftan bu hesaba alacak,

659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan alacağın tahs�l ed�lememes�nde sorumluluğu
saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

3) Karşılık ayrılmış şüphel� alacaklardan tahs�l� �mkânsız hâle gelenler b�r taraftan bu hesaba alacak, 139
Şüphel� D�ğer Alacaklar Karşılığı Hesabına borç; d�ğer taraftan alacağın tahs�l ed�lememes�nde sorumluluğu saptanan
personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

4) Şüphel� olma n�tel�ğ� ortadan kalkan d�ğer alacaklar bu hesaba alacak, �lg�s�ne göre 135 Personelden
Alacaklar Hesabına veya 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına borç kayded�l�r.

139 Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 123 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabı, şüphel� d�ğer alacakların tahs�l ed�lememe

�ht�mal�n�n kuvvetlenm�ş olması hâl�nde, bu tür r�skler�n g�der�lmes�n� sağlamak üzere ayrılan karşılıkların �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

(2) Tem�natlı alacaklarda karşılık, tem�natı aşan kısım �ç�n ayrılır. Ayrılan karşılığın hang� alacaklara a�t
olduğu muhasebeleşt�rme belges�nde bel�rt�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 124 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Şüphel� d�ğer alacaklar �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Şüphel� d�ğer alacağın tahs�l�ne bağlı olarak tahm�n ed�len zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemes�

hâl�nde, gerçekleşmeyen kısım bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Tahs�l� �mkânsız hâle gelen şüphel� d�ğer alacaklar b�r taraftan bu hesaba borç, 138 Şüphel� D�ğer Alacaklar

Hesabına alacak; d�ğer taraftan alacağın tahs�l�n�n �mkânsız hâle gelmes�nde sorumluluğu saptanan personel adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

15 Stoklar
MADDE 125 - (1) Stoklar hesap grubu, �şletmen�n satmak, üret�mde kullanmak veya tüketmek amacıyla

ed�nd�ğ�, �lk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, t�car� mal, yan ürün, artık ve hurdalar g�b� varlıklar �le bunlara
a�t karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Stoklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller-Üret�m Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 T�car� Mallar Hesabı
157 D�ğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
159 Ver�len S�par�ş Avansları Hesabı
Hesap grubuna �l�şk�n �şlemler
MADDE 126 - (1) Stoklarla �lg�l� olarak, Taşınır Mal Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� hükümler�ne ve aşağıdak�

hükümlere göre �şlem yapılır:
(2) Stoklar, mal�yet bedel�yle hesaplara alınır. Mal�yet bedel�ne, stokların elde ed�lmes� ve depolanacağı yere

kadar get�r�lmes� �ç�n yapılan fa�z har�ç her türlü g�derler �lave ed�l�r.
(3) Bağış veya h�be olarak ed�n�len stoklar varsa b�l�nen değer�, yoksa �lg�l� mevzuatına göre değerlemes�

yapıldıktan sonra tesp�t ed�len değer� �le hesaplara alınır. Stoklar, kullanıldıklarında veya tüket�ld�kler�nde �lg�l�



hesaplardan çıkarılır.
(4) İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan yok olma, kırılma, bozulma veya esk�me g�b�

nedenlerle kullanılamayacak veya tüket�lemeyecek hâle gelenler, d�ğer stoklar hesabına aktarılır. Stokların m�ktar ve
değerler�nde, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma g�b� nedenlerle ortaya çıkan eks�lmeler �lg�l� harcama
b�r�m�n�n taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s� ve harcama yetk�l�s�nce muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne
muhasebe b�r�mler�nce kayıtlar güncellen�r.

(5) Muhasebe b�r�mler�, h�zmet sunduğu b�r�mlere a�t stokları �şletmeler �t�barıyla kaydeder. Kullanılan veya
tüket�len stoklara �l�şk�n b�lg�ler muhasebe b�r�mler�ne �let�ld�ğ�nde kayıtlardan çıkarılır. Stokların m�ktar ve
değerler�nde, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma g�b� nedenlerle ortaya çıkan eks�lmeler �lg�l� tahakkuk
da�res�n�n mal sorumlusu ve harcama yetk�l�s�nce muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne muhasebe b�r�mler�nce
kayıtlar güncellen�r.

(6) Stokların elde ed�lmes�nde �skonto ve başka �nd�r�mler yapılmışsa, stok mal�yet�ne �skontodan sonrak� net
tutar alınır. Sonradan yapılan �skonto ve başka �nd�r�mler de f�yat �nd�r�m� n�tel�ğ� taşıdığından �lg�l� stok hesabına
alacak yazılarak mal�yetten �nd�r�l�r.

(7) Stokların elde ed�n�lme �şlemler� tamamlandıktan sonra stokun şekl�n� veya bulunduğu yer� değ�şt�rme
�şlemler� dışında, stoku elde bulundurmanın gerekt�rd�ğ� g�derler stokun mal�yet�ne eklenmez.

(8) Derhal harcanab�lecek veya tüket�leb�lecek �lk madde ve malzemeler �le kullanıldığında tüket�len y�yecek
maddeler� ve akaryakıt g�b� değer�n� tamamen kaybeden eşya ve malzemeler ambar konusunu oluşturmaz. Ancak,
satışı yapılana veya üret�mde kullanılana kadar muhafaza ed�lmes� gereken �lk madde ve malzeme, mamul ve t�car�
mallar, muhasebe b�r�m� �şlemler�nde kullanılan bütün defter ve belgeler g�b� varlıklar ambar konusunu oluşturur.

(9) Satın alınan ya da �şletmede elde ed�len her çeş�t madde, malzeme ve ürün “Taşınır İşlem F�ş�” (Örnek:16)
�le ambara alınır. Taşınır �şlem f�şler�n�n b�r nüshası ödeme emr� belges� ek�nde muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r. Madd�
duran varlıklar ambara sokulmadan doğrudan doğruya �lg�l� memur tarafından tesl�m alınır veya kullanılacağı b�r�me
tesl�m ed�l�r ve �lg�l� madd� duran varlıklar hesabına kayded�l�r. 

(10) Ambardan yapılacak bütün çıkışlar �lg�l� serv�slerce düzenlenecek “İht�yaç Pusulası”na (Örnek:17)
dayanılarak taşınır �şlem f�ş� �le yapılır. Ambardan satış mağazasına veya kant�ne satılmak üzere mamul veya t�car�
mal göndermek de aynı usulle yapılır. 

(11) İşletmelerce üret�len mamuller�n kend� tüket�mler�nde kullanılması hâl�nde, ray�ç bedeller� üzer�nden
gel�r, mal�yet bedel� üzer�nden g�der kayded�l�r.

(12) Ambar konusu stok g�r�ş ve çıkış kayıtları “Stok Hareketler� Defter�”nde (Örnek:18) �zlen�r. Bu
Yönetmel�ğ�n “15 Stoklar” bölümünde çeş�tler� sayılan hesaplara göre bölümlere ayrılmak suret�yle tutulur.

150 İlk madde ve malzeme hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 127 - (1) İlk madde ve malzeme hesabı, �şletmelerce üret�mde veya d�ğer faal�yetlerde kullanılmak

ya da tüket�lmek üzere ed�n�len tüket�m malzemeler� �le hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemes� ve d�ğer
malzemeler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır

Hesabın �şley�ş�
MADDE 128 - (1) İlk madde ve malzeme hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan veya üret�len �lk madde ve malzemeler mal�yet bedeller� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.
2) İlk madde ve malzemeler�n sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın neden�n�n

araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Üret�mde veya tüket�mde kullanılmak üzere g�der yerler�ne ver�len ancak, daha sonra kullanılmayarak �ade

ed�len �lk madde ve malzemeler bu hesaba borç, 710 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Hesabına veya 740
H�zmet Üret�m Mal�yet� Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Üret�me ver�len veya d�ğer amaçlarla kullanılan �lk madde ve malzemeler bu hesaba alacak, “7 Mal�yet

Hesapları” sınıfındak� �lg�l� grubun g�der hesabına borç kayded�l�r.
2) İlk madde ve malzemeler�n sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın

neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

3) Artık ve hurdaya ayrılan �lk madde ve malzemeler mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 157 D�ğer Stoklar
Hesabına borç kayded�l�r.

4) Değer�n� tamamen y�t�ren �lk madde ve malzemeler bu hesaba alacak, 689 D�ğer Olağandışı G�der ve
Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

5) Satışı yapılan �lk madde ve malzemeler b�r taraftan mal�yet bedel� �le bu hesaba alacak, 623 D�ğer Satışların
Mal�yet� Hesabına borç; d�ğer taraftan satış bedel� 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan
katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre
�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.



6) Satıcılara �ade ed�len �lk madde ve malzemeler kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen
katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, �ade ed�len �lk madde ve malzeme bedel�
tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

151 Yarı mamuller-üret�m hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 129 - (1) Yarı mamuller-üret�m hesabı, henüz tam mamul hal�ne gelmem�ş ancak �lk madde ve

malzeme �le �şç�l�k ve genel üret�m g�derler�nden bell� oranlarda pay almış üret�m aşamasındak� mamuller�n �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

(2) Henüz �şlem hâl�nde olduklarından ambara alınma söz konusu olamayacağı �ç�n, bu hesapta sadece
üret�mdek� “yarı mamul stokları” �zlen�r.

(3) Hesabın kalanı yarı mamuller�n değer�n� göstereceğ�nden mal�yet dönem� sonlarında bu hesap üzer�nde
başka b�r �şlem yapılmaz.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 130 - (1) Yarı mamuller-üret�m hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Mal�yet dönem� sonlarında yarı mamul üret�m�yle �lg�l� olarak 710 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler�,

720 D�rekt İşç�l�k G�derler� ve 730 Genel Üret�m G�derler� hesaplarının borcunda toplanan g�derler bu hesaba borç,
�lg�l� yansıtma hesaplarına alacak kayded�l�r.

2) Yarı mamuller üret�m hesabının sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın
neden�n�n araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Üret�m� tamamlanan yarı mamuller mal�yet bedel� üzer�nden bu hesaba alacak, 152 Mamuller Hesabına

borç kayded�l�r.
2) Artık ve hurdaya ayrılan yarı mamuller mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 157 D�ğer Stoklar Hesabına

borç kayded�l�r.
3) Yarı mamuller üret�m hesabında kayıtlı değerler�n sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba

alacak, noksanlığın neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm
Noksanları Hesabına borç kayded�l�r.

4) Dönem sonunda bu hesabın borç kalanı devam eden üret�m� �fade ett�ğ�nden tak�p eden dönem�n başında
tekrar üret�me ver�lmek üzere bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.

152 Mamuller hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 131 - (1) Mamuller hesabı, üret�m çalışmaları sonunda elde ed�len ve satışa hazır hâle gelm�ş

bulunan mamuller�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 132 - (1) Mamuller hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Üret�m� tamamlanan yarı mamuller mal�yet bedeller� �le bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller-Üret�m

Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Mal�yet dönem� sonlarında yarı mamul hesabına alınmadan doğrudan mamule dönüştürülen g�derler bu

hesaba borç, 711 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Yansıtma, 721 D�rekt İşç�l�k G�derler� Yansıtma, 731 Genel
Üret�m G�derler� Yansıtma hesaplarının mamulün üret�m�yle �lg�l� olanlarına alacak kayded�l�r.

3) Bu hesapta kayıtlı değerler�n sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığının
neden�n�n araştırıp sonuçlandırılması kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

4) Satılan veya herhang� b�r nedenle başka b�r yere ver�len mamullerden ger� alınanlar b�r taraftan mal�yet
bedel� �le bu hesaba borç, 620 Satılan Mamuller Mal�yet� Hesabına alacak; d�ğer taraftan satış bedel� 610 Satıştan
İadeler Hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç, bunların toplamı da tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan mamuller b�r taraftan mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 620 Satılan Mamuller Mal�yet�

Hesabına borç; d�ğer taraftan yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, satış bedel� 60 Brüt Satışlar
grubunun �lg�l� hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� de 391 Hesaplanan Katma Değer
Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Artık ve hurdaya ayrılan mamuller mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 157 D�ğer Stoklar Hesabına borç
kayded�l�r.

3) Bu hesapta kayıtlı değerler�n sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın
neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

4) Bu hesapta kayıtlı mamullerden �şletmen�n kullanımı �ç�n ayrılanlar b�r taraftan mal�yet bedeller� �le bu
hesaba alacak, 620 Satılan Mamuller Mal�yet� Hesabına borç; d�ğer taraftan ray�ç değerler� üzer�nden 600 Yurt�ç�
Satışlar Hesabına alacak, �lg�l� varlık hesabına borç kayded�l�r.



153 T�car� mallar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 133 - (1) T�car� mallar hesabı, �şletmece herhang� b�r değ�ş�kl�ğe tab� tutulmadan satılmak amacıyla

alınan t�car� mallar ve benzer� kalemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 134 - (1) T�car� mallar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan t�car� mallar mal�yet bedel� �le bu hesaba, ödenen katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma

Değer Verg�s� Hesabına borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Satılan veya herhang� b�r nedenle başka b�r yere ver�len t�car� mallardan ger� alınanlar, b�r taraftan mal�yet

bedel� �le bu hesaba borç, 621 Satılan T�car� Mallar Mal�yet� Hesabına alacak; d�ğer taraftan satış bedel� 610 Satıştan
İadeler Hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç, ger� alınan t�car� malların bedel� ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

3) Bu hesapta kayıtlı değerler�n sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın neden�n�n
araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan t�car� mallar b�r taraftan mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 621 Satılan T�car� Mallar Mal�yet�

Hesabına borç, d�ğer taraftan satış bedel� 60 Brüt Satışlar grubunun �lg�l� hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan
katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre
�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

2) Artık ve hurdaya ayrılan t�car� mallar mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, 157 D�ğer Stoklar Hesabına
borç kayded�l�r.

3) Bu hesapta kayıtlı değerler�n sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın
neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

4) Bu hesapta kayıtlı t�car� mallardan �şletmen�n kullanımı �ç�n ayrılanlar b�r taraftan mal�yet bedeller� �le bu
hesaba alacak, 621 Satılan T�car� Mallar Mal�yet� Hesabına borç; d�ğer taraftan ray�ç değerler� �le 600 Yurt�ç� Satışlar
Hesabına alacak, �lg�l� varlık hesabına borç kayded�l�r.

5) İade ed�len t�car� mallar alış bedel� �le bu hesaba, alış bedel� üzer�nden ödenen katma değer verg�s� 391
Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, �ade ed�len t�car� malın bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

157 D�ğer stoklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 135 - (1) D�ğer stoklar hesabı, stok kalemler�nden h�çb�r�n�n kapsamına alınmayan ürün, artık ve

hurda g�b� kalemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 136 - (1) D�ğer stoklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) D�ğer stoklar mal�yet bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) D�ğer stokların sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın neden�n�n araştırılıp

sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Satılan d�ğer stoklar b�r taraftan kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, 623 D�ğer Satışların Mal�yet�

Hesabına borç; d�ğer taraftan satış bedel� 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına, satış bedel� üzer�nden hesaplanan katma değer
verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

2) İşletmen�n kullanımına tahs�s ed�len d�ğer stoklar b�r taraftan kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, 623
D�ğer Satışların Mal�yet� Hesabına borç; d�ğer taraftan ray�ç değerler� �le 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına alacak, �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

3) D�ğer stokların sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın neden�n�n
araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kayded�l�r.

4) Karşılık ayrılan d�ğer stoklar satıldığında kayıtlı değerler� �le bu hesaba, ayrılan karşılık tutarı 158 Stok
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına alacak, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, bu değer üzer�nden
hesaplanan katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu
�şlemden doğan zararlar 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç, ayrılan karşılık doğan zarardan fazla �se
aradak� fark 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak, kayded�l�r.

158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 137 - (1) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı, yangın, deprem, su basması g�b� doğal afetler ve

bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma g�b� nedenlerle stokların f�z�k� ve ekonom�k değerler�nde öneml�



azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında d�ğer nedenlerle stokların p�yasa f�yatlarında düşmeler�n meydana
gelmes� dolayısıyla oluşan kayıpların karşılanması �ç�n ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 138 - (1) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Stok değer düşüklüğü �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Karşılık ayrılan stokun satılması hâl�nde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne

göre �lg�l� hesaplara borç; kayıtlı değer� �le �lg�l� stok hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s�
391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemlerden doğan zararlar 659
D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç, ayrılan karşılık doğan zarardan fazla �se aradak� fark 644 Konusu
Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Karşılık ayrılan stokun değer düşüklüğünün gerçekleşmemes� hâl�nde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba borç,
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.

3) Değers�z hâle gelen stoklar �ç�n ayrılan karşılık tutarı bu hesaba, ayrılan karşılık tutarı stokun kayıtlı
değer�nden az �se aradak� fark 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç, kayıtlı değerler� �le �lg�l� stok
hesabına alacak kayded�l�r.

159 Ver�len s�par�ş avansları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�     
MADDE 139 - (1) Ver�len s�par�ş avansları hesabı, yurt �ç�nden ya da yurt dışından satın alınmak üzere

s�par�şe bağlanan stoklarla �lg�l� olarak yapılan avans ödemeler� ve açılan akred�t�fler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.           
(2) Yapılan avans ödemeler� �ç�n tem�nat alınması durumunda tem�nat, n�tel�ğ�ne göre �lg�l� hesaplara

kayded�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 140 - (1) Ver�len s�par�ş avansları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ver�len avans veya açtırılan akred�t�f tutarları bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Stokların tesl�m alınmasında ver�len s�par�ş avansları veya açtırılan akred�t�f tutarları bu hesaba, yapılan

ödemeler �lg�l� hesaplara alacak, tesl�m alınan mal mal�yet bedel� �le �lg�l� stok hesabına, bu değer üzer�nden ödenen
katma değer verg�s� de 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r.

2) Nakden �ade ed�len avans tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
3) Nakden veya mahsuben ger� alınamayan s�par�ş avansları tutarları bu hesaba alacak, satıcı adına �lg�l�

alacak hesabına borç kayded�l�r.
17 Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler�
MADDE 141 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler� hesap grubu; �şletmeler�n kend� özel

mevzuatları gereğ� üstlend�kler� yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� dolayısıyla yaptıkları harcamaların �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

(2) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�
hesaplardan oluşur:

170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabı
179 Taşeronlara Ver�len Avanslar Hesabı
170-178 Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�     
MADDE 142 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler� hesabı, �şletmeler�n üstlend�kler� yıllara yaygın

�nşaat ve onarım �şler�n�n mal�yetler�n�n proje bazında �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) İnşaat ve onarım �şler�n�n proje bazındak� sayısı, her b�r �nşaatın 170-178 hesap aralığında açılacak

hesaplar üzer�nde büyük defter düzey�nde �zlenmes�ne �mkân vermeyecek kadar fazla �se her proje yardımcı defter
düzey�nde �zleneb�l�r. Bu durumda, her b�r proje �ç�n tutulacak yardımcı defterler, büyük defter hükmünded�r.

(3) 170-178 hesap grubuna projeler bazında sıralanan yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� �le bu �şlerden
tamamlanan kısımlar �ç�n düzenlenen haked�ş bedeller�n�n �zlend�ğ� 350-358 hesap grubu b�rb�r�ne paralel olarak
düzenlen�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 143 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) İşletmen�n üstlend�ğ� �nşaat ve onarım �şler� �le �lg�l� olarak 740 H�zmet Üret�m Mal�yet� ve 770 Genel

Yönet�m G�derler� hesaplarına kayded�len g�derlerden o �nşaat ve onarıma düşen ortak g�der payları, 741 H�zmet



Üret�m Mal�yet� Yansıtma ve 771 Genel Yönet�m G�derler� Yansıtma hesaplarının alacağına karşılık 170-178 hesap
aralığında �lg�l� proje �ç�n açılan İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabına borç kayded�l�r.

 
b) Alacak
1) 170-178 hesap grubunda projeler bazında oluşturulan “yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler�”, �ş�n

geç�c� kabulü yapıldığında bu hesaba alacak, 622 Satılan H�zmet Mal�yet� Hesabına borç kayded�l�r.
179 Taşeronlara ver�len avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�     
MADDE 144 - (1) Taşeronlara ver�len avanslar hesabı, yıllara yaygın �nşaat ve onarım faal�yet�nde bulunan

�şletmeler tarafından, taahhüt konusu �nşaat ve onarımın b�r kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması
durumunda, taşeronlara projeler bazında ver�len avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 145 - (1) Taşeronlara ver�len avanslar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� dolayısıyla taşeronlara ver�len avanslar bu hesaba borç, avanslardan

kes�len damga verg�s� 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına, taşerona ödenen tutar ödemen�n şekl�ne göre �lg�l�
hesaba alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Taşeronlara yaptırılan yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� dolayısıyla yapılan ödemelerden mahsup ed�len

avans tutarları bu hesaba, taşerona ödenecek tutar ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaba, bu ödemeden yapılan verg� ve
fon kes�nt�ler� 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak, taşeronlara yaptırılan h�zmet�n mal�yet� 740 H�zmet
Üret�m Mal�yet� Hesabına, ödenen katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r.

18 Gelecek aylara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları
MADDE 146 - (1) Gelecek aylara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları hesap grubu; �ç�nde bulunulan dönemde

ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere a�t olan g�derler �le faal�yet dönem�ne a�t olup da kes�n borç kaydı hesap
dönem�nden sonra yapılacak gel�rler�n �zlenmes� amacıyla kullanılır

(2) Gelecek aylara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�
hesaplardan oluşur:

180 Gelecek Aylara A�t G�derler Hesabı
181 Gel�r Tahakkukları Hesabı
180 Gelecek aylara a�t g�derler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 147 - (1) Gelecek aylara a�t g�derler hesabı, peş�n ödenen ve car� dönem �ç�nde �lg�l� g�der

hesaplarına kayded�lmemes� gereken gelecek dönemlere a�t g�derler�n, �lg�l� oldukları aya kadar geç�c� olarak
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 148 - (1) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� gelecek yıllara a�t g�derler

hesabında yer alıp, tahakkuk zamanına b�r yıldan az süre kalan peş�n ödenm�ş g�derler bu hesaba aktarılır.
(2) Peş�n ödenen g�derler, �lg�l� oldukları faal�yet dönem�nde g�derler hesabına kayded�lerek g�der tahakkuku

gerçekleşt�r�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 149 - (1) Gelecek aylara a�t g�derler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Gelecek aylarda �lg�l� g�der ve mal�yet hesaplarına borç kayded�lecek peş�n ödenen g�derler bu hesaba borç,

yapılan ödemeler �lg�l� hesaba, verg� ve fon kes�nt�ler� 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Döner sermaye personel�ne, ertes� hesap dönem� bütçes�nden karşılanmak üzere peş�n ödenen aylık ve

ücretler bu hesaba borç, kes�nt�ler �lg�l� hesaplara, ödenen tutar �se 100 Kasa Hesabı veya 103 Ver�len Çekler ve
Gönderme Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.

3) İşletmelerde car� yılda tüket�lmek üzere alınarak �lg�l� g�der hesaplarına borç yazılan değerlerden envanter
gününde henüz tüket�lmeyen kısım bu hesaba borç, �lg�l� g�der hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Peş�n olarak yapılan g�derler �lg�l� oldukları ayda bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesabına borç kayded�l�r.
2) Döner sermaye personel�ne ertes� hesap dönem� bütçes�nden karşılanmak üzere peş�n ödenen aylık ve

ücretler, yen� hesap dönem� başında bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesabına borç kayded�l�r.
3) Peş�n olarak yapılan g�derlerden çeş�tl� nedenlerle ger� alınması gereken tutarlar bu hesaba alacak, �lg�l�

hesaba borç kayded�l�r.
181 Gel�r tahakkukları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 150 - (1) Gel�r tahakkukları hesabı, üçüncü k�ş�lerden tahs�l� ya da bunlar adına kes�n borç kaydı

hesap dönem�nden sonra yapılacak gel�rler�n, �ç�nde bulunulan döneme a�t olan kısımların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler



MADDE 151 - (1) Dönem sonunda, duran varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� gel�r tahakkukları hesabında yer
alıp, tahs�l zamanına b�r yıldan az süre kalan alacaklar, düzenlenecek muhasebe �şlem f�ş� �le bu hesaba aktarılır.

(2) Tahakkuk ett�r�lm�ş gel�rlerden kaynaklanan ancak �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemde
�steneb�l�r duruma gelecek olan alacaklar, �lg�l� oldukları dönemde tahs�l ed�lmek üzere bu hesapta �zlen�r.

(3) Dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� kayıtlı alacaklara �l�şk�n olarak, dönem sonlarında
hesaplanan ve �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemde tahs�l ed�lecek olan �şlem�ş fa�z gel�rler�
alacakları bu hesaba kayded�l�r.

(4) Bu hesapta tak�p ed�len döv�z c�ns�nden fa�z gel�r� tahakkukları, yıl sonlarında ve tahs�l tar�h�nde Türk�ye
Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru �le değerlen�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 152 - (1) Gel�r tahakkukları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Dönem sonları �t�barıyla gerçekleşm�ş olmasına rağmen henüz nakden veya hesaben tahs�l ed�leb�l�r duruma

gelmeyen gel�rler bu hesaba borç, �lg�l� gel�r hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Tahakkuk ett�r�len gel�rlerden nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne

göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) Tahakkuk ett�r�len gel�rlerden çeş�tl� nedenlerle �ptal ed�lmes� gerekenler bu hesaba alacak, �lg�l� gel�r

hesabına borç kayded�l�r.
19 D�ğer dönen varlıklar
MADDE 153 - (1) D�ğer dönen varlıklar hesap grubu; dönen varlık n�tel�ğ� taşıyan, fakat yukarıdak� hesap

gruplarına g�rmeyen d�ğer dönen varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) D�ğer dönen varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
190 Devreden Katma Değer Verg�s� Hesabı
191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabı
193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabı
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları Hesabı
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
198 D�ğer Çeş�tl� Dönen Varlıklar Hesabı
199 D�ğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)
190 Devreden katma değer verg�s� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 154 - (1) Devreden katma değer verg�s� hesabı, b�r dönemde �nd�r�lemeyen ve �zleyen döneme

devreden katma değer verg�s�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 155 - (1) Devreden katma değer verg�s� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Ay sonlarında 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabının, 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�

Hesabı �le karşılaştırılmasında �nd�r�lecek katma değer verg�s� hesabının kalanı bu hesaba borç, 191 İnd�r�lecek Katma
Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) İzleyen dönemde 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabı �le 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�

Hesabının karşılaştırılmasında, 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabının alacak kalanı, 190 Devreden Katma
Değer Verg�s� Hesabı �le karşılaştırılarak yapılacak �nd�r�mler bu hesaba alacak, 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç kayded�l�r.

191 İnd�r�lecek katma değer verg�s� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 156 - (1) İnd�r�lecek katma değer verg�s� hesabı, her türlü mal ve h�zmet�n satın alınması sırasında

satıcılara ödenen katma değer verg�s� �le satılan mal ve h�zmetler�n �ade ve �skontolarına �l�şk�n katma değer
verg�ler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 157 - (1) İnd�r�lecek katma değer verg�s� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) İşletmen�n mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n olarak öded�kler� katma değer verg�s� bu hesaba, mal ve h�zmet

bedel� �lg�l� hesaplara borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Mal ve h�zmet satışlarında sonradan yapılan �skontolar 611 Satış İskontoları Hesabına, �skonto tutarı

üzer�nden ödenen katma değer verg�s� bu hesaba borç, bunların toplamı da ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara
alacak kayded�l�r.



3) Satılan mallardan �ade ed�len tutarlar, b�r taraftan satış �ades� �ç�n düzenlenen faturada göster�len katma
değer verg�s� bu hesaba, mal bedel� 610 Satıştan İadeler Hesabına borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Ver�len Çekler ve
Gönderme Em�rler� Hesabına ya da �lg�l� d�ğer hesaplara alacak; d�ğer taraftan �ade ed�len mal mal�yet bedel�
üzer�nden �lg�l� hesaplara borç ve alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Ay sonlarında, bu hesabın borç kalanının hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanından fazla

olması hâl�nde; bu hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanı 391
Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına, aradak� fark 190 Devreden Katma Değer Verg�s� Hesabına borç
kayded�l�r.

 2) Ay sonlarında, bu hesabın borç kalanının hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanından az
olması hâl�nde; bu hesabın borç kalanı bu hesaba, varsa devreden katma değer verg�s� hesabının borç kalanı 190
Devreden Katma Değer Verg�s� Hesabına, ödenecek verg� doğması hâl�nde 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına
alacak, hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanı 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına borç
kayded�l�r.

193 Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 158 - (1) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabı, mevzuat gereğ�nce peş�n ödenen kurumlar verg�s�

ve d�ğer verg�ler �le fonların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) 371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabına borç yazılan tutar, 370 Dönem

Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının alacak tutarından fazla olamaz. Fazla olması hâl�nde
kalan tutar 295 Peş�n Ödenen Verg� ve Fonlar Hesabında �zlen�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 159 - (1) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak  
1) Bu hesaba borç yazılan tutarlardan dönem sonunda tahakkuk edecek verg� ve fon karşılıklarından yapılacak

�nd�r�mler bu hesaba alacak, 371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabına borç
kayded�l�r.

195 İş avansları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 160 - (1) İş avansları hesabı, �şletme adına mal ve h�zmet satın almak üzere g�der ve ödemeler�

yapacak personele ver�len avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 161 - (1) İş avansları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) İşletme adına mal ve h�zmet satın almak ve benzer� g�derler� yapmak üzere personele ver�len avanslar bu

hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len avanslardan yapılan harcamalar bu hesaba alacak, yapılan harcama �lg�l� g�der hesabına, bu tutar

üzer�nden ödenen katma değer verg�s� �se 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r. Mal ve
h�zmet satın alınırken yapılan damga verg�s� kes�nt�s� muhasebe b�r�m� veznes�ne tesl�m ed�ld�ğ�nde tutarı 100 Kasa
Hesabına borç, 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Nakden �ade ed�len avans tutarları bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına borç kayded�l�r.
3) Nakden veya mahsuben ger� alınamayan avans tutarları bu hesaba alacak �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
196 Personel avansları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 162 - (1) Personel avansları hesabı, personele maaş, ücret ve yolluk karşılığı ver�len avansların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 163 - (1) Personel avansları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Personele maaş ve ücretler�ne karşılık ver�len avanslar bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l�

hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Personel�n �ş veya tedav� amacıyla yapacağı seyahat g�derler�n� karşılamak üzere ver�len avanslar bu hesaba

borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, damga verg�s� kes�nt�s� 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Personele maaş ve ücret karşılığı ver�len avanslardan yapılan mahsuplar bu hesaba, kes�nt�ler �lg�l�

hesaplara alacak, bunların toplamı da �lg�l� g�der hesabına borç kayded�l�r.



2) Personel�n �ş veya tedav� amacıyla yapacağı seyahat g�derler�n� karşılamak üzere ver�len avanslardan
yapılan mahsuplar bu hesaba, verg� kes�nt�ler� 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak, bunların toplamı da
�lg�l� g�der hesabına borç kayded�l�r.

3) Nakden �ade ed�len avans tutarları bu hesaba alacak 100 Kasa Hesabına borç kayded�l�r.                
4) Nakden veya mahsuben ger� alınamayan avans tutarları bu hesaba alacak, 135 Personelden Alacaklar

Hesabına borç kayded�l�r.
197 Sayım ve tesellüm noksanları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 164 - (1) Sayım ve tesellüm noksanları hesabı, yapılan sayımlar sonucunda tesp�t ed�len kasa, döv�z,

alınan çek, menkul kıymet ve benzer� noksanlıkların, nedenler� bel�rlen�nceye kadar geç�c� olarak kayded�l�p �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 165 - (1) Sayım ve tesellüm noksanları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Çeş�tl� kıymetler�n sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar, neden�n�n araştırılması ve sorumluların

tesp�t� �ç�n geç�c� olarak bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) İşletmen�n satın aldığı mal ve malzemeler�n tesl�m alınması sırasında ortaya çıkan noksanlar nakl�yec�,

s�gorta ş�rket� veya satıcı tarafından karşılanıncaya kadar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Neden� tesp�t ed�len sayım noksanları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) Sayım sonucunda ortaya çıkan noksanlıklardan neden� tesp�t ed�lemed�ğ� �ç�n zarar yazılmasına karar

ver�lenler b�r taraftan kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer
taraftan ray�ç değerler� �le sorumlu personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r
ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

198 D�ğer çeş�tl� dönen varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 166 - (1) D�ğer çeş�tl� dönen varlıklar hesabı, yukarıda sayılan hesaplarda �zlenemeyen d�ğer çeş�tl�

dönen varlıkların kayded�l�p �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 167 - (1) D�ğer çeş�tl� dönen varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Alınan d�ğer çeş�tl� dönen varlıklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Bu hesapta kayıtlı d�ğer çeş�tl� dönen varlıklardan herhang� b�r şek�lde elden çıkarılanlar bu hesaba alacak,

�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
199 D�ğer dönen varlıklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 168 - (1) D�ğer dönen varlıklar karşılığı hesabı, yıl sonunda �lg�l� kes�n hesaplarına aktarılması

�mkânı bulunmayan, kasa, menkul kıymet, stok ve madd� duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları
tutarının üstünde olması hâl�nde fark kadar ayrılacak karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 169 - (1) D�ğer dönen varlıklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Yıl sonunda yapılan sayımda sayım noksanlarının sayım fazlalarından fazla olması hâl�nde aradak� fark b�r

taraftan bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç; d�ğer taraftan �lg�l� varlık hesabına alacak, 197 Sayım
ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Karşılık ayırma neden�n�n gerçekleşmes� hâl�nde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba borç, 197 Sayım ve

Tesellüm Noksanları Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Karşılık ayırma neden�n�n gerçekleşmemes� hâl�nde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba borç, 644 Konusu

Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.
 

ALTINCI BÖLÜM
Duran Varlıklara İl�şk�n Hesap ve İşlemler

 
2 Duran varlıklar
MADDE 170 - (1) Duran varlıklar ana hesap grubu; �şletme faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n kullanılmak

amacıyla elde ed�len ve �lke olarak b�r yıl �ç�nde paraya çevr�lmes� veya tüket�lmes� öngörülmeyen varlık unsurları �le
d�ğer duran varlıkları kapsar.



(2) Duran varlıklar ana hesap grubu; t�car� alacaklar, d�ğer alacaklar, malî duran varlıklar, madd� duran
varlıklar, madd� olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tab� varlıklar, gelecek yıllara a�t g�derler ve gel�r
tahakkukları �le d�ğer duran varlıklar hesap gruplarına ayrılır.

22 T�car� alacaklar
MADDE 171 - (1) T�car� alacaklar hesap grubu; �şletmen�n t�car� �l�şk�s� neden�yle ortaya çıkan b�r yıldan

uzun vadel� olan alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda vades� b�r yılın altına �nenler, dönen varlıklar ana hesap

grubu �çer�s�ndek� �lg�l� hesaplara aktarılır.
(3) T�car� alacaklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
220 Alıcılar Hesabı
221 Alacak Senetler� Hesabı
222 Alacak Senetler� Reeskontu Hesabı (-)
226 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
227 D�ğer T�car� Alacaklar Hesabı
229 Şüphel� T�car� Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
220 Alıcılar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�     
MADDE 172 - (1) Alıcılar hesabı, �şletmen�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet satışlarından doğan

senede bağlanmamış b�r yıldan uzun vadel� alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 173 - (1) Alıcılar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Mal ve h�zmet satışlarından doğan senets�z alacaklar bu hesaba borç, satış bedel� “60 Brüt Satışlar”

grubunun �lg�l� hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�
Hesabına alacak kayded�l�r.             

2) Mal ve h�zmet satışında alıcı adına yapılan g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.
3) Mal ve h�zmet satışında anlaşmalar uyarınca alıcılara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan

Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer

artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Alıcılar tarafından nakden veya hesaben yapılan ödemeler bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�

hesaplara borç kayded�l�r.
2) Satılan mallardan yapılan �adelerden dolayı ortaya çıkan senets�z alacaklar bu hesaba alacak, ger� alınan

malın bedel� 610 Satıştan İadeler Hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� de 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç kayded�l�r. Sürekl� envanter yöntem�nde ger� alınan mallar aynı zamanda mal�yet değerler� �le �lg�l� stok
hesaplarına borç, “62 Satışların Mal�yet�” grubunun �lg�l� hesabına alacak kayded�l�r.

3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer
azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

4) Tahs�l� şüphel� hâle gelen uzun vadel� t�car� alacaklar bu hesaba alacak, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar
Hesabına borç kayded�l�r.

5) Alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan
G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına 135 Personelden Alacaklar
Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

6) Vades� b�r yılın altına düşen senets�z t�car� alacaklar bu hesaba alacak, 120 Alıcılar Hesabına borç
kayded�l�r.

221 Alacak senetler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 174 - (1) Alacak senetler� hesabı, �şletmen�n faal�yet konusunu oluşturan mal ve h�zmet satışlarından

doğan senede bağlanmış b�r yıldan uzun vadel� alacaklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 175 - (1) Alacak senetler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Mal ve h�zmet satışlarından doğan senetl� alacaklar bu hesaba borç, satış bedel� “60 Brüt Satışlar” grubunun

�lg�l� hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden uzun vadel� düzenlenen senetler�n değerlemes�

sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Senetl� alacaklardan yapılan tahs�lat tutarları bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.



2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden düzenlenen uzun vadel� senetler�n değerlemes�
sonucunda oluşan değer azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

3) Tahs�l� şüphel� hâle gelen uzun vadel� alacak senetler� bu hesaba alacak, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar
Hesabına borç kayded�l�r.

4) Senetl� alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer
Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa sorumlulukları saptananlar adına 135 Personelden
Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

5) Vades� b�r yılın altına düşen alacak senetler� bu hesaba alacak, 121 Alacak Senetler� Hesabına borç
kayded�l�r.

222 Alacak senetler� reeskontu hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 176 - (1) Alacak senetler� reeskontu hesabı, b�lanço gününde senetl� alacakların tasarruf değer� �le

değerlenmes�n� sağlamak üzere alacak senetler� �ç�n ayrılan reeskont tutarlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 177 - (1) Alacak senetler� reeskontu hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Dönem sonunda hesaplanan alacak senetler� reeskont fa�z g�derler� tutarı bu hesaba alacak, 657 Reeskont

Fa�z G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Hesap dönem� başında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 647 Reeskont Fa�z Gel�rler� Hesabına alacak

kayded�l�r.             
226 Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 178 - (1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabı, �şletmece üçüncü k�ş�lere karşı b�r �ş�n yapılmasının

üstlen�lmes� veya b�r sözleşmen�n ya da d�ğer �şlemler�n karşılığı olarak ger� alınmak üzere ver�len b�r yıldan uzun
sürel� depoz�to ve tem�nat n�tel�ğ�ndek� değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Bu hesaba sadece nak�t olarak ver�len depoz�to ve tem�natlar kayded�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 179 - (1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ver�len depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len depoz�to ve tem�natların değerlemes� sonucunda

oluşan değer artışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len depoz�to ve tem�natlardan ger� alınanlar veya mahsup ed�lenler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara

borç kayded�l�r.
2) İşletmen�n taahhüdünü yer�ne get�rmemes� neden�yle ger� alma �mkânı sona eren uzun vadel� depoz�to ve

tem�natlar b�r taraftan bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan varsa
sorumlulukları saptanan personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len uzun vadel� depoz�to ve tem�natların değerlemes�
sonucunda oluşan değer azalışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.

227 D�ğer t�car� alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 180 - (1) D�ğer t�car� alacaklar hesabı, �şletmen�n t�car� faal�yetler� sonucu ortaya çıkan ve

yukarıdak� hesapların kapsamına g�rmeyen ve henüz şüphel� alacak n�tel�ğ� kazanmayan b�r yıldan uzun sürel� tahs�l�
gec�km�ş alacaklar ve d�ğer çeş�tl� senets�z t�car� alacaklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 181 - (1) D�ğer t�car� alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) D�ğer t�car� alacaklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.
2) Anlaşmalar uyarınca b�r yıldan uzun vadel� d�ğer t�car� alacaklara yürütülen fa�zlerden, �ç�nde bulunan yılı

�lg�lend�renler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) D�ğer t�car� alacaklardan nakden veya hesaben yapılan tahs�latlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Vades� b�r yılın altına düşen d�ğer t�car� alacaklar bu hesaba alacak, 127 D�ğer T�car� Alacaklar Hesabına

borç kayded�l�r.
229 Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�



MADDE 182 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabı, şüphel� t�car� alacaklar �ç�n ayrılan karşılıkların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 183 - (1) Şüphel� t�car� alacaklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Şüphel� hâle gelen uzun vadel� t�car� alacaklar �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık

G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Şüphel� alacağın tahs�l�ne bağlı olarak, tahm�n ed�len zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemes�

hâl�nde, gerçekleşmeyen kısım bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak kayded�l�r.
2) Şüphel� alacaklardan tahs�l� �mkânsız hâle gelenler b�r taraftan bu hesaba borç, 128 Şüphel� T�car� Alacaklar

Hesabına alacak; d�ğer taraftan alacağın tahs�l�n�n �mkânsız hâle gelmes�nde sorumluluğu saptanan personel adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

23 D�ğer alacaklar
MADDE 184 - (1) D�ğer alacaklar hesap grubu; herhang� b�r t�car� nedene dayanmadan meydana gelen b�r

yıldan uzun vadel� alacaklar �le bunlardan şüphel� hâle gelenler ve şüphel� alacak karşılıkları �le vades� faal�yet
dönem�n� aşan b�r süreyle �şletmeler arasında ver�len borçların ve faal�yet dönem� �ç�nde tahs�l� öngörülen alacakların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�ğer alacaklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
234 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabı
239 Şüphel� D�ğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
234 İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 185 - (1) İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı, �lg�l� mevzuatına dayanılarak vades�

faal�yet dönem�n� aşan b�r süreyle nak�t olarak ver�len borçlardan kaynaklanan alacaklardan, dönem sonunda vades�
b�r yılın altına �nm�ş olanlar, bu alacaklara karşılık nakden yapılan tahs�latlar �le �şletme leh�ne s�l�nen tutarların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 186 - (1) İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Vades� faal�yet dönem�n� aşan borç verme �şlemler�nden doğan borçlar bu hesaba borç, 103 Ver�len Çekler

ve Gönderme Em�rler� Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonunda vades� b�r yılın altına �nenler bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek�

134 İşletmeler Arası Malî Borçlardan Alacaklar Hesabına borç kayded�l�r.
2) Ver�len borçlardan yapılan tahs�latlar 102 Bankalar Hesabı veya �lg�l� d�ğer hesaplara borç, bu hesaba

alacak kayded�l�r.
235 Personelden alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 187 - (1) Personelden alacaklar hesabı, �şletme personel�n�n �şletmeye olan çeş�tl� borçlarının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 188 - (1) Personelden alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Vades� b�r yılın üstünde olan borçlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Personelden alacaklara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar hesabına alacak

kayded�l�r.
3) Sayım sonucunda noksan çıkan nak�t, menkul kıymet, stok ve duran varlıklardan sorumluları tesp�t

ed�lenlere �l�şk�n tutarlar �lg�l�ler� adına bu hesaba borç, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alacak
kayded�l�r.

b) Alacak  
1) Vades� b�r yılın altına düşün personelden alacaklar bu hesaba alacak, 135 Personelden Alacaklar Hesabına

borç kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı alacaklardan yapılan tahs�latlar 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı veya �lg�l�

hesaplara borç, bu hesaba alacak kayded�l�r.
236 D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�



MADDE 189 - (1) D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabı, t�car� olmayan ve başka b�r hesaba da dâh�l ed�lemeyen
alacakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 190 - (1) D�ğer çeş�tl� alacaklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) T�car� olmayan ve başka b�r hesaba da kayded�lemeyen d�ğer t�car� alacaklardan vades� b�r yılın üstünde

olanlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) D�ğer çeş�tl� alacaklara yürütülen fa�zler bu hesaba borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar hesabına alacak

kayded�l�r.
b) Alacak  
1) Vades� b�r yılın altına düşen d�ğer çeş�tl� alacaklar bu hesaba alacak, 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına

borç kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı alacaklardan yapılan tahs�latlar 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı veya �lg�l� hesaba

borç, bu hesaba alacak kayded�l�r.
 
 
239 Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 191 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabı, şüphel� d�ğer alacakların tahs�l ed�lememe r�sk�ne

karşı ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Tem�natlı alacaklarda karşılık, tem�natı aşan kısım �ç�n ayrılır. Ayrılan karşılığın hang� alacaklara a�t

olduğu muhasebeleşt�rme belges�nde bel�rt�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 192 - (1) Şüphel� d�ğer alacaklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Uzun vadel� şüphel� d�ğer alacaklar �ç�n ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler�

Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Uzun vadel� şüphel� d�ğer alacağın tahs�l�ne bağlı olarak tahm�n ed�len zararın kısmen ya da tamamen

gerçekleşmemes� hâl�nde, gerçekleşmeyen kısım bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak
kayded�l�r.

2) Tahs�l� �mkânsız hâle gelen uzun vadel� şüphel� d�ğer alacaklar b�r taraftan bu hesaba borç, 138 Şüphel�
D�ğer Alacaklar Hesabına alacak; d�ğer taraftan alacağın tahs�l�n�n �mkânsız hâle gelmes�nde sorumluluğu saptanan
personel adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

24 Malî duran varlıklar
MADDE 193 - (1) Malî duran varlıklar hesap grubu; uzun vadel� amaçlarla veya yasal zorunluluklar

neden�yle elde tutulan menkul kıymetler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Malî duran varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
248 D�ğer Malî Duran Varlıklar Hesabı
249 D�ğer Malî Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)
248 D�ğer malî duran varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 194 - (1) D�ğer malî duran varlıklar hesabı, �şletmeler�n uzun vadel� amaçlarla ed�nd�ğ� malî duran

varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 195 - (1) D�ğer malî duran varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Malî duran varlıklar alış bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Satılan veya herhang� b�r nedenle �şletmen�n mülk�yet�nden çıkan malî duran varlıklar alış değer� üzer�nden

bu hesaba alacak kayded�lmekle b�rl�kte; alış bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumsuz �se; satış bedel� tahs�latın
şekl�ne göre �lg�l� hesaplara, menkul kıymet satış zararı �se 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına borç, alış
bedel� �le satış bedel� arasındak� fark olumlu �se; satış bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, menkul
kıymet satış kârı �se 645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına alacak, kayded�l�r.

249 D�ğer malî duran varlıklar karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 196 - (1) D�ğer malî duran varlıklar karşılığı hesabı, d�ğer malî duran varlıkların değer�nde, sürekl�

ya da öneml� ölçüde meydana gelen değer azalmaları �ç�n ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�



MADDE 197 - (1) D�ğer malî duran varlıklar karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda
göster�lm�şt�r:

a) Alacak
1) Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Karşılık ayrılan malî duran varlıkların elden çıkarılması veya karşılık ayırma nedenler�n�n ortadan kalkması

durumunda bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
25 Madd� duran varlıklar
MADDE 198 - (1) Madd� duran varlıklar hesap grubu; �şletmelerce faal�yetler�nde kullanılmak üzere ed�n�len

ve tahm�n� yararlanma süres� b�r yıldan fazla olan f�z�k� varlıklar �le bunların b�r�km�ş amort�smanlarının �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

(2) Madd� duran varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
250 Araz� ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler� Hesabı
252 B�nalar Hesabı
253 Tes�s, Mak�ne ve C�hazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Dem�rbaşlar Hesabı
256 D�ğer Madd� Duran Varlıklar Hesabı
257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Ver�len Avanslar Hesabı
Hesap grubuna �l�şk�n �şlemler
MADDE 199 - (1) Madd� duran varlıklar hakkında, Taşınır Mal Yönetmel�ğ� hükümler� �le aşağıdak�

hükümlere göre �şlem yapılır:
a) Madd� duran varlıkların hesaplara alınması
1) Ed�n�len madd� duran varlıklar, mal�yet bedel� �le hesaplara alınır. Mal�yet bedel�ne varlıkların elde

ed�lmes�nde yapılan her türlü g�der �lave ed�l�r. Ancak, katma değer verg�s� mükellef� olan �şletmelerde katma değer
verg�s� mal�yete dâh�l ed�lmez. Bağış veya h�be olarak ed�n�len madd� duran varlıklar varsa b�l�nen değer�yle, yoksa
değerlemes� yapıldıktan sonra tesp�t ed�len değer�yle hesaplara alınır.

2) Muhasebe b�r�mler�, madd� duran varlıkları �şletmeler �t�barıyla kaydeder. Dönem sonlarında yen�den
değerleme ve amort�smana tab� tutulan madd� duran varlıkların m�ktar ve değerler�nde; satılma, başka b�r b�r�me
devred�lme, kaybolma, çalınma, yanma, kırılma, bozulma g�b� nedenlerle ortaya çıkan eks�lmeler, taşınır ve taşınmaz
sorumlusu �le harcama yetk�l�s�nce muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne muhasebe b�r�mler�nce kayıtlar
güncellen�r.

3) Değer� Bakanlıkça bel�rlenen tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve dem�rbaşlar madd� duran varlık
hesaplarıyla �l�şk�lend�r�lmeden doğrudan doğruya g�der yazılab�l�r. Doğrudan g�der yazılan madd� duran varlıklar
�lg�l� nazım hesaplara alınarak b�lançonun d�p notlarında göster�l�r.

b) Yapılmakta olan yatırımlara �l�şk�n �şlemler
1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabında �zlenen madd� duran varlıklar, geç�c� kabul �şlem� tamamlandıktan

sonra �lg�l� madd� duran varlık hesabına aktarılır. Geç�c� kabulün tamamlandığı tar�h, 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı
Gel�r Verg�s� Kanununun �lg�l� hükümler�ne göre geç�c� kabulün yapıldığını gösteren tutanağın �darece onaylandığı
tar�ht�r. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında �zlenen her b�r �ş �ç�n proje numarasıyla ayrı b�r “Taahhüt Kartı”
(Örnek:19) tutulur.

 
c) Madd� duran varlıkların yen�den değerleme �şlemler�
1) İşletmeler�n yen�den değerlemeye tab� varlıkları ve bu varlıklar üzer�nden ayrılmış olup hesaplarda

göster�len b�r�km�ş amort�smanları, yen�den değerlemeye tab� tutulur.
2) Madd� duran varlıklar ve bu varlıklar �ç�n geçm�ş yıllarda ayrılmış olan amort�smanlar, yen�den

değerlemen�n yapılacağı yıla a�t oran �le çarpılmak suret�yle yen�den değerlen�r.
3) Yen�den değerleme net�ces�nde doğacak değer artış veya azalışları, b�r taraftan �lg�l� madd� duran varlık

hesabına kayded�l�rken, karşılıkları da d�ğer taraftan madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları hesabına
kayded�l�r. Madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları, amort�smana tab� varlıkların yen�den değerlemes�nden
öncek� net b�lanço varlık değerler�n�n, bu kıymetlere yen�den değerleme oranının tatb�k�nden sonra bulunacak net
b�lanço varlık değerler�nden �nd�r�lmes� suret�yle bulunur. Net b�lanço varlık değer�, varlıkların b�lanço hesaplarında
yazılı değerler�nden, b�r�km�ş amort�smanın düşülmes� suret�yle bulunan tutarı �fade eder.

4) Hesap dönemler� sonu �t�barıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yen�den değerleme oranı, Bakanlıkça
bel�rlen�r.

5) Hesap dönem� �ç�nde ed�n�len amort�smana tab� varlıklar �ç�n ed�n�ld�ğ� dönem �ç�n yen�den değerleme
yapılmaz.

6) B�r varlık herhang� b�r nedenle elden çıkarılmışsa yen�den değerleme farkı da hesaplardan çıkarılır.



7) Enflasyon düzeltmes� uygulamasına tab� olan gel�r ve kurumlar verg�s� mükellef� olan �şletmelerce yen�den
değerleme yapılmaz.

ç) Madd� duran varlıkların amort�sman �şlemler�
1) B�r yıldan fazla kullanılab�len ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan madd� duran

varlıklar �ç�n aşağıdak� hükümlere göre amort�sman ayrılır:
2) Amort�smana tab� varlıklar; b�rden fazla muhasebe dönem�nde kullanılması beklenen, sınırlı b�r h�zmet

süres� olan, �şletme tarafından mal �le h�zmet üret�m ve tedar�k�nde kullanılması �ç�n elde tutulan varlıklardır.
3) Madd� duran varlıklardan; araz� ve arsalar, yapım aşamasındak� sab�t varlıklar, varlıkların elde ed�lmes� �ç�n

ver�len avans ve kred�ler �le sanat eserler� dışındak�lerden hang�ler�n�n amort�smana tab� tutulacağı ve bunlara �l�şk�n
usul ve esaslar �le uygulanacak amort�sman süres�, yöntem� ve oranları duran varlık çeş�tler�ne göre Bakanlıkça
bel�rlen�r.

4) Ayrılan amort�sman tutarı g�der olarak muhasebeleşt�r�l�r. Varlıkların �lk defa amort�sman ve yen�den
değerlemeye esas alınacak değer� kayıt bedel�d�r. Ancak, yen�den değerlemeye tab� tutulmuş olan varlıklar �ç�n
amort�sman hesaplamasına esas alınacak değer yen�den değerleme sonucu ortaya çıkan değerd�r.

5) B�r varlık �ç�n yapılan harcamaların, varlığın �y�leşt�r�lmes�, ömrünün uzatılması veya ver�m�n�n arttırılması
sonucunu doğurması durumunda amort�sman hesaplaması varlığın yen� değer� üzer�nden yapılır.B�r varlığın
kullanımından elde ed�leb�lecek ekonom�k fayda tüket�ld�kçe, bu tüket�m� yansıtab�lmek amacıyla ayrılan
amort�smanların b�r�km�ş tutarı, varlığın defter değer� altında eks� değer olarak göster�l�r.

6) Amort�smana tab� olup, yangın, deprem, su basması g�b� afetler net�ces�nde değer�n� tamamen veya kısmen
kaybeden varlıklar, �lg�l� �dareler�n�n müracaatları ve Bakanlığın uygun görüşü üzer�ne g�derleşt�r�l�r.

7) Çeş�tl� nedenlerle �şletmelerde kullanılma olanaklarını y�t�ren madd� duran varlıklardan, d�ğer duran
varlıklar hesap grubuna aktarılanların b�r�km�ş amort�sman tutarları, d�ğer duran varlıklar hesap grubu �ç�ndek�
b�r�km�ş amort�smanlar hesabına aktarılır.

d) Amort�sman ayrılmış olan varlıkların net değer�, kayıtlı değerden ayrılmış amort�smanlar ve varsa yen�den
değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Dev�r ve trampa satış hükmünded�r.Madd� duran varlıkların satış
�şlemler� sırasında; amort�sman ve yen�den değerlemeye tab� olanlarda net değer�, d�ğerler�nde kayıtlı değer� �le satış
bedel� arasında fark olması durumunda, öncel�kle oluşan olumlu veya olumsuz fark, �lg�l� varlık hesabı ve gel�r veya
g�der hesaplarına kayded�ld�kten sonra satış �şlem� muhasebeleşt�r�l�r.

e) Madd� duran varlıkların amort�sman ve yen�den değerlemes�ne �l�şk�n b�lg�ler “Duran Varlıklar Amort�sman
ve Yen�den Değerleme Defter�”ne (Örnek : 20) kayded�l�r. Bu defter, madd� duran varlıkların çeş�tler�ne göre
bölümlere ayrılmak suret�yle tutulur.

250 Araz� ve arsalar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 200 - (1) Araz� ve arsalar hesabı, �şletmeler�n her türlü araz� ve arsalarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 201 - (1) Araz� ve arsalar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Araz� ve arsalar mal�yet bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) İşletmen�n mülk�yet�nden çıkan, üzer�ne b�na yapılan veya tes�s mal�yet�ne eklenen araz� ve arsalar kayıtlı

değerler� �le bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
251 Yeraltı ve yerüstü düzenler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 202 - (1) Yeraltı ve yerüstü düzenler� hesabı, herhang� b�r �ş�n gerçekleşmes�n� sağlamak veya

kolaylaştırmak �ç�n, yeraltında veya yerüstünde �nşa ed�lm�ş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, �skele,
hark ve benzer� yapıların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 203 - (1) Yeraltı ve yerüstü düzenler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Yapılan harcamaların d�rekt bu hesapta �zlenmes� hâl�nde oluşan mal�yetler bu hesaba borç, �lg�l� hesaba

alacak kayded�l�r.
2) Yapılan harcamaların mal�yet hesaplarında �zlenmes� hâl�nde �se yıl sonunda tesp�t ed�len mal�yetler bu

hesaba borç, �lg�l� yansıtma hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Elden çıkarılan yeraltı ve yerüstü düzenler� bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
252 B�nalar hesabı 
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 204 - (1) B�nalar hesabı, b�nalar �le bunların bütünley�c� parçaları ve eklent�ler�n�n �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 205 - (1) B�nalar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:



a) Borç
1) Satın alınan b�nalar mal�yet bedel� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen katma değer verg�s� 191

İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.

2) İşletmece �nşa ed�len veya ett�r�len b�naların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan mal�yet�n�n
akt�fleşt�r�lmes�nde mal�yet bedel� bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kayded�l�r.

3) B�naların ekonom�k değer�n� artırmak amacıyla yapılan harcamalar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.

4) B�naların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Madd� Duran Varlıklar
Yen�den Değerleme Artışları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) İşletmen�n akt�f�nde kayıtlı b�naların satılması hâl�nde kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden

hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257
B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, yen�den değerleme artışları 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme
Artışları Hesabına, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle beraber; bu �şlemden
doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı
G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

2) İşletmen�n akt�f�nden çıkarılan b�nalar kayıtlı değer� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257
B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç
kayded�l�r.

253 Tes�s, mak�ne ve c�hazlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 206 - (1) Tes�s, mak�ne ve c�hazlar hesabı, faal�yetler�n yürütülmes�nde kullanılan büro mak�ne ve

c�hazları har�ç her türlü mak�ne, tes�s ve c�hazları �le bunların eklent�ler� ve yükleme, boşaltma, aktarma mak�ne ve
gereçler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 207 - (1) Tes�s, mak�ne ve c�hazlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan tes�s, mak�ne ve c�hazlar mal�yet bedeller� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen katma

değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara alacak kayded�l�r.

2) İşletmece yapılan veya yaptırılan tes�s, mak�ne ve c�hazların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan
mal�yet�n�n akt�fleşt�r�lmes�nde mal�yet bedel� bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

3) Tes�s, mak�ne ve c�hazların ekonom�k değer�n� artırmak amacıyla yapılan harcamalar bu hesaba borç, �lg�l�
hesaplara alacak kayded�l�r.

4) Tes�s, mak�ne ve c�hazların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522
Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan tes�s, mak�ne ve c�hazlar kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer

verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar
Hesabına, yen�den değerleme artışları 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına, yapılan
tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer
Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar
Hesabına borç kayded�l�r.

2) İşletmen�n akt�f�nden çıkarılan tes�s, mak�ne ve c�hazlar kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş
amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve
Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

254 Taşıtlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 208 - (1) Taşıtlar hesabı, �şletmelere a�t taşıtların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 209 - (1) Taşıtlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan taşıtlar mal�yet bedeller� �le bu hesaba borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l�

hesaplara alacak kayded�l�r.
2) İşletmece �mal ed�len veya ett�r�len taşıtların yapılmakta olan yatırımlar hesabında oluşan mal�yet�n�n

akt�fleşt�r�lmes�nde mal�yet bedel� bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Taşıt araçlarının ekonom�k değer�n� artırmak amacıyla yapılan harcamalar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.



4) Taşıtların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Madd� Duran Varlıklar
Yen�den Değerleme Artışları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan taşıtlar kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391

Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına,
yen�den değerleme artışları 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahs�lat �se
tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı
Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç
kayded�l�r.

2) İşletmen�n akt�f�nden çıkarılan taşıtlar kayıtlı değer� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257
B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç
kayded�l�r.

255 Dem�rbaşlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 210 - (1) Dem�rbaşlar hesabı, faal�yetler�n yürütülmes�nde kullanılan her türlü büro mak�ne ve

c�hazları �le döşeme, masa, koltuk, dolap, mob�lya g�b� uzun süre kullanılab�len varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 211 - (1) Dem�rbaşlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan dem�rbaşlar mal�yet bedel� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen katma değer verg�s� 191

İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.

2) İşletmede kullanılmak üzere �mal ed�len veya ett�r�len dem�rbaşların yapılmakta olan yatırımlar hesabında
oluşan mal�yet�n�n akt�fleşt�r�lmes�nde mal�yet bedel� bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
alacak kayded�l�r.

3) Dem�rbaşların ekonom�k değer�n� artırmak amacıyla yapılan harcamalar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara
alacak kayded�l�r.

4) Dem�rbaşların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522 Madd� Duran
Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına alacak kayded�l�r.

5) Dem�rbaşların sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar ray�ç değerler� �le bu hesaba borç, fazlalığın
neden�n�n araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan dem�rbaşlar kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391

Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına,
yen�den değerleme artışları 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahs�lat �se
tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı
Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç
kayded�l�r.

2) Dem�rbaşların sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın neden�n�n
araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kayded�l�r.

3) Kullanılamayacak hâle gelmes� neden�yle kayıtlardan düşülmes� gereken dem�rbaşlar kayıtlı değerler� �le bu
hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, ayrılan amort�smanları dem�rbaşın
kayıtlı değer�nden az �se aradak� fark 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

4) Personele z�mmetle ver�len dem�rbaşlardan kaybed�len veya çalınanlar b�r taraftan kayıtlı değerler� �le bu
hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer
Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan ray�ç değerler� üzer�nden sorumluları adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

256 D�ğer madd� duran varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 212 - (1) D�ğer madd� duran varlıklar hesabı, özell�kle kend� bölümler�nde tanımlanamayan ve

yukarıda bel�rt�len hesapların h�çb�r�n�n kapsamına g�rmeyen d�ğer madd� duran varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 213 - (1) D�ğer madd� duran varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satın alınan d�ğer madd� duran varlıklar mal�yet bedeller� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen katma

değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara alacak kayded�l�r.

2) İşletmece �mal ed�len veya ett�r�len d�ğer madd� duran varlıkların yapılmakta olan yatırımlar hesabında
oluşan mal�yet�n�n akt�fleşt�r�lmes�nde mal�yet bedeller� bu hesaba borç, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
alacak kayded�l�r.



3) D�ğer madd� duran varlıkların ekonom�k değer�n� artırmak amacıyla yapılan harcamalar bu hesaba borç,
�lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

4) D�ğer madd� duran varlıkların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba borç, 522
Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına alacak kayded�l�r.

5) D�ğer madd� duran varlıkların sayımı sonucunda tesp�t ed�len fazlalıklar ray�ç değerler� �le bu hesaba borç,
fazlalığın neden�n�n araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan d�ğer madd� duran varlıklar kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma

değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş
Amort�smanlar Hesabına, yen�den değerleme artışları 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları
Hesabına, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan
kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der
ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

2) D�ğer madd� duran varlıkların sayımı sonucunda tesp�t ed�len noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın
neden�n�n araştırılması ve sorumluların tesp�t� �ç�n geç�c� olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç
kayded�l�r.

3) Kullanılamayacak hâle gelmes� neden�yle kayıtlardan düşülmes� gereken d�ğer madd� duran varlıklar kayıtlı
değerler� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, ayrılan amort�sman
d�ğer madd� duran varlığın kayıtlı değer�nden az �se aradak� fark 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına
borç kayded�l�r.

4) Personele z�mmetle ver�len d�ğer madd� duran varlıklardan kaybed�len veya çalınanlar b�r taraftan kayıtlı
değerler� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen
kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç; d�ğer taraftan ray�ç değerler� üzer�nden sorumluları
adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.        

257 B�r�km�ş amort�smanlar hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 214 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabı, madd� duran varlık bedeller�n�n yararlanma süres� �ç�nde

g�derleşt�r�lmes� ve hesaben yok ed�lmes�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 215 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Madd� duran varlıklar �ç�n hesaplanan amort�sman tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç

kayded�l�r.
2) Amort�smana tab� madd� duran varlıkların yen�den değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları üzer�nden

hesaplanan amort�sman tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Satılan madd� duran varlıkların b�r�km�ş amort�smanları bu hesaba, yen�den değerleme artışları 522 Madd�

Duran Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç,
kayıtlı değerler� �le �lg�l� madd� duran varlık hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391
Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer
Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç, bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına
alacak kayded�l�r.

2) Kullanılamayacak hâle gelmes� neden�yle kayıtlardan düşülmes� gereken madd� duran varlıkların b�r�km�ş
amort�smanları bu hesaba, ayrılan amort�sman madd� duran varlıkların kayıtlı değerler�nden az �se aradak� fark 689
D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç, kayıtlı değer� �le �lg�l� madd� duran varlık hesabına alacak
kayded�l�r.

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 216 - (1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, yapımı süren madd� duran varlıklar �ç�n yapılan her

türlü madde ve malzeme �le �şç�l�k ve genel g�derler�n; geç�c� ve kes�n kabul usulüne tab� olan hâllerde geç�c� kabulün
yapıldığını gösteren tutanağın �darece onaylandığı tar�hte, d�ğer hâllerde �ş�n f��len tamamlandığını gösteren belgen�n
düzenlend�ğ� tar�hte, �lg�l� madd� duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 217 - (1)Yapılmakta olan yatırımlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Yatırım projeler�ne yapılan harcamalar bu hesaba, bu tutarlar üzer�nden ödenen katma değer verg�s� 191

İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.

b) Alacak



1) Tamamlanan yatırım projeler� mal�yet bedeller� �le bu hesaba alacak, �lg�l� madd� duran varlık hesabına borç
kayded�l�r.

259 Ver�len avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 218 - (1) Ver�len avanslar hesabı, yurt �ç�nden veya yurt dışından satın alınmak üzere s�par�ş ed�len

madd� duran varlıklarla �lg�l� avans ödemeler� ve bu amaçlarla açtırılan akred�t�fler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 219 - (1) Ver�len avanslar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Madd� duran varlık ed�n�lmes� �le �lg�l� olarak ver�len avanslar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
2) Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar �ç�n m�ll� bankalar nezd�nde açılan akred�t�f tutarları bu hesaba

borç, 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len avans karşılığı s�par�ş ed�len madd� duran varlıklardan tesl�m alınanlara �l�şk�n yapılan harcama

tutarı bu hesaba alacak, mal�yet bedel� �le �lg�l� madd� duran varlık hesabına, bu değer üzer�nden ödenen katma değer
verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r.

2) Ver�len avanstan yapılan nakden �adeler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
3) Nakden veya mahsuben ger� alınamayan avans tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
26 Madd� olmayan duran varlıklar
MADDE 220 - (1) Madd� olmayan duran varlıklar hesap grubu; herhang� b�r f�z�ksel varlığı bulunmayan ve

�şletmen�n bell� b�r şek�lde yararlandığı veya yararlanmayı bekled�ğ� akt�fleşt�r�len g�derler ve bell� koşullar altında
hukuken h�maye gören haklar g�b� varlıklar �le bunlar �ç�n hesaplanan b�r�km�ş amort�smanların kaydı �ç�n kullanılır.

(2) Madd� olmayan duran varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
260 Haklar Hesabı
267 D�ğer Madd� Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
269 Ver�len Avanslar Hesabı
Hesap grubuna �l�şk�n �şlemler
MADDE 221 - (1) Madd� olmayan duran varlıklar hesap grubuna �l�şk�n �şlemler aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Madd� olmayan duran varlıkların hesaplara alınması
1) Ed�n�len madd� olmayan duran varlıklar, mal�yet bedel� �le hesaplara alınır. Katma değer verg�s� mükellef�

olan �şletmelerde katma değer verg�s� mal�yete dâh�l ed�lmez. Bağış veya h�be olarak ed�n�lenler değerlemes�
yapıldıktan sonra hesaplara alınır. Muhasebe b�r�mler�, madd� duran varlıkları �şletmeler �t�barıyla kaydeder.

2) Madd� olmayan duran varlıkların kayıtlardan çıkarılmasını gerekt�ren b�r durum ortaya çıktığında �lg�l�
�şletmece muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne muhasebe b�r�mler�nce kayıtlar güncellen�r.

3) Değer� Bakanlıkça bel�rlenen tutarı aşmayan madd� olmayan duran varlıklar, bu hesaplarla
�l�şk�lend�r�lmeden doğrudan doğruya g�der yazılab�l�r. Doğrudan g�der yazılan madd� olmayan duran varlıklar �lg�l�
nazım hesaplara alınarak b�lançonun d�p notlarında göster�l�r.

b) Amort�smana tab� madd� olmayan duran varlıklar ve bu varlıklar üzer�nden ayrılmış olup hesaplarda
göster�len amort�smanlar, yen�den değerlemeye tab� tutulur.

c) Madd� olmayan duran varlıkların amort�sman �şlemler�
1) Amort�sman ayrılması, b�r madd� olmayan duran varlığın mal�yet�n�n, öngörülen h�zmet süres� boyunca

dönemlere dağıtılmasıdır.
2) Ayrılan amort�sman tutarı g�der olarak muhasebeleşt�r�l�r. Madd� olmayan duran varlıkların �lk defa

amort�sman ve yen�den değerlemeye esas alınacak değer� kayıt bedel�d�r. Ancak, yen�den değerlemeye tab� tutulmuş
olan varlıklar �ç�n amort�sman hesaplamasına esas alınacak değer, yen�den değerleme sonucu ortaya çıkan değerd�r.

3) Madd� olmayan duran varlık �ç�n yapılan harcamaların, varlığın �y�leşt�r�lmes�, ömrünün uzatılması veya
ver�m�n�n arttırılması sonucunu doğurması durumunda amort�sman hesaplaması varlığın yen� değer� üzer�nden yapılır.

4) B�r madd� olmayan duran varlığın kullanımından elde ed�leb�lecek ekonom�k fayda tüket�ld�kçe, bu
tüket�m� yansıtab�lmek amacıyla ayrılan amort�smanların b�r�km�ş tutarı, varlığın defter değer�n�n altında eks� değer
olarak göster�l�r.

5) Amort�sman süres�, madd� olmayan duran varlığın muhasebe kayıtlarına g�rd�ğ� yıldan başlar. Uygulanacak
amort�sman süres�, yöntem� ve oranları madd� olmayan duran varlık çeş�tler�ne göre Bakanlıkça bel�rlen�r.

ç) Madd� olmayan duran varlıkların amort�sman ve yen�den değerlemes�ne �l�şk�n b�lg�ler “Duran Varlıklar
Amort�sman ve Yen�den Değerleme Defter�” ne kayded�l�r. Bu defter, madd� duran varlıkların çeş�tler�ne göre
bölümlere ayrılmak suret�yle tutulur.

260 Haklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 222 - (1) Haklar hesabı, bedel� karşılığı ed�n�len �mt�yaz, patent, l�sans, t�car� marka ve unvan g�b�

hukuk� tasarruflar �le bel�rl� alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma g�b� hak ve yetk�ler dolayısıyla yapılan ve



ekonom�k değer taşıyan harcamaların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 223 - (1) Haklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Haklar, mal�yet bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Yararlanma süres� bell� olanlar süren�n b�t�m�nde, yararlanma süres� bell� olmayanlar 5 �nc� yılın sonunda bu

hesaba alacak, 268 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına borç kayded�l�r.
2) Yararlanma hakkı devred�ld�ğ�nde kayıtlı değer� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 268 B�r�km�ş

Amort�smanlar Hesabına, dev�r bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden
doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı
G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

267 D�ğer madd� olmayan duran varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 224 - (1) D�ğer madd� olmayan duran varlıklar hesabı, yukarıda sayılanlar dışında kalan d�ğer madd�

olmayan duran varlık kalemler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 225 - (1) D�ğer madd� olmayan duran varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) D�ğer madd� olmayan duran varlıklar mal�yet bedel� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Yararlanma süres� bell� olanlar süren�n b�t�m�nde, yararlanma süres� bell� olmayanlar 5 �nc� yılın sonunda bu

hesaba alacak, 268 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına borç kayded�l�r.
2) Yararlanma hakkı devred�ld�ğ�nde kayıtlı değer� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş amort�smanları 268 B�r�km�ş

Amort�smanlar Hesabına, dev�r bedel� tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden
doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı
G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

268 B�r�km�ş amort�smanlar hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 226 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabı, madd� olmayan duran varlık bedeller�n�n, yararlanma

süres� �ç�nde g�derleşt�r�lmes� ve hesaben yok ed�lmes�n� �zlemek �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 227 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Ayrılan amort�sman tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Yararlanma süres� bell� olanlar süren�n b�t�m�nde, yararlanma süres� bell� olmayanlar 5 �nc� yılın sonunda bu

hesaba borç, �lg�l� madd� olmayan duran varlıklar hesabına alacak kayded�l�r.
2) Elden çıkarılan madd� olmayan duran varlıkların b�r�km�ş amort�smanları bu hesaba, dev�r bedel� tahs�latın

şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, kayıtlı değer� �le �lg�l� madd� olmayan duran varlıklar hesabına alacak kayded�lmekle
b�rl�kte; bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç, bu �şlemden doğan kârlar
679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

269 Ver�len avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 228 - (1) Ver�len avanslar hesabı, madd� olmayan duran varlıklarla �lg�l� olarak gerek yurt�ç� gerekse

yurt dışındak� k�ş� ve kuruluşlara yapılan avans ödemeler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 229 - (1) Ver�len avanslar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ver�len avanslar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len avanstan yapılan mahsuplar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
27 Özel tükenmeye tab� varlıklar
MADDE 230 - (1) Özel tükenmeye tab� varlıklar hesap grubu; bel�rl� b�r madd� varlıkla çok yakından �lg�l�

bulunan veya tamamen tüket�me tab� varlıklar �ç�n yapılan, üret�m çalışmalarının zaman ve yoğunluğu �le sınırlı b�r
ömre sah�p olan g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Özel tükenmeye tab� varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur.
271 Arama G�derler� Hesabı
272 Hazırlık ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı
278 B�r�km�ş Tükenme Payları Hesabı (-)



279 Ver�len Avanslar Hesabı
271 Arama g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
1. MADDE 231 - (1) Arama g�derler� hesabı, arama amacı �le yapılan g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 232 - (1) Arama g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Arama g�derler� bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
2. 1) Arama faal�yetler� sonucunda üret�leb�l�r b�r rezerv bulunamamışsa yapılan g�derler bu hesaba alacak,

�lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
3. 2) Akt�fleşt�r�lm�ş olup �tfa süres� dolanlar bu hesaba alacak, 278 B�r�km�ş Tükenme Payları Hesabına borç

kayded�l�r.
272 Hazırlık ve gel�şt�rme g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
4. MADDE 233 - (1) Hazırlık ve gel�şt�rme g�derler� hesabı, maden üstündek� örtüyü kaldırmak veya yer

altındak� maden yataklarına g�rmek; petrol �şlemler�nden kuyu açma, tem�zleme ve benzer� �şlerle �lg�l� g�derler�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 234 - (1) Hazırlık ve gel�şt�rme g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Yapılan g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Akt�fleşt�r�lm�ş olup �tfa süres� dolanlar bu hesaba alacak, 278 B�r�km�ş Tükenme Payları Hesabına borç

kayded�l�r.
278 B�r�km�ş tükenme payları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
5. MADDE 235 - (1) B�r�km�ş tükenme payları hesabı, özel tükenmeye tab� varlıklar grubuna g�ren kalemler

�ç�n ayrılacak tükenme paylarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 236 - (1) B�r�km�ş tükenme payları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Ayrılan tükenme payları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) İtfa süres� dolan değerler bu hesaba borç, özel tükenmeye tab� varlıklar grubundak� �lg�l� hesaba alacak

kayded�l�r.
279 Ver�len avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
6. MADDE 237 - (1) Ver�len avanslar hesabı, özel tükenmeye tab� varlıklar �ç�n yapılan avans ödemeler�n�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 238 - (1) Ver�len avanslar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ver�len avanslar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ver�len avanstan yapılan mahsuplar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
28 Gelecek yıllara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları
MADDE 239 - (1) Gelecek yıllara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları hesap grubu; �ç�nde bulunulan dönemde

ortaya çıkan, ancak gelecek yıllara a�t olan g�derler �le faal�yet dönem�ne a�t olup da kes�n borç kaydı hesap
dönem�nden sonra yapılacak gel�rler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Gelecek yıllara a�t g�derler ve gel�r tahakkukları, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�
hesaplardan oluşur:

280 Gelecek Yıllara A�t G�derler Hesabı
281 Gel�r Tahakkukları Hesabı
280 Gelecek yıllara a�t g�derler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 240 - (1) Gelecek yıllara a�t g�derler hesabı, peş�n ödenen ve car� dönem �ç�nde �lg�l� g�der

hesaplarına kayded�lmemes� gereken gelecek yıllara a�t g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler



MADDE 241 - (1) Peş�n ödenen g�derlerden �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlerde
g�derleşt�r�lecek olanlar, �lg�l� oldukları dönemlerde tahakkuk ett�r�lmek üzere bu hesapta �zlen�r.

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına b�r yıldan az b�r süre kalan peş�n ödenm�ş
g�derler, düzenlenecek muhasebe �şlem f�ş� �le dönen varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� gelecek aylara a�t g�derler
hesabına aktarılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 242 - (1) Gelecek yıllara a�t g�derler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) İç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlerde tahakkuk ett�r�lmes� gereken peş�n ödenm�ş

g�derler bu hesaba ve �lg�l� d�ğer hesaplara borç, toplam tutar 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabı veya
�lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemde g�der hesaplarına

yansıtılması gerekenler, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� 180 Gelecek
Aylara A�t G�derler Hesabına borç kayded�l�r.

281 Gel�r tahakkukları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 243 - (1) Gel�r tahakkukları hesabı, üçüncü k�ş�lerden tahs�l� ya da bunlar hesabına kes�n borç kaydı

b�r yıl veya daha sonrak� yıllarda yapılacak gel�rler�n �ç�nde bulunulan döneme a�t olan kısımlarının �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 244 - (1) Gel�r olarak tahakkuk ett�r�lm�ş olmakla b�rl�kte, �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p

eden dönemden sonrak� dönemlerde �sten�leb�l�r duruma gelecek olan alacaklar, �lg�l� oldukları dönemlerde tahs�l
ed�lmek üzere bu hesapta �zlen�r.

(2) Duran varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� kayıtlı alacaklara �l�şk�n olarak dönem sonlarında hesaplanan ve
�ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemden sonrak� dönemlerde tahs�l ed�lecek olan �şlem�ş fa�z gel�r�
alacakları bu hesaba kayded�l�r.

(3) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahs�l zamanına b�r yıldan az süre kalan alacaklar, düzenlenecek
muhasebe �şlem f�ş� �le dönen varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� gel�r tahakkukları hesabına aktarılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 245 - (1) Gel�r tahakkukları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
 
a) Borç
1) İç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemden sonrak� dönemlerde �lg�l�lerden �steneb�l�r duruma

gelecek olan alacaklar bu hesaba borç, �lg�l� gel�r hesaplarına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemde �steneb�l�r duruma

gelecek olanlar, dönem sonunda bu hesaba alacak, dönen varlıklar ana hesap grubu �ç�ndek� 181 Gel�r Tahakkukları
Hesabına borç kayded�l�r.

29 D�ğer duran varlıklar
MADDE 246 - (1) D�ğer duran varlıklar hesap grubu; duran varlık n�tel�ğ� taşıyan ve duran varlık hesap

gruplarına g�rmeyen, d�ğer duran varlıklar �le �lg�l� duran varlık hesaplarından, bu gruptak� hesaplara aktarılan
amort�smana tab� varlıkların b�r�km�ş amort�smanlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�ğer duran varlıklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
293 Gelecek Yıllar İht�yacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar Hesabı
295 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabı
297 D�ğer Çeş�tl� Duran Varlıklar Hesabı
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabı (-)
293 Gelecek yıllar �ht�yacı stoklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 247 - (1) Gelecek yıllar �ht�yacı stoklar hesabı, tedb�rl� satın alma ve üretme pol�t�kası gereğ� ve stok

dönüş hızı düşüklüğü neden�yle �şletmede bulunan ve �şletmen�n b�r yıllık dönemden sonra kullanacağı stokların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 248 - (1) Gelecek yıllar �ht�yacı stoklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Gelecek yıllar �ht�yacı stoklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak



1) Gelecek yıllar �ht�yacı �ç�n ed�n�len stoklar kullanım dönemler�nde bu hesaba alacak, �lg�l� stok hesabına
borç kayded�l�r.

294 Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 249 - (1) Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıklar hesabı, çeş�tl� nedenlerle �şletmede

kullanılma ve satış olanaklarını y�t�ren stoklar �le madd� duran varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 250 - (1) Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları

aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) İşletmede kullanılma n�tel�ğ�n� kaybeden �lk madde ve malzemelerle f�z�k� nedenlerle bozulduğu �ç�n

�şletmen�n müşter�ler�ne sunamayacağı mamul ve t�car� mallar tasf�ye ed�l�nceye kadar bu hesaba borç, �lg�l� stok
hesaplarına alacak kayded�l�r.

2) İşletmede kullanımdan kaldırılan madd� duran varlıklar kayıtlı değerler� �le bu hesaba borç, �lg�l� madd�
duran varlık hesabına alacak kayded�lmekle b�rl�kte; b�r�km�ş amort�smanları da 257 B�r�km�ş Amort�smanlar
Hesabına borç, 299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan veya elden çıkarılan stoklar ve madd� duran varlıklar kayıtlı değerler� �le bu hesaba, bu değerler

üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş
amort�smanları 299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç
kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak, bu �şlemden
doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

2) Değers�z hâle gelen stoklar ve madd� duran varlıklar kayıtlı değerler� �le bu hesaba alacak, b�r�km�ş
amort�smanları 299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve
Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

295 Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 251 - (1) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabı, �zleyen yıldan sonrak� yıllarda �nd�r�m konusu

yapılab�lecek olan peş�n ödenen verg�ler ve fonların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 252 - (1) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Dönem sonunda dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabının karşılaştırılmasında

peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabının kalanı bu hesaba borç, 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

b) Alacak
1) Vades� b�r yılın altına düşen peş�n ödenen verg�ler ve fonlar bu hesaba alacak, 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve

Fonlar Hesabına borç kayded�l�r.
297 D�ğer çeş�tl� duran varlıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 253 - (1) D�ğer çeş�tl� duran varlıklar hesabı, kend� grubu �ç�nde sayılanların dışında kalan d�ğer

çeş�tl� duran varlıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 254 - (1) D�ğer çeş�tl� duran varlıklar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) D�ğer çeş�tl� duran varlıklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Kayıtlardan çıkarılan d�ğer çeş�tl� duran varlıklar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
298 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 255 - (1) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı, bu grupta yer alan stokların yangın, deprem, su

basması g�b� doğal afetler ve bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma, teknoloj�k gel�şmeler ve moda
değ�ş�kl�kler� neden�yle stokların f�z�k� ve ekonom�k değerler�nde öneml� azalışların ortaya çıkması veya bunun
dışında d�ğer nedenlerle p�yasa f�yatlarında düşmeler�n meydana gelmes� dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere
ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 256 - (1) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.



b) Borç
1) Karşılık ayırma neden� ortadan kalktığında ayrılan karşılık tutarı bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan

Karşılıklar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Karşılık ayrılan stokların satılması hâl�nde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba, yapılan tahs�lat tahs�latın

şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, kayıtlı değerler� �le 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar
Hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�lmekle
b�rl�kte; bu �şlemden doğan zararlar 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç, bu �şlemden doğan kârlar
679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

299 B�r�km�ş amort�smanlar hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 257 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabı, bu gruptak� amort�smana tab� varlıklar �ç�n ayrılan

amort�sman tutarlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 258 - (1) B�r�km�ş amort�smanlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) D�ğer duran varlıklarla �lg�l� ayrılan amort�sman tutarları bu hesaba alacak, 257 B�r�km�ş Amort�smanlar

Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Satılan d�ğer duran varlıkların b�r�km�ş amort�smanları bu hesaba, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre

�lg�l� hesaplara borç, kayıtlı değer� �le �lg�l� duran varlıklar hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer
verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�lmekle b�rl�kte; bu �şlemden doğan zararlar 689
D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç, bu �şlemden doğan kârlar 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıklar hesabında kayıtlı varlıklardan değers�z hâle gelenler�n
b�r�km�ş amort�smanları bu hesaba, amort� ed�lmeyen kısmı 689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabına borç,
kayıtlı değerler� �le 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar Hesabına alacak kayded�l�r.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklara İl�şk�n Hesap ve İşlemler
 
3 Kısa vadel� yabancı kaynaklar
MADDE 259 - (1) Kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faal�yet dönem� �ç�nde ger� ödenmes�

gereken yabancı kaynakları kapsar.
(2) Kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu; malî borçlar, t�car� borçlar, d�ğer borçlar, alınan avanslar,

yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�şler�, ödenecek verg� ve d�ğer yükümlülükler, borç ve g�der karşılıkları, gelecek
aylara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları �le d�ğer yabancı kaynaklar hesap gruplarına ayrılır.

30 Malî borçlar
MADDE 260 - (1) Malî borçlar hesap grubu; �şletmeler�n vades� faal�yet dönem� �le sınırlı olan, kısa vadel�

malî borçlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Malî borçlar, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 303 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabından oluşur.
303 İşletmeler arası malî borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 261 - (1) İşletmeler arası malî borçlar hesabı, aynı �dareye bağlı olarak faal�yet gösteren �şletmeler�n

mevzuatları gereğ� b�rb�rler�ne olan kısa vadel� malî borçlar �le uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu
�ç�ndek� �şletmeler arası malî borçlar hesabında kayıtlı tutarlardan vades� b�r yılın altına �nenler�n �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 262 - (1) İşletmeler arası malî borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmelerden alınan ve vades� b�r yıldan az olan malî borçlar bu hesaba alacak, 102 Bankalar veya �lg�l�

hesaba borç kayded�l�r.
2) Uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� �şletmeler arası malî borçlar hesabında kayıtlı olup

dönem sonunda vades� b�r yılın altına düşen borçlar bu hesaba alacak, 403 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabına
borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan ger� ödenenler, bu hesaba borç, 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler�

Hesabı ya da �lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �şletme leh�ne s�l�nenler, bu hesaba borç, 602 D�ğer Gel�rler Hesabına alacak

kayded�l�r.
32 T�car� borçlar



MADDE 263 - (1) T�car� borçlar hesap grubu; �şletmen�n t�car� �l�şk�ler� neden�yle ortaya çıkan borçlarının
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) T�car� borçlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
320 Satıcılar Hesabı
326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
329 D�ğer T�car� Borçlar Hesabı
320 Satıcılar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 264 - (1) Satıcılar hesabı, �şletmen�n faal�yet konusu �le �lg�l� her türlü mal ve h�zmet alımlarından

kaynaklanan t�car� borçlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 265 - (1) Satıcılar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Mal ve h�zmet alımlarından doğan borçlar bu hesaba alacak, satın alınan mal ve h�zmet mal�yet bedel� �le

�lg�l� hesaplara, ödenen katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r.
2) İşletmen�n anlaşmalar uyarınca satıcılara olan borçlarına yürütülen fa�zler bu hesaba alacak, 659 D�ğer

Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.
3) Envanter dönemler�nde satıcılara yabancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda

oluşan değer artışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.
4) Mal ve h�zmet alımlarında satıcıların �şletme adına yaptığı g�derler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Satıcılara nakden veya hesaben yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.
2) İade ed�len stok tutarları bu hesaba borç, mal�yet bedel� �le �lg�l� stok hesabına, ödenen katma değer verg�s�

391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Satıcıların sonradan yaptığı �skontolar bu hesaba borç, �skonto yapılan mal ve h�zmet bedel� 602 D�ğer

Gel�rler Hesabına, bu tutar üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına
alacak kayded�l�r.

4) Envanter dönemler�nde satıcılara yapancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda
oluşan değer azalışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.

326 Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 266 - (1) Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabı, üçüncü k�ş�ler�n bell� b�r �ş� yapmalarını, aldıkları b�r

değer� ger� vermeler�n� sağlamak amacıyla ve bell� sözleşmeler neden�yle gerçekleşecek b�r alacağın karşılığı olarak
alınan depoz�to ve tem�natların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 267 - (1) Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Alınan depoz�to ve tem�natlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Ger� ver�len depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Gel�r kayded�len depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına

alacak kayded�l�r.
3) Herhang� b�r alacağa karşılık mahsup ed�len depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
329 D�ğer t�car� borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 268 - (1) D�ğer t�car� borçlar hesabı, yukarıdak� hesap kalemler�n�n kapsamına alınamayan borçların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 269 - (1) D�ğer t�car� borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmen�n d�ğer t�car� borçları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Ödenen d�ğer t�car� borçlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
33 D�ğer borçlar
MADDE 270 - (1) D�ğer borçlar hesap grubu; herhang� b�r t�car� nedene dayanmadan meydana gelen

borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) D�ğer borçlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:



335 Personele Borçlar Hesabı
336 D�ğer Çeş�tl� Borçlar Hesabı
335 Personele borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 271 - (1) Personele borçlar hesabı, �şletmen�n personel�ne olan ücret, �kram�ye g�b� borçlarının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 272 - (1) Personele borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Tahakkuk eden �şç� ücretler� ve memur aylıklarından henüz ödenmem�ş olanlar bu hesaba, verg� kes�nt�ler�

360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına, sosyal güvenl�k kes�nt�ler� 361 Ödenecek Sosyal Güvenl�k Kes�nt�ler�
Hesabına, d�ğer kes�nt�ler �lg�l� hesaplara alacak, tahakkuk toplamı �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.

2) İşletmen�n personel�ne olan özel g�der �nd�r�m�ne �l�şk�n borçları bu hesaba alacak, 360 Ödenecek Verg� ve
Fonlar Hesabına borç kayded�l�r.

3) Personel�n maaş ve ücretler�nden fazla ve yers�z kes�lmek suret�yle sosyal güvenl�k kurumlarına gönder�len
tutarlardan personele ödenmes� gerekenler bu hesaba alacak, 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına borç kayded�l�r.      

b) Borç
1) Personele borçlardan ödenen tutarlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) İşletmeden ayrılan personele olan borçlar bu hesaba borç, 336 D�ğer Çeş�tl� Borçlar Hesabına alacak

kayded�l�r.
336 D�ğer çeş�tl� borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 273 - (1) D�ğer çeş�tl� borçlar hesabı, t�car� olmayıp yukarıdak� hesaplardan h�çb�r�n�n kapsamına

alınamayan öğrenc� hakkı, k�ra borçları, fa�z borçları, mah�yet� tesp�t ed�lemeyen tutarlar �le emanet olarak nakden
veya mahsuben tahs�l ed�len tutarlar g�b� çeş�tl� borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 274 - (1) D�ğer çeş�tl� borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) İşletmen�n d�ğer çeş�tl� borçları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) İşletme veya muhasebe b�r�m� adına banka veya d�ğer yollarla gönder�l�p mah�yet� tesp�t ed�lemeyen paralar

bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Ödenen d�ğer çeş�tl� borçlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
34 Alınan avanslar
MADDE 275 - (1) Alınan avanslar hesap grubu; gerek satış sözleşmeler� dolayısıyla gerekse d�ğer nedenlerle

�şletme tarafından üçüncü k�ş�lerden alınan avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Alınan avanslar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur.
340 Alınan S�par�ş Avansları Hesabı
349 Alınan D�ğer Avanslar Hesabı
340 Alınan s�par�ş avansları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 276 - (1) Alınan s�par�ş avansları hesabı, �şletmen�n satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve h�zmet

tesl�mler� �le �lg�l� olarak peş�n tahs�l ett�ğ� tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 277 - (1) Alınan s�par�ş avansları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Alınan s�par�ş avansları bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Alınan s�par�ş avansına konu mal tesl�m ed�ld�ğ�nde veya öngörülen h�zmet yapıldığında alınan avans tutarı

bu hesaba, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, mal veya h�zmet�n satış bedel� “60 Brüt
Satışlar” grubunun �lg�l� hesabına, bu bedel üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer
Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Alınan s�par�ş avanslarından yapılan �adeler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
349 Alınan d�ğer avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 278 - (1) Alınan d�ğer avanslar hesabı, �şletmen�n aldığı d�ğer avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 279 - (1) Alınan d�ğer avanslar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Alınan d�ğer avanslar bu hesaba alacak, tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç



1) Alınan d�ğer avanslardan yapılan �adeler ve mahsuplar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
35 Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�şler�
MADDE 280 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�şler� hesap grubu; yıllara yaygın taahhüt �şler� yapan

�şletmeler�n üstlend�kler� �şlerden, gerçekleşt�r�len kısım karşılığında aldıkları haked�şler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�şler�, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 350-358 Yıllara Yaygın

İnşaat ve Onarım Haked�ş Bedeller� Hesabından oluşur.
350-358 Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�ş bedeller� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 281 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�ş bedeller� hesabı, �şletmen�n üstlend�ğ� yıllara

yaygın �nşaat ve onarım �şler�nden tamamlanan kısımlar �ç�n düzenlenen haked�ş bedeller�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu hesap grubu aralığında, 170-178 hesap grubu aralığındak� hesaplara paralel olarak açılacak hesaplarda

�zlen�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 282 - (1) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım haked�ş bedeller� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları

aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmen�n üstlend�ğ� yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� �le �lg�l� olarak düzenlenen haked�ş tutarları bu

hesaplara, bu tutarlar üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına
alacak, peş�n ödenen verg� ve fonlar �lg�l� hesaba, alınan avanslardan yapılan mahsuplar 340 Alınan S�par�ş Avansları
Hesabına, damga verg�s� kes�nt�ler� 740 H�zmet Üret�m Mal�yet� Hesabına, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç
1) İşletmen�n üstlend�ğ� yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler�n�n geç�c� kabulü yapıldığında haked�ş tutarları

bu hesaba borç, “60 Brüt Satışlar” grubunun �lg�l� hesabına alacak kayded�l�r.
36 Ödenecek verg� ve d�ğer yükümlülükler
MADDE 283 - (1) Ödenecek verg� ve d�ğer yükümlülükler hesap grubu; �şletmen�n sorumlu veya mükellef

sıfatıyla ödeyeceğ� verg�, res�m, harç, kes�nt�, s�gorta pr�m�, send�ka a�datları, �cra taks�tler� �le sosyal güvenl�k
kurumları ve d�ğer kamu �dareler� adına tahs�l ed�len tutar veya paylar �le benzer� borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Ödenecek verg� ve d�ğer yükümlülükler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan
oluşur:

360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenl�k Kes�nt�ler� Hesabı
362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükler� Hesabı
363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı
364 İst�hkaklardan Verg� Borçlarına Karşılık Yapılan Kes�nt�ler Hesabı
365 İst�hkaklardan Sosyal Güvenl�k Kurumu Pr�m Borçlarına Karşılık Yapılan Kes�nt�ler Hesabı
366 Merkez H�sses� Hesabı
367 Katma Değer Verg�s� Tevk�fatları Hesabı
368 Vades� Geçm�ş, Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yükümlülükler Hesabı
369 Ödenecek D�ğer Yükümlülükler Hesabı
360 Ödenecek verg� ve fonlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 284 - (1) Ödenecek verg� ve fonlar hesabı, �şletmen�n ekonom�k faal�yetlerde bulunmasının sonucu

�lg�l� malî mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla kend�s�ne, personel�ne veya üçüncü k�ş�lere �l�şk�n olarak
ödenmes� gereken verg�, res�m, harç ve fonların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 285 - (1) Ödenecek verg� ve fonlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmen�n dönem sonu kârları üzer�nden ayrılan kurumlar verg�s� ve fon payı tutarlarından peş�n ödenen

verg�ler ve fonlar mahsup ed�ld�kten sonra kalan tutar bu hesaba alacak, 370 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabına borç kayded�l�r.

2) İşletmen�n faal�yetler� neden�yle ortaya çıkan ve g�der yazılması gereken verg� ve fonlar bu hesaba alacak,
�lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.

3) Ay sonlarında hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanı, �nd�r�lecek katma değer verg�s�
hesabı ve devreden katma değer verg�s� hesabının borç kalanları toplamı �le karşılaştırıldığında hesaplanan katma
değer verg�s�n�n alacak fazlası bu hesaba alacak, 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına borç kayded�l�r.

4) Sorumlu sıfatıyla ücretlerden, haked�ş ödemeler�nden ve d�ğer �şlemlerden yapılan verg� ve fon kes�nt�ler�
bu hesaba, d�ğer kes�nt�ler ve ödemeler �lg�l� hesaplara alacak, tahakkuk toplamı da �lg�l� g�der hesaplarına borç
kayded�l�r.

b) Borç
1) Ödenen verg� ve fonlar bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.



2) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış verg� ve fonlar bu hesaba borç, 368 Vades� Geçm�ş
Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülükler Hesabına alacak kayded�l�r.

361 Ödenecek sosyal güvenl�k kes�nt�ler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 286 - (1) Ödenecek sosyal güvenl�k kes�nt�ler� hesabı, sosyal güvenl�k mevzuatı hükümler�ne göre

sosyal güvenl�k kurumları adına nakden veya mahsuben tahs�l ed�len tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 287 - (1) 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu

gereğ�nce Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığı adına s�gorta pr�m� olarak nakden veya mahsuben tahs�l ed�len tutarlar
bu hesaba kayded�l�r.

(2) Tahs�l ed�len pr�m tutarlarının Kuruma gönder�lmes�, düzenlenecek belgeler �le yapılacak d�ğer �şlemler
hakkında, Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmel�kler �le
d�ğer düzenlemeler çerçeves�nde �şlem yapılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 288 - (1) Ödenecek sosyal güvenl�k kes�nt�ler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Memur ve �şç�ler�n aylık ve ücret ödemeler�nden yapılan sosyal güvenl�k kes�nt�ler� �le bunlara �l�şk�n

�şveren katılma payları bu hesaba, d�ğer kes�nt�ler ve ödemeler �lg�l� hesaplara alacak, tahakkuk toplamı da �lg�l� g�der
hesaplarına borç kayded�l�r.

2) Sosyal Güvenl�k Kurumu gel�r� olarak nakden tahs�l ed�len tutarlar bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına
borç kayded�l�r.

3) Hesap veya toplam hatası neden�yle sosyal güvenl�k kurumlarına fazla gönder�len tutarlar bu hesaba alacak,
136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) İşletmece tahs�l ed�len sosyal güvenl�k kes�nt�ler�nden �lg�l� kuruma gönder�len tutarlar veya yapılan

mahsuplar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış sosyal güvenl�k kes�nt�ler� bu hesaba borç, 368 Vades�

Geçm�ş Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yükümlülükler Hesabına alacak kayded�l�r.
362 Ödenecek döner sermaye yükümlülükler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 289 - (1) Ödenecek döner sermaye yükümlülükler� hesabı, döner sermayel� �şletmelerce genel

bütçeye aktarılacak tutarlar, Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu payı, �dare masraflarına katılma payı,
amort�sman payı, kâr payı, merkez h�sses� g�b� Haz�neye veya �lg�l� �dareye ödenecek gel�r ve payların �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 290 - (1) Ödenecek döner sermaye yükümlülükler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) İşletmelerce, bu Yönetmel�ğ�n 60 Brüt Satışlar, 64 D�ğer Faal�yetlerden Olağan Gel�r ve Kârlar �le 67

Olağandışı Gel�r ve Kârlar gruplarındak� hesapların alacak toplamlarından; 61 Satış İnd�r�mler� grubunda yer alan
hesapların borç toplamları çıkarılarak bulunacak gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutarlar üzer�nden, Bakanlıkça
bel�rlenen oranlarda ayrılacak genel bütçeye aktarılacak tutarlar �le Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen oranlarda ayrılacak
merkez h�sses� tutarları bu hesaba alacak, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

2) 24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu Kanununun 18/k maddes�
gereğ�nce, döner sermayel� �şletmelerce her yıl Aralık ayı sonunda gayr�saf� hasılat üzer�nden ayrılacak Sosyal
H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu payı bu hesaba alacak, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

3) Başbakanlık Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu döner sermaye �şletmeler�nde; her yıl Aralık ayı
sonunda gayr�saf� hasılattan ayrılan genel bütçeye aktarılacak tutarlar �le Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme
Kurumu payı düşüldükten sonra kalan tutar üzer�nden hesaplanan merkez h�sses� bu hesaba alacak, 770 Genel
Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

4) Ün�vers�te döner sermaye �şletmeler�nce, mevzuatları gereğ� ün�vers�teler�n�n araştırma fonlarına aktarılan
tutarlar bu hesaba alacak, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

5) İdare masraflarına katılma payı ve amort�sman paylarına �l�şk�n tutarlar bu hesaba alacak, 770 Genel
Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Haz�neye veya �lg�l� kurum bütçes�ne yatırılan veya �lg�l� kuruma gönder�len tutarlar bu hesaba borç, �lg�l�

hesaba alacak kayded�l�r.
2) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış döner sermaye yükümlülükler�ne �l�şk�n tutarlar bu

hesaba borç, 368 Vades� Geçm�ş Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yükümlülükler Hesabına alacak
kayded�l�r.



363 Ödenecek döner sermaye katkı payları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 291 - (1) Ödenecek döner sermaye katkı payları hesabı, döner sermayel� �şletmelerce, personele

maaş dışında katkı payı, pr�m, huzur hakkı g�b� değ�ş�k adlarla yapılan ödemeler�n tahakkukunun �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 292 - (1) Ödenecek döner sermaye katkı payları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Personele katkı payı, pr�m g�b� değ�ş�k adlarla ödenecek tutarlar bu hesaba, yapılan kes�nt�ler �lg�l�

hesaplara alacak, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Personele yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.
364 İst�hkaklardan verg� borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 293 - (1) İst�hkaklardan verg� borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabı, �st�hkak sah�pler�n�n

haked�şler�nden verg� borçlarına karşılık yapılan kes�nt� n�tel�ğ�ndek� tahs�latların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 294 - (1) İst�hkak sah�pler�n�n haked�şler�nden verg� borçlarına karşılık kes�len tutarlar, en geç ertes�

�ş günü sonuna kadar alacaklı verg� da�res�ne öden�r.
(2) Kes�len tutarların alacaklı verg� da�res�ne ödenmes� �ç�n düzenlenecek Gönderme Em�rler�nde ve havaley�

yapacak bankanın havaleye �l�şk�n b�lg� dekontlarında verg� borçlarına karşılık �st�hkaklarından kes�nt� yapılan
mükellef�n adı-soyadı ve s�c�l numarasına yer ver�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 295 - (1) İst�hkaklardan verg� borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabına �l�şk�n alacak ve borç

kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İst�hkak sah�pler�n�n haked�şler�nden verg� borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler bu hesaba alacak, �lg�l�

hesaba borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan ödemeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar

Hesabına alacak kayded�l�r.
365 İst�hkaklardan sosyal güvenl�k kurumu pr�m borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 296 - (1) İst�hkaklardan sosyal güvenl�k kurumu pr�m borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabı,

�st�hkak sah�pler�n�n haked�şler�nden sosyal güvenl�k kurumu pr�m borçlarına karşılık yapılan kes�nt� n�tel�ğ�ndek�
tahs�latların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 297 - (1) İst�hkaklardan sosyal güvenl�k kurumu pr�m borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler hesabına

�l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İst�hkak sah�pler�n�n haked�şler�nden pr�m borçlarına karşılık yapılan kes�nt�ler bu hesaba alacak, �lg�l�

hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan ödemeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar

Hesabına alacak kayded�l�r.
366 Merkez h�sses� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 298 - (1) Merkez h�sses� hesabı, 4/1/1961 tar�hl� ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık

Kurumları İle Esenlend�rme (Rehab�l�tasyon) Tes�sler�ne Ver�lecek Döner Sermaye Hakkında Kanun gereğ�nce, Sağlık
Bakanlığınca bel�rlenecek oranların, adı geçen Bakanlığa bağlı �şletmelerce, aylık gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len
tutarlara uygulanması sonucu tesp�t ed�len merkez h�sses� tutarlarının, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe
B�r�m� hesabına aktarılmasının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 299 - (1) Merkez h�sses� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmelerce aylık gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutarlar üzer�nden bel�rlenen oranlarda ayrılarak, Merkez

Döner Sermaye Muhasebe B�r�m� hesabına aktarılacak tutarlar bu hesaba alacak, 102 Bankalar Hesabına borç
kayded�l�r.

b) Borç



1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan ödemeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar
Hesabına alacak kayded�l�r.

367 Katma değer verg�s� tevk�fatları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 300 - (1) Katma değer verg�s� tevk�fatları hesabı, �lg�l� mevzuat gereğ�nce, �nşaat taahhüt �şler�,

tem�zl�k h�zmetler�, özel güvenl�k h�zmetler�, mak�ne, teçh�zat ve dem�rbaşlara a�t bakım ve onarım h�zmetler�,
personele ver�len yemek serv�s�, danışmanlık ve denet�m h�zmetler� alımlarına a�t bedel üzer�nden hesaplanan katma
değer verg�s� tevk�fat tutarlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 301 - (1) Katma değer verg�s� tevk�fatları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Alım bedel� üzer�nden kes�len katma değer verg�s� tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan yapılan ödemeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı

veya �lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
368 Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş verg� ve d�ğer yükümlülükler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 302 - (1) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş verg� ve d�ğer yükümlülükler hesabı,

kanunî süres� �ç�nde ödenmeyen verg� ve d�ğer yükümlülükler �le ertelenen veya taks�tlend�r�len verg� ve d�ğer
yükümlülükler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� kamuya olan ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş
borçlar hesabında kayıtlı verg� ve d�ğer yükümlülüklerden dönem sonunda erteleme veya taks�tlend�rme süres� b�r
yılın altına �nenler bu hesaba kayded�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 303 - (1) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş verg� ve d�ğer yükümlülükler hesabına

�l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış verg� ve d�ğer yükümlülükler bu hesaba alacak, �lg�l�

hesaplara borç kayded�l�r.
2) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış verg� ve d�ğer yasal yükümlülükler�n tec�l fa�zler� veya

gec�kme cezaları bu hesaba alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış verg� ve d�ğer yükümlülüklerden yapılan ödemeler bu

hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
369 Ödenecek d�ğer yükümlülükler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 304 - (1) Ödenecek d�ğer yükümlülükler hesabı, özel bölümler�nde tanımlananlar dışında kalan

yükümlülükler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 305 - (1) Ödenecek d�ğer yükümlülükler hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Ödenecek d�ğer yükümlülükler bu hesabı alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) D�ğer yükümlülüklerden yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
37 Borç ve g�der karşılıkları
MADDE 306 - (1) Borç ve g�der karşılıkları hesap grubu; b�lanço tar�h�nde bel�rg�n olarak ortaya çıkan ancak

tutarının ne olacağı kes�n olarak b�l�nemeyen veya tutarı b�l�nmekle b�rl�kte ne zaman tahakkuk edeceğ� b�l�nemeyen
borçlar veya g�derler �ç�n ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Borç ve g�der karşılıkları, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak hesaplardan oluşur:
370 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabı (-)
372 Kıdem Tazm�natı Karşılığı Hesabı
373 Mal�yet G�derler� Karşılığı Hesabı
379 D�ğer Borç ve G�der Karşılıkları Hesabı
370 Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�



MADDE 307 - (1) Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı, dönem kârı üzer�nden
hesaplanan kurumlar verg�s�, d�ğer verg� ve kes�nt�ler, fonlar ve benzer� d�ğer yükümlülükler �ç�n ayrılan karşılıkların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 308 - (1) Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç

kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r
a) Alacak
1) Dönem kârı üzer�nden hesaplanan kurumlar verg�s� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları bu hesaba alacak,

691 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Kurumlar verg�s� beyan dönem�nde, ayrılan dönem kârı ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları bu hesaba

borç, 371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabının borcunda yazılı tutar aynı hesaba,
bu �k� hesabın karşılaştırılması sonucu ödenmes� gereken verg� ve fon tutarları da 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

371 Dönem kârının peş�n ödenen verg� ve d�ğer yükümlülükler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 309 - (1) Dönem kârının peş�n ödenen verg� ve d�ğer yükümlülükler� hesabı, mevzuat gereğ�nce

peş�n ödenen kurumlar verg�s� �le d�ğer yükümlülükler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 310 - (1) Dönem kârının peş�n ödenen verg� ve d�ğer yükümlülükler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak

kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r
a) Borç
1) Yılı �ç�nde peş�n ödenen verg� ve fon tutarları bu hesaba borç, 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar

Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Kurumlar verg�s� beyan dönem�nde, peş�n ödenen verg� ve fon payı tutarları bu hesaba alacak, 370 Dönem

Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına borç kayded�l�r.
372 Kıdem tazm�natı karşılığı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 311 - (1) Kıdem tazm�natı karşılığı hesabı, bel�rlenecek esaslar çerçeves�nde ayrılan ve b�r yıl �ç�nde

ödeneceğ� öngörülen kıdem tazm�natları karşılıklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 312 - (1) Kıdem tazm�natı karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r
a) Alacak
1) Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Ödenen tazm�natlar bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
373 Mal�yet g�derler� karşılığı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 313 - (1) Mal�yet g�derler� karşılığı hesabı, aylık mal�yetler�n bel�rlenmes�nde, gelecek aylarda kes�n

tahakkuku yapılacak g�derlerden aylık mal�yetlere pay ver�lmes�nde, tam�r-bakım, �kram�yeler ve benzer� g�derlere
�l�şk�n tahm�n� g�der karşılıklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 314 - (1) Mal�yet g�derler� karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Aylık mal�yetlere yüklenen tahm�n� g�der karşılıkları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesaba alacak yazılan g�der karşılıklarının kes�n tutarları bell� olduğunda ayrılan karşılık tutarı bu

hesaba, yapılan g�derlere �l�şk�n olarak ödenen katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına
borç, yapılan ödemeler ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

379 D�ğer borç ve g�der karşılıkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 315 - (1) D�ğer borç ve g�der karşılıkları hesabı, yukarıda bel�rt�len hesaplar �ç�nde yer almayan borç

ve g�der karşılıklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 316 - (1) D�ğer borç ve g�der karşılıkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) D�ğer borç ve g�der karşılık tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç



1) Ödenen d�ğer borç ve g�der karşılık tutarları bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.             

38 Gelecek aylara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları
MADDE 317 - (1) Gelecek aylara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları hesap grubu; �ç�nde bulunulan ayda ortaya

çıkan ancak gelecek dönemlere a�t gel�rler �le faal�yet dönem�ne a�t olup ödemes� gelecek aylarda yapılacak g�derler�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Gelecek aylara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�
hesaplardan oluşur:

380 Gelecek Aylara A�t Gel�rler Hesabı
381 G�der Tahakkukları Hesabı
380 Gelecek aylara a�t gel�rler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 318 - (1) Gelecek aylara a�t gel�rler hesabı, gelecek aylara a�t peş�n tahs�l olunan gel�rler�n b�r yıldan

kısa süreye a�t olan kısımlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 319 - (1) Dönem sonunda, uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� gelecek yıllara

a�t gel�rler hesabında yer alıp, tahakkuk zamanına b�r yıldan az süre kalan peş�n tahs�l ed�lm�ş gel�rler bu hesaba
aktarılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 320 - (1) Gelecek aylara a�t gel�rler hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Tahs�l ed�len gel�rlerden gelecek aylara a�t olanlar bu hesaba, gel�r yazılması gereken tutarlar �lg�l� gel�r

hesabına, hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, bunların toplamı da
tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

2) B�r yıldan daha uzun dönemlerle �lg�l� olarak tahs�l ed�len gel�rlerden vades� b�r yılın altına düşenler bu
hesaba alacak, 480 Gelecek Yıllara A�t Gel�rler Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Peş�n tahs�l ed�len gel�rler a�t oldukları ayda bu hesaba borç, �lg�l� gel�r hesabına alacak kayded�l�r.
2) Peş�n tahs�l ed�len gel�rlerden yapılan �adeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
381 G�der tahakkukları hesabı           
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 321 - (1) G�der tahakkukları hesabı, gelecek aylarda ödemes� yapılacak ve kes�nl�kle belgeye dayalı

g�der tahakkuklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Dönem sonunda, uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� g�der tahakkukları hesabında yer

alıp, ödeme zamanına b�r yıldan az süre kalan tutarlar bu hesaba aktarılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 322 - (1) G�der tahakkukları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Gerçekleşm�ş olmasına rağmen henüz �şletmeden �steneb�l�r duruma gelmeyen g�derler bu hesaba alacak,

�lg�l� g�der veya zarar hesaplarına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Tahakkuk eden g�derlere �l�şk�n yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.
39 D�ğer kısa vadel� yabancı kaynaklar
MADDE 323 - (1) D�ğer kısa vadel� yabancı kaynaklar hesap grubu; kısa vadel� yabancı kaynak n�tel�ğ�nde

olup yukarıdak� gruplara dâh�l ed�lemeyen tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) D�ğer kısa vadel� yabancı kaynaklar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan

oluşur:
391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabı
393 Merkez ve Şubeler Car� Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
399 D�ğer Çeş�tl� Yabancı Kaynaklar Hesabı
391 Hesaplanan katma değer verg�s� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 324 - (1) Hesaplanan katma değer verg�s� hesabı, tesl�m ed�len mal veya �fa ed�len h�zmetler

üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� �le �şlem� gerçekleşmeyen ya da �şlemden vazgeç�len mal ve h�zmetlere
�l�şk�n katma değer verg�s�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 325 - (1) Hesaplanan katma değer verg�s� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:



a) Alacak
1) Tesl�m ed�len mal veya �fa ed�len h�zmet bedel� üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� bu hesaba, mal

ve h�zmet bedel� 60 Brüt Satışlar grubunun �lg�l� hesabına alacak, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l�
hesaplara borç kayded�l�r.

2) Üret�lerek �şletmen�n kullanımına tahs�s ed�len madd� duran varlıkların ray�ç değerler� üzer�nden
hesaplanan katma değer verg�s� bu hesaba, ray�ç değerler� �le 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına alacak, �lg�l� duran varlık
hesabına borç kayded�lmekle b�rl�kte; aynı zamanda mal�yet değerler� �le 152 Mamuller Hesabına alacak, 620 Satılan
Mamuller Mal�yet� Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Ay sonlarında bu hesabın alacak kalanı, �nd�r�lecek katma değer verg�s� ve devreden katma değer verg�s�

hesaplarının borç kalanları �le karşılaştırılarak; hesaplanan katma değer verg�s� kalan verd�ğ�nde aradak� fark bu
hesaba borç, 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak, �nd�r�lecek katma değer verg�s� ve devreden katma değer
verg�s� hesapları kalan verd�ğ�nde bu hesapların kalanlarının toplamı 190 Devreden Katma Değer Verg�s� Hesabına
borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

2) Satılan mallardan �ade ed�lenlere �l�şk�n katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına,
�ade ed�len mal satış bedel� 610 Satıştan İadeler Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara
alacak kayded�l�r. Sürekl� envanter yöntem�n� uygulayan �şletmelerce aynı zamanda �ade ed�len mallar, mal�yet
değerler� �le 62 Satışların Mal�yet� Hesap grubunun �lg�l� hesabına alacak, �lg�l� stok hesabına borç kayded�l�r.

393 Merkez ve şubeler car� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 326 - (1) Merkez ve şubeler car� hesabı, borçlu ve alacaklı olarak çalışır.Merkez�n şubelerle,

şubeler�n merkezle veya kend� aralarındak� borç ve alacak �l�şk�ler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Merkezden sermayeye eklenmek üzere gönder�len değerler 500 Sermaye Hesabında, yardım olarak

gönder�len değerler de 602 D�ğer Gel�rler Hesabında �zlen�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 327 - (1) Merkez ve şubeler car� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Merkezden şubelere, şubelerden merkeze veya b�r şubeden başka b�r şubeye herhang� b�r değer

gönder�ld�ğ�nde, bu değerler gönderen muhasebe b�r�m�nce bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Merkezden veya şubelerden herhang� b�r değer alındığında bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
397 Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 328 - (1) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı, sayımlar sonunda tesp�t ed�len kasa, stok, menkul

kıymet ve madd� duran varlıklar fazlalarıyla, ün�teler arası yollamada ortaya çıkan fazlaların, nedenler� tesp�t
ed�l�nceye kadar geç�c� olarak kayded�l�p �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 329 - (1) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Kasa sayımında ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabına borç kayded�l�r.
2) Stokların sayımında ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba alacak, �lg�l� stok hesabına borç kayded�l�r.
3) Madd� duran varlıkların ve menkul kıymetler�n sayımında ortaya çıkan fazlalıklar ray�ç değerler�yle bu

hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Kasa sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklardan hak sah�pler� tesp�t ed�lenlere yapılan ödemeler bu

hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Sayım fazlalarından gel�r yazılması gereken tutarlar bu hesaba borç, duruma göre 671 Öncek� Dönem Gel�r

ve Kârları Hesabı veya 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.     
399 D�ğer çeş�tl� yabancı kaynaklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 330 - (1) D�ğer çeş�tl� yabancı kaynaklar hesabı, bu hesap grubu �ç�nde sayılanların dışında kalan

d�ğer çeş�tl� kısa vadel� yabancı kaynakların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 331 - (1) D�ğer çeş�tl� yabancı kaynaklar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) D�ğer çeş�tl� yabancı kaynaklar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Elden çıkarılan d�ğer çeş�tl� yabancı kaynaklar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

 



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Uzun Vadel� Yabancı Kaynaklara İl�şk�n Hesap ve İşlemler

 
4 Uzun vadel� yabancı kaynaklar
MADDE 332 - (1) Uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu; vades� faal�yet dönem�n� aşan uzun vadel�

yabancı kaynakları kapsar.
(2) Uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu, malî borçlar, t�car� borçlar, d�ğer borçlar, alınan avanslar,

borç ve g�der karşılıkları �le gelecek yıllara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları hesap gruplarına ayrılır.
40 Malî borçlar
MADDE 333 - (1) Malî borçlar hesap grubu; �şletmeler�n vades� faal�yet dönem�n� aşan uzun vadel�

borçlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Malî borçlar, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 403 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabından oluşur.
403 İşletmeler arası malî borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 334 - (1) İşletmeler arası malî borçlar hesabı, aynı �dareye bağlı olarak faal�yet gösteren �şletmeler�n

mevzuatları gereğ� b�rb�rler�ne olan ve vades� faal�yet dönem�n� aşan malî borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 335 - (1) İşletmeler arası malî borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İşletmelerden alınan vades� b�r yıldan fazla olan malî borç tutarı bu hesaba alacak, 102 Bankalar veya �lg�l�

hesaba borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vades� b�r yılın altına düşenler bu hesaba borç, kısa vadel�

yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� 303 İşletmeler Arası Malî Borçlar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �şletme leh�ne s�l�nenler, bu hesaba borç, 602 D�ğer Gel�rler Hesabına alacak

kayded�l�r.
42 T�car� borçlar
MADDE 336 - (1) T�car� borçlar hesap grubu; �şletmeler�n t�car� �l�şk�ler� neden�yle ortaya çıkan b�r yıldan

uzun vadel� borçlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
 (2) T�car� borçlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
420 Satıcılar Hesabı
426 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı
429 D�ğer T�car� Borçlar Hesabı
420 Satıcılar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 337 - (1) Satıcılar hesabı, �şletmen�n faal�yet konusu �le �lg�l� her türlü mal ve h�zmet alımlarından

kaynaklanan b�r yıldan uzun vadel� t�car� borçlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 338 - (1) Satıcılar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) B�r yıldan uzun vadel� mal ve h�zmet alımlarından doğan borçlar bu hesaba alacak, mal�yet bedel� �le �lg�l�

hesaplara, ödenen katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� hesabına borç kayded�l�r.
2) İşletmen�n anlaşmalar uyarınca satıcılara olan borçlarına yürütülen fa�zler bu hesaba alacak, 659 D�ğer

Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.
3) Mal ve h�zmet alımlarında satıcıların �şletme adına yaptığı g�derler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde satıcılara yabancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda

oluşan değer artışları bu hesaba alacak, 656 Kamb�yo Zararları Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Vades� b�r yılın altına düşen satıcılara olan borçlar bu hesaba borç, 320 Satıcılar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) İade ed�len stok tutarları bu hesaba borç, mal�yet bedel� �le �lg�l� stok hesabına, ödenen katma değer verg�s�

391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.
3) Satıcılara nakden veya hesaben yapılan ödemeler bu hesaba borç, ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde satıcılara yabancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda

oluşan değer azalışları bu hesaba borç, 646 Kamb�yo Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.
426 Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 339 - (1) Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabı, üçüncü k�ş�ler�n bell� b�r �ş� yapmalarını, aldıkları b�r

değer� ger� vermeler�n� sağlamak amacıyla ve bell� sözleşmeler neden�yle gerçekleşecek b�r alacağın karşılığı olarak
alınan depoz�to ve tem�natların �zlenmes� �ç�n kullanılır.



Hesabın �şley�ş�
MADDE 340 - (1) Alınan depoz�to ve tem�natlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Depoz�to ve tem�nat olarak tahs�l ed�len ve faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlerde �ade ed�lecek olan

tutarlar; bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da �lg�l� d�ğer hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �zleyen faal�yet dönem� �ç�n �ade ed�lecek depoz�to ve tem�natlar dönem

sonunda bu hesaba borç, 326 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Gel�r kayded�lmes� gereken depoz�to ve tem�natlar bu hesaba borç, 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar

Hesabına alacak kayded�l�r.
429 D�ğer t�car� borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 341 - (1) D�ğer t�car� borçlar hesabı, yukarıdak� hesap kalemler�n�n h�çb�r�n�n kapsamına alınamayan

b�r yıldan uzun vadel� borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 342 - (1) D�ğer t�car� borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) D�ğer t�car� borçlardan vades� faal�yet dönem�n� aşanlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı borçlardan vades� b�r yılın altına düşen d�ğer t�car� borçlar bu hesaba borç, 329 D�ğer

T�car� Borçlar Hesabına alacak kayded�l�r.
43 D�ğer borçlar
MADDE 343 - (1) D�ğer borçlar hesap grubu; herhang� b�r t�car� nedene dayanmadan meydana gelm�ş b�r

yıldan uzun vadel� borçların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu grupta yer alan tutarlardan vades� b�r yılın altına �nenler kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu

�çer�s�ndek� �lg�l� hesaplara aktarılır.
(3) D�ğer borçlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
436 D�ğer Çeş�tl� Borçlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Borçlar Hesabı
436 D�ğer çeş�tl� borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 344 - (1) D�ğer çeş�tl� borçlar hesabı, t�car� olmayıp yukarıdak� hesaplardan h�çb�r�n�n kapsamına

alınamayan, öğrenc� hakkı, k�ra borçları, fa�z borçları g�b� b�r yıldan uzun vadel� çeş�tl� borçların �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 345 - (1) D�ğer çeş�tl� borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) D�ğer çeş�tl� borçlardan vades� faal�yet dönem�n� aşan tutarlar bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vades� b�r yılın altına düşenler bu hesaba borç, 336 D�ğer Çeş�tl� Borçlar

Hesabına alacak kayded�l�r.
438 Kamuya olan ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş borçlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 346 - (1) Kamuya olan ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş borçlar hesabı, kamuya olan verg� ve

benzer� borçlardan vades�nde ödenmey�p ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış olup, �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n�
tak�p eden dönemlerde ödenecek olan kısmının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Bu hesapta kayıtlı tutarlara �l�şk�n olarak hesaplanan fa�z, gec�kme zammı ve cezalar bu hesaba
kayded�lmez. Söz konusu tutarlar, �lg�s�ne göre kısa veya uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek�
g�der tahakkukları hesabına kayded�lerek tahakkuk ett�r�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 347 - (1) Kamuya olan ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş borçlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç

kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Vades�nde ödenmey�p ertelenm�ş veya taks�de bağlanmış kamuya olan verg� benzer� borçlardan �zleyen

faal�yet dönemler�nde ödenecek tutarlar bu hesaba alacak, �lg�s�ne göre 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabı, 361
Ödenecek Sosyal Güvenl�k Kes�nt�ler� Hesabı veya 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükler� Hesabı ya da
�lg�l� d�ğer hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç



1) Vadeler� b�r yılın altına düşen kamuya olan ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş borçlar bu hesaba borç, 368
Vades� Geçm�ş, Ertelenm�ş veya Taks�tlend�r�lm�ş Verg� ve D�ğer Yükümlülükler Hesabına alacak kayded�l�r.

44 Alınan avanslar
MADDE 348 - (1) Alınan avanslar hesap grubu; gerek satış sözleşmeler� dolayısıyla gerekse d�ğer nedenlerle

�şletme tarafından üçüncü k�ş�lerden alınan ve vadeler� b�r yılı aşan avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Alınan avanslar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
440 Alınan S�par�ş Avansları Hesabı
449 Alınan D�ğer Avanslar Hesabı
440 Alınan s�par�ş avansları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 349 - (1) Alınan s�par�ş avansları hesabı, �şletmen�n satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve h�zmet

tesl�mler� �le �lg�l� olarak peş�n tahs�l ett�ğ� ve �ç�nde bulunulan ve vadeler� b�r yılı aşan b�r süreyle alınan avans
tutarlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 350 - (1) Alınan s�par�ş avansları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Faal�yet dönem�n� aşan b�r süreyle alınan s�par�ş avansları bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102

Bankalar Hesabı ya da �lg�l� d�ğer hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Alınan s�par�ş avanslarından yapılan �adeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı veya

�lg�l� d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Vadeler� b�r yılın altına düşen avans tutarları bu hesaba borç, 340 S�par�ş Avansları Hesabına alacak

kayded�l�r.
3) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan gel�r kayded�lmes� gerekenler bu hesaba borç, 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına

alacak kayded�l�r.
449 Alınan d�ğer avanslar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 351 - (1) Alınan d�ğer avanslar hesabı, özel bölümünde tanımlanan avanslar dışında �şletmen�n

aldığı her türlü b�r yıldan uzun vadel� avansların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 352 - (1) Alınan d�ğer avanslar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Faal�yet dönem�n� aşan b�r süreyle alınan d�ğer avanslar bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102

Bankalar Hesabı ya da �lg�l� d�ğer hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Alınan d�ğer avanslardan yapılan �adeler bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı veya �lg�l�

d�ğer hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan gel�r kayded�lmes� gerekenler bu hesaba borç, 600 Yurt�ç� Satışlar Hesabına

alacak kayded�l�r.
3) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan �zleyen faal�yet dönem�nde mahsubu gerçekleşt�r�lecek olan d�ğer avanslar

dönem sonlarında bu hesaba borç, 349 Alınan D�ğer Avanslar Hesabına alacak kayded�l�r.
47 Borç ve g�der karşılıkları
MADDE 353 - (1) Borç ve g�der karşılıkları hesap grubu; b�lanço tar�h�nde bel�rg�n olarak ortaya çıkan ancak,

tutarının ne olacağı kes�n olarak b�l�nemeyen veya tutarı b�l�nmekle b�rl�kte ne zaman tahakkuk edeceğ� b�l�nmeyen
uzun vadel� borçlar veya g�derler �ç�n ayrılan karşılıkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Bu grupta yer alan hesaplarda kayıtlı karşılık tutarlarından dönem sonlarında vadeler� b�r yılın altına
�nenler, kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� �lg�l� karşılık hesaplarına aktarılır.

(3) Borç ve g�der karşılıkları n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 472 Kıdem Tazm�natı Karşılığı
Hesabından oluşur.

472 Kıdem tazm�natı karşılığı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 354 - (1) Kıdem tazm�natı karşılığı hesabı, bel�rlenecek esaslar dâh�l�nde ayrılan b�r yıldan uzun

vadel� kıdem tazm�natı karşılıklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 355 - (1) Kıdem tazm�natı karşılığı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Faal�yet dönem�n� aşan b�r süreyle ayrılan kıdem tazm�natı karşılıkları bu hesaba alacak, 770 Genel

Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan dönem sonunda, �zleyen dönemde ödeneceğ� öngörülen kıdem tazm�natı

karşılıkları bu hesaba borç, 372 Kıdem Tazm�natı Karşılığı Hesabına alacak kayded�l�r.



2) Konusu kalmayan kıdem tazm�natı karşılıkları bu hesaba borç, 679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

48 Gelecek yıllara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları
MADDE 356 - (1) Gelecek yıllara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları hesap grubu; �ç�nde bulunulan dönemde

ortaya çıkan gelecek yıllara a�t gel�rler �le faal�yet dönem�ne a�t olup ödemes� gelecek yıllarda yapılacak g�derler�n
�zlenmes� amacıyla kullanılır.

(2) Gelecek yıllara a�t gel�rler ve g�der tahakkukları, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�
hesaplardan oluşur:

480 Gelecek Yıllara A�t Gel�rler Hesabı
481 G�der Tahakkukları Hesabı
480 Gelecek yıllara a�t gel�rler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 357 - (1) Gelecek yıllara a�t gel�rler hesabı, peş�n tahs�l ed�len ve car� dönem �ç�nde �lg�l� gel�r

hesaplarına kayded�lmemes� gereken gelecek yıllara a�t gel�rler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 358 - (1) Peş�n tahs�l ed�len gel�rlerden �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlerde

tahakkuk ett�r�lmes� gerekenler, �lg�l� oldukları yılda tahakkuk ett�r�lmek üzere bu hesapta �zlen�r.
(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp tahakkuk zamanına b�r yıldan az süre kalan peş�n tahs�l ed�lm�ş

gel�rler, düzenlenecek muhasebe �şlem f�ş� �le kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� gelecek aylara
a�t gel�rler hesabına aktarılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 359 - (1) Gelecek yıllara a�t gel�rler hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) İç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlere a�t olarak tahs�l ed�len gel�rler bu hesaba,

hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� hesabına alacak, tahs�lat tutarı 100 Kasa Hesabı
veya 102 Bankalar Hesabı ya da �lg�l� d�ğer hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarlardan vades� b�r yılın altına düşen gel�rler bu hesaba borç, 380 Gelecek Aylara A�t

Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r.
481 G�der tahakkukları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 360 - (1) G�der tahakkukları hesabı, gelecek yıllarda ödemes� yapılacak ve kes�nl�kle belgeye dayalı

g�der tahakkuklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 361 - (1) G�der olarak tahakkuk ett�r�lm�ş olup, �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden

dönemden sonrak� dönemlerde ödeneb�l�r duruma gelecek olan g�derlerden kaynaklanan borçlar, �lg�l� olduğu
dönemde ödenmek üzere bu hesapta �zlen�r.

(2) Dönem sonunda, bu hesapta yer alıp ödeme zamanına b�r yıldan az süre kalan borçlar, düzenlenecek
muhasebe �şlem f�ş� �le kısa vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� g�der tahakkukları hesabına aktarılır.

(3) Uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� hesaplarda yer alan malî borçlar �ç�n yıl
sonlarında geç�c� m�zandan önce hesaplanan ve �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemden sonrak�
dönemlerde ödenecek olan �şlem�ş fa�z g�derler� bu hesaba kayded�l�r.

(4) Vades� geçm�ş, ertelenm�ş veya taks�tlend�r�lm�ş verg� ve d�ğer yükümlülüklere �l�şk�n olarak hesaplanan
fa�z ve gec�kme zammı tutarları, �lg�s�ne göre kısa veya uzun vadel� yabancı kaynaklar ana hesap grubu �ç�ndek� g�der
tahakkukları hesaplarına kayded�lerek �zlen�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 362 - (1) G�der tahakkukları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) İç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemlerde ödeneb�l�r duruma gelecek olan g�derlerden

kaynaklanan borç tahakkukları bu hesaba alacak, �lg�l� g�der hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesaba kayıtlı tutarlardan �ç�nde bulunulan faal�yet dönem�n� tak�p eden dönemde ödeneb�l�r duruma

gelecek olanlar, dönem sonunda bu hesaba borç, 381 G�der Tahakkukları Hesabına alacak kayded�l�r.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Öz Kaynaklara İl�şk�n Hesap ve İşlemler

 
5 Öz kaynaklar
MADDE 363 - (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu; varlıklar toplamı �le yabancı kaynaklar arasındak� farkın

�zlenmes� �ç�n kullanılır.



(2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; ödenm�ş sermaye, sermaye yedekler�, kâr yedekler�, geçm�ş yıllar kârları,
geçm�ş yıllar zararları �le dönem net kârı (zararı) hesap grupları şekl�nde bölümlen�r.

50 Ödenm�ş sermaye
MADDE 364 - (1) Ödenm�ş sermaye hesap grubu; �şletmeler�n bütçeler�ne konulan ödenekler, faal�yetler�

sonucu elde ed�l�p sermayeler�ne eklenen kârlar, bağlı oldukları �darelerce ver�len mallar ve yapılan bağış ve
yardımların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Ödenm�ş sermaye, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur.
500 Sermaye Hesabı
501 Ödenmem�ş Sermaye Hesabı (-)
500 Sermaye hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 365 - (1) Sermaye hesabı, �şletmeye tahs�s ed�len sermaye tutarları �le öz kaynaklar ana hesap

grubundak� d�ğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar ver�lenler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 366 - (1) Sermaye hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Taahhüt ed�len veya artırılan sermaye tutarları bu hesaba alacak, bunlardan yer�ne get�r�len kısım �lg�l� akt�f

hesaplara, yer�ne get�r�lmeyen kısım �se 501 Ödenmem�ş Sermaye Hesabına borç kayded�l�r.
2) Sermayeye �lave ed�len geçm�ş yıl kârları bu hesaba alacak, 570 Geçm�ş Yıllar Kârları Hesabına borç

kayded�l�r.
3) Sermayeye eklenen madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları bu hesaba alacak, 522 Madd� Duran

Varlıklar Yen�den Değerleme Artışları Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Tahs�s ed�len sermayeden yapılan �nd�r�mler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
501 Ödenmem�ş sermaye hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 367 - (1) Ödenmem�ş sermaye hesabı, �şletmeye tahs�s ed�len sermayen�n ödenmem�ş kısmının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 368 - (1) Ödenmem�ş sermaye hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Tahs�s ed�len sermayen�n ödenmem�ş kısmı bu hesaba, ödenen kısmı ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� akt�f

hesaplara borç, 500 Sermaye Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Artırılan sermaye tutarı bu hesaba borç, 500 Sermaye Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Yer�ne get�r�len sermaye taahhütler� tutarı bu hesaba alacak, taahhüdün yer�ne get�r�lme şekl�ne göre �lg�l�

akt�f hesaplara borç kayded�l�r.
52 Sermaye yedekler�
MADDE 369 - (1) Sermaye yedekler� hesap grubu; yen�den değerleme değer artışları g�b� sermaye hareketler�

dolayısıyla ortaya çıkan ve �şletmede bırakılan tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Sermaye yedekler�, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 522 Madd� Duran Varlıklar Yen�den Değerleme

Artışları Hesabından oluşur.
522 Madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 370 - (1) Madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları hesabı, �şletmen�n akt�f�nde kayıtlı

madd� duran varlık kalemler�n�n yen�den değerlemes�nden oluşan değer artışlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu hesapta b�r�ken değer artışları Bakanlıktan �z�n alınmadan kullanılamaz.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 371 - (1) Madd� duran varlıklar yen�den değerleme artışları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları

aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Madd� duran varlıkların yen�den değerlemes� sonucu oluşan değer artışları bu hesaba alacak, �lg�l� madd�

duran varlık hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Sermayeye eklenen veya başka b�r amaçla kullanılan madd� duran varlık değer artışları bu hesaba borç,

�lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
54 Kâr yedekler�
MADDE 372 - (1) Kâr yedekler� hesap grubu; kanun ya da çeş�tl� nedenlerle alınan kararlar uyarınca ayrılan

fonların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Kâr yedekler�, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 549 Özel Fonlar Hesabından oluşur.
549 Özel fonlar hesabı



Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 373 - (1) Özel fonlar hesabı, mevzuatları gereğ� �şletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu olan

fonların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 374 - (1) Özel fonlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Ayrılan fon tutarları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Bu hesapta kayıtlı tutarların kullanılması hâl�nde bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
57 Geçm�ş yıllar kârları
MADDE 375 - (1) Geçm�ş yıllar kârları hesap grubu; geçm�ş faal�yet dönemler�nde ortaya çıkan kârların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Geçm�ş yıllar kârları, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 570 Geçm�ş Yıllar Kârları Hesabından

oluşur.  
570 Geçm�ş yıllar kârları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 376 - (1) Geçm�ş yıllar kârları hesabı, geçm�ş faal�yet dönemler�nde ortaya çıkan kârların �lg�l�

hesaplara aktarılıncaya kadar �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 377 - (1) Geçm�ş yıllar kârları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Öncek� faal�yet dönem� b�lançosunda dönem net kârı hesabının alacağında yer alan tutar hesap dönem�n�n

başında bu hesaba alacak, 590 Dönem Net Kârı Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Sermayeye eklenen, Haz�neye yatırılan veya başka b�r amaçla kullanılan geçm�ş yıllar kârları bu hesaba

borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
58 Geçm�ş yıllar zararları
MADDE 378 - (1) Geçm�ş yıllar zararları hesap grubu; geçm�ş faal�yet dönemler�nde ortaya çıkan zararların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Geçm�ş yıllar zararları, n�tel�ğ�ne göre bu grup �ç�nde açılacak 580 Geçm�ş Yıllar Zararları Hesabından

oluşur.               
580 Geçm�ş yıllar zararları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 379 - (1) Geçm�ş yıllar zararları hesabı, geçm�ş faal�yet dönemler�nde ortaya çıkan dönem

zararlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 380 - (1) Geçm�ş yıllar zararları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Öncek� faal�yet dönem� b�lançosunda dönem net zararı hesabının borcunda yer alan tutar hesap dönem�n�n

başında bu hesaba borç, 591 Dönem Net Zararı Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) İzleyen hesap dönemler�nde net kârdan mahsup ed�len geçm�ş yıllar zararları bu hesaba alacak, 570 Geçm�ş

Yıllar Kârları Hesabına borç kayded�l�r.
59 Dönem net kârı (zararı)
MADDE 381 - (1) Dönem net kârı (zararı) hesap grubu; �şletmen�n n�ha� faal�yet sonuçlarının �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
(2) Dönem net kârı (zararı), n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
590 Dönem Net Kârı Hesabı
591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)
590 Dönem net kârı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 382 - (1) Dönem net kârı hesabı, �şletmen�n faal�yet dönem�ne �l�şk�n verg� sonrası net kâr tutarının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 383 - (1) Dönem net kârı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Dönem net kârı veya zararı hesabının alacak kalanı hesap dönem� sonunda bu hesaba alacak, 692 Dönem

Net Kârı veya Zararı Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç                
1) Dönem net kârından geçm�ş yıllar kârları hesabına aktarılan tutarlar bu hesaba borç, 570 Geçm�ş Yıllar

Kârları Hesabına alacak kayded�l�r.



591 Dönem net zararı hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 384 - (1) Dönem net zararı hesabı, �şletmen�n faal�yet dönem�ne �l�şk�n net zarar tutarının �zlenmes�

�ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 385 - (1) Dönem net zararı hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Dönem net kârı veya zararı hesabının borç kalanı hesap dönem� sonunda bu hesaba borç, 692 Dönem Net

Kârı veya Zararı Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak  
1) Dönem net zararından geçm�ş yıllar zararları hesabına aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, 580 Geçm�ş

Yıllar Zararları Hesabına borç kayded�l�r.
 

ONUNCU BÖLÜM
Gel�r Tablosu Hesaplarına İl�şk�n İşlemler

 
6 Gel�r tablosu hesapları
MADDE 386 - (1) Gel�r tablosu ana hesap grubu; �şletmen�n esas faal�yetler� �le �lg�l� olarak sağlanan hasılat

�le �şletmen�n esas faal�yetler� dışında kalan tüm gel�r ve g�derler�n�n tasn�fl� b�r şek�lde �zlenmes� ve dönem�n kes�n
sonuçlarının bel�rlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Gel�r tablosu ana hesap grubu; brüt satışlar, satış �nd�r�mler�, satışların mal�yet�, faal�yet g�derler�, d�ğer
faal�yetlerden olağan gel�r ve kârlar, d�ğer faal�yetlerden olağan g�der ve zararlar, olağandışı gel�r ve kârlar, olağandışı
g�der ve zararlar �le dönem net kârı (zararı) hesap grupları şekl�nde bölümlen�r.

60 Brüt satışlar
MADDE 387 - (1) Brüt satışlar hesap grubu; �şletmen�n esas faal�yetler� çerçeves�nde satılan mal ya da

h�zmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ett�r�len değerler toplamı �le satılan mal ve h�zmetlerle �lg�l�
sübvans�yonlar, satış tar�h�ndek� vade farkları ve �hracatla �lg�l� dönem �ç�nde ortaya çıkan kur farklarının �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

(2) Brüt satışlar, n�tel�kler�ne göre açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur.
600 Yurt�ç� Satışlar Hesabı
601 Yurtdışı Satışlar Hesabı
602 D�ğer Gel�rler Hesabı
603 İlaç ve Tıbb� Sarf Malzeme Gel�rler� Hesabı
600 Yurt�ç� satışlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 388 - (1) Yurt�ç� satışlar hesabı, yurt �ç�ndek� gerçek ve tüzel k�ş�lere satılan mal ve h�zmetler

karşılığında alınan ya da tahakkuk ett�r�len değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 389 - (1) Yurt�ç� satışlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Satışı yapılan mal ve h�zmetler veya tahakkuk eden ana faal�yet konusu gel�rler b�r taraftan bu hesaba, bu

tutarlar üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, yapılan
tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç; d�ğer taraftan satışı yapılan kıymetler mal�yet değerler� �le “15
Stoklar” grubunun �lg�l� hesabına alacak, “62 Satışların Mal�yet�” grubunun �lg�l� hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
601 Yurtdışı satışlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 390 - (1) Yurtdışı satışlar hesabına, yurtdışına satılan mal ve h�zmetler karşılığında alınan ya da

alınacak olan değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 391 - (1) Yurtdışı satışlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Yurtdışına yapılan mal ve h�zmet satışı tutarları bu hesaba alacak, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre

�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
602 D�ğer gel�rler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�



MADDE 392 - (1) D�ğer gel�rler hesabı, �şletmen�n korunması, faal�yet hasılatındak� düşüklüğü veya faal�yet
zararını g�dermek �ç�n sermaye katkısı n�tel�ğ�nde olmayan malî yardımlar, satış tar�h�ndek� vade farkları, bağlı olunan
�dareden yardım n�tel�ğ�nde gönder�len değerler, şartlı bağış ve yardımlar ve benzer� d�ğer gel�rler�n �le yurtdışına
satılan mal ve h�zmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Haz�neye yatırılan genel bütçeye aktarılacak tutarların hesaplanmasında bağlı olunan �dareden gönder�len
değerler �le şartlı bağış ve yardımlar d�kkate alınmaz.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 393 - (1) D�ğer gel�rler hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Mal ve h�zmet �hracı neden�yle ortaya çıkan kur farkı gel�rler� bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç

kayded�l�r.
2) Kred�l� satışlarda faturada satış f�yatı �ç�nde göster�lmeyen vade farkları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara

borç kayded�l�r.             
3) Satıcı f�rmalar tarafından hesaplanarak dekont ed�len ve faturada göster�lmeyen alış �skonto ve pr�mler� bu

hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak,
�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

4) Bağlı olunan �darelerce yardım n�tel�ğ�nde gönder�len değerler �le şartlı bağış ve yardımlar bu hesaba
alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
603 İlaç ve tıbb� sarf malzeme gel�rler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 394 - (1) İlaç ve tıbb� sarf malzeme gel�rler� hesabı, ver�len tedav� h�zmet� karşılığı düzenlenen

faturalarda �laç ve tıbb� sarf malzeme bedeller�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 395 - (1) İlaç ve tıbb� sarf malzeme gel�rler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) İlaç ve tıbb� sarf malzemes� olarak alınan ya da tahakkuk ett�r�len tutarlar bu hesaba alacak, yapılan tahs�lat

tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına alacak

kayded�l�r.
61 Satış �nd�r�mler� (-)
MADDE 396 - (1) Satış �nd�r�mler� hesap grubu; net satış hasılatının tesp�t ed�leb�lmes� �ç�n brüt satışlardan

�nd�r�lmes� gereken değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Satış �nd�r�mler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
610 Satıştan İadeler Hesabı (-)
611 Satış İskontoları Hesabı (-)
612 D�ğer İnd�r�mler Hesabı (-)
610 Satıştan �adeler hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 397 - (1) Satıştan �adeler hesabı, satılan mallardan �ade ed�lenler�n fatura tutarlarının �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 398 - (1) Satıştan �adeler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satılan mallardan yapılan �adeler satış bedel� üzer�nden b�r taraftan bu hesaba, bu değer üzer�nden

hesaplanan katma değer verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, ger� alınan malların bedel�
ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara alacak; d�ğer taraftan ger� alınan mallar, mal�yet değerler� �le �lg�l� stok hesabına
borç, 62 Satışların Mal�yet� hesap grubundak� �lg�l� hesaba alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
611 Satış �skontoları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 399 - (1) Satış �skontoları hesabı, satışla �lg�l� faturanın düzenlen�p satışın gerçekleşmes�nden sonra

yapılan her türlü �skontoların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 400 - (1) Satış �skontoları hesabına borç ve alacak yazılacak tutarlar aşağıda göster�lm�şt�r:



a) Borç
1) Satışlarla �lg�l� olarak sonradan yapılan �skontolar bu hesaba, bu değer üzer�nden ödenen katma değer

verg�s� 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, yapılan ödeme ödemen�n şekl�ne göre �lg�l� hesaplara
alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
612 D�ğer �nd�r�mler hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 401 - (1) D�ğer �nd�r�mler hesabı, �şletme tarafından, alıcı hesabına malın sevk� sırasında ödenen

g�derler� �fade eden ve satılan mallara a�t olan sevk g�derler�, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma
sırasında hasara uğramış olması neden�yle yapılması zorunlu �nd�r�mler �le Katma Değer Verg�s� har�ç satış verg�ler�,
fonlar ve benzerler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 402 - (1) D�ğer �nd�r�mler hesabına borç ve alacak yazılacak tutarlar aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç      
1) Satılan mal ya da h�zmet bedeller�nden yapılan d�ğer �nd�r�mler bu hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan

katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
62 Satışların mal�yet� (-)
MADDE 403 - (1) Satışların mal�yet� hesap grubu; �şletmen�n dönem �ç�ndek� stok hareketler� �le satılan

mamul, yarı mamul, �lk madde ve malzeme �le t�car� mal g�b� maddeler�n ve satılan h�zmetler�n mal�yetler�n�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Satışların mal�yet�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
620 Satılan Mamuller Mal�yet� Hesabı (-)
621 Satılan T�car� Mallar Mal�yet� Hesabı (-)
622 Satılan H�zmet Mal�yet� Hesabı (-)
623 D�ğer Satışların Mal�yet� Hesabı (-)
620 Satılan mamuller mal�yet� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 404 - (1) Satılan mamuller mal�yet� hesabı, �şletmen�n dönem �ç�ndek� stok hareketler� �le yurt�ç� ve

yurtdışındak� alıcılara sattığı mamuller�n mal�yetler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 405 - (1) Satılan mamuller mal�yet� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Sürekl� envanter yöntem�n� uygulayan �şletmelerce satılan mamuller b�r taraftan mal�yet değerler� �le bu

hesaba borç, 152 Mamuller Hesabına alacak; d�ğer taraftan yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç,
mamul satış bedel� 60 Brüt Satışlar hesap grubundak� �lg�l� hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s�
391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Aralıklı envanter yöntem�n� uygulayan �şletmelerce yapılan envanter sonucunda bulunan satılan mamuller�n
mal�yet� bu hesaba borç, 152 Mamuller Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Satılan mamullerden yapılan �adeler mal�yet değer�yle bu hesaba alacak, 152 Mamuller Hesabına borç

kayded�l�r.
2) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
621 Satılan t�car� mallar mal�yet� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 406 - (1) Satılan t�car� mallar mal�yet� hesabı, �şletmen�n dönem �ç�ndek� stok hareketler� �le yurt�ç�

veya yurtdışındak� alıcılara sattığı t�car� malların mal�yetler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 407 - (1) Satılan t�car� mallar mal�yet� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Sürekl� envanter yöntem�n� uygulayan �şletmelerce satılan t�car� mallar b�r taraftan mal�yet değerler� �le bu

hesaba borç, 153 T�car� Mallar Hesabına alacak; d�ğer taraftan yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara
borç, t�car� mal satış bedel� “60 Brüt Satışlar” grubundak� �lg�l� hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer
verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Aralıklı envanter yöntem�n� uygulayan �şletmelerce yapılan envanter sonucunda bulunan satılan t�car�
malların mal�yet� bu hesaba borç, 153 T�car� Mallar Hesabına alacak kayded�l�r.



b) Alacak
1) Satılan t�car� mallardan yapılan �adeler mal�yet değer�yle bu hesaba alacak, 153 T�car� Mallar Hesabına borç

kayded�l�r.
2) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
622 Satılan h�zmet mal�yet� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 408 - (1) Satılan h�zmet mal�yet� hesabı, üret�len h�zmetlerle �lg�l� olarak yapılan g�derler�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 409 - (1) Satılan h�zmet mal�yet� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Üret�len h�zmetlerle �lg�l� olarak yapılan g�derler mal�yet çıkarma dönemler�nde bu hesaba borç, 741

H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.
2) 170-178 hesap aralığında projeler bazında oluşturulan “yıllara yaygın �nşaat ve onarım mal�yetler�”, �ş�n

geç�c� kabulü yapıldığında bu hesaba borç, 170-178 hesap aralığında projeler bazında açılan �lg�l� hesaplara alacak
kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
623 D�ğer satışların mal�yet� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 410 - (1) D�ğer satışların mal�yet� hesabı, �şletmen�n esas faal�yet konusu �le �lg�l� d�ğer satış

gel�rler�n�n elde ed�lmes� �ç�n yapılan g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 411 - (1) D�ğer satışların mal�yet� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Yapılan d�ğer satışlar b�r taraftan mal�yet değerler� �le bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak; d�ğer taraftan

yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, d�ğer satışların bedel� 60 Brüt Satışlar grubundak� �lg�l�
hesaba, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak
kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
63 Faal�yet g�derler� (-)
MADDE 412 - (1) Faal�yet g�derler� hesap grubu; �şletmen�n esas faal�yet� �le �lg�l� bulunan ve üret�m

mal�yetler�ne yüklenmeyen g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Faal�yet g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı (-)
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabı (-)
632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabı (-)
630 Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 413 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabı, üret�m mal�yet�n�n düşürülmes�, satışların

artırılması ve yen� üret�m b�ç�m� ve teknoloj�ler�n�n �şletmede uygulanması amacıyla yapılan araştırma ve gel�şt�rme
g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 414 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) 750 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabının borç kalanı, mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 751

Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
631 Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 415 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabı, mal ve h�zmetler�n pazarlama, satış ve dağıtım

faal�yetler� �le �lg�l� olarak yapılan end�rekt malzeme, end�rekt �şç�l�k, personel g�derler�, dışarıdan sağlanan fayda ve
h�zmetler, çeş�tl� g�derler, verg�, res�m ve harçlar, amort�smanlar ve tükenme payları �le �lg�l� g�derler�n �zlenmes� �ç�n
kullanılır.



Hesabın �şley�ş�
MADDE 416 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabına borç ve alacak yazılacak tutarlar aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabının borç kalanı, mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç,

761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
632 Genel yönet�m g�derler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 417 - (1) Genel yönet�m g�derler� hesabı, �şletmen�n genel yönet�m fonks�yonu �le �lg�l� olarak

yapılan ve üret�mle ya da satılan mal mal�yet� �le doğrudan �l�şk�s� kurulamayan end�rekt malzeme, end�rekt �şç�l�k,
personel g�derler�, dışarıdan sağlanan fayda ve h�zmetler, çeş�tl� g�derler, verg�, res�m ve harçlar ve amort�sman
g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 418 - (1) Genel yönet�m g�derler� hesabına borç ve alacak yazılacak tutarlar aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabının borç kalanı, mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 771 Genel

Yönet�m G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
64 D�ğer faal�yetlerden olağan gel�r ve kârlar
MADDE 419 - (1) D�ğer faal�yetlerden olağan gel�r ve kârlar hesap grubu; �şletmen�n esas faal�yetler� dışında

fa�z, lehte kur farkları, k�ra, menkul kıymet satış kârı g�b� d�ğer faal�yetlerden elde ed�len olağan gel�r ve kârların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�ğer faal�yetlerden olağan gel�r ve kârlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan
oluşur:

642 Fa�z Gel�rler� Hesabı
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı
646 Kamb�yo Kârları Hesabı
647 Reeskont Fa�z Gel�rler� Hesabı
649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabı
642 Fa�z gel�rler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 420 - (1) Fa�z gel�rler� hesabı, banka ve benzer� kuruluşlardan alınan fa�z gel�rler�n�n �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 421 - (1) Fa�z gel�rler� hesabına alacak ve borç yazılacak tutarlar aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Bankada bulunan mevduata dönem sonunda tahakkuk ett�r�len fa�zler�n brüt tutarı bu hesaba alacak, fa�z

gel�r� üzer�nden yapılan verg� ve fon payı kes�nt�ler� 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına, kalan tutar da 102
Bankalar Hesabına borç kayded�l�r.

2) Menkul kıymetler�n tahakkuk eden fa�z gel�rler� bu hesaba alacak, fa�z gel�r� üzer�nden yapılan verg� ve fon
payı kes�nt�ler� 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına, kalan tutar da �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.               

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
644 Konusu kalmayan karşılıklar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 422 - (1) Konusu kalmayan karşılıklar hesabı, akt�fle �lg�l� olarak ayrılan karşılıklardan �ptal ed�len

tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 423 - (1) Konusu kalmayan karşılıklar hesabına alacak ve borç yazılacak tutarlar aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Ayrılan karşılıklardan �ptal ed�lenler bu hesaba alacak, �lg�l� karşılık hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç



1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak
kayded�l�r.

645 Menkul kıymet satış kârları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 424 - (1) Menkul kıymet satış kârları hesabı, menkul kıymetler�n satışından doğan kârların �zlenmes�

�ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 425 - (1) Menkul kıymet satış kârları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Satılan menkul kıymetler�n satış değer� �le kayıtlı değer� arasındak� olumlu fark bu hesaba, kayıtlı değer� �le

�lg�l� menkul kıymet hesabına alacak, satış tutarı tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
646 Kamb�yo kârları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 426 - (1) Kamb�yo kârları hesabı, kamb�yo kârlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 427 - (1) Kamb�yo kârları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Envanter dönemler�nde yabancı paraların değerlemes� sonucunda oluşan değer artışları bu hesaba alacak,

100 Kasa Hesabına borç kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden alınan çekler�n değerlemes� sonucunda oluşan değer

artışları bu hesaba alacak, 101 Alınan Çekler Hesabına borç kayded�l�r.
3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer

artışları bu hesaba alacak, 120 Alıcılar Hesabına borç kayded�l�r.
4) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden düzenlenen senetler�n değerlemes� sonucunda oluşan

değer artışları bu hesaba alacak, 121 Alacak Senetler� Hesabına borç kayded�l�r.
5) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len depoz�to ve tem�natların değerlemes� sonucunda

oluşan değer artışları bu hesaba alacak, 126 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına borç kayded�l�r.
6) Envanter dönemler�nde satıcılara yabancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda

oluşan değer azalışları bu hesaba alacak, 320 Satıcılar Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
647 Reeskont fa�z gel�rler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 428 - (1) Reeskont fa�z gel�rler� hesabı, reeskont fa�z gel�rler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 429 - (1) Reeskont fa�z gel�rler� hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Öncek� dönemde ayrılan alacak senetler� reeskont tutarı bu hesaba alacak, 122 Alacak Senetler� Reeskontu

Hesabına borç yazılır.
b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
649 D�ğer olağan gel�r ve kârlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 430 - (1) D�ğer olağan gel�r ve kârlar hesabı, yukarıdak� hesaplar kapsamına g�rmeyen d�ğer olağan

faal�yetlerden sağlanan gel�r ve kârlar, alacaklara yürütülen fa�zler ve vade farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 431 - (1) D�ğer olağan gel�r ve kârlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş �şletme alacakları b�r taraftan bu hesaba alacak, sorumluları adına

135 Personelden Alacaklar Hesabına borç; d�ğer taraftan �lg�l� alacaklar hesabına alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve
Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

2) Sayım sonucunda ortaya çıkan noksanlıklardan neden� tesp�t ed�lemeyen tutarlar b�r taraftan ray�ç değerler�
�le bu hesaba alacak, sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç; d�ğer taraftan kayıtlı değerler� �le
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

3) İşletme leh�ne doğan alacaklara yürütülen fa�zler �le vade farkları bu hesaba alacak, �lg�l� alacak hesabına
borç kayded�l�r.



4) Karşılık ayrılmamış şüphel� alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu
hesaba alacak, sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç; d�ğer taraftan �lg�l� şüphel� alacaklar
hesabına alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

5) Karşılık ayrılmış şüphel� alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu hesaba
alacak, sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç; d�ğer taraftan �lg�l� şüphel� alacaklar hesabına
alacak, şüphel� alacaklar karşılığı hesabına borç kayded�l�r.

6) İşletmen�n, taahhüdünü yer�ne get�rmemes� neden�yle ger� alma �mkânı sona eren depoz�to ve tem�natlar b�r
taraftan bu hesaba alacak, sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç; d�ğer taraftan 126 Ver�len
Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına alacak, 659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabına borç kayded�l�r.

7) Personel�n maaş ve ücretler�nden fazla veya yers�z kes�lmek suret�yle sosyal güvenl�k kurumlarına
gönder�len tutarlardan �şletme h�sses�n� oluşturan m�ktar bu hesaba, personele ödenmes� gereken tutar 335 Personele
Borçlar Hesabına fazla kes�nt�den dolayı noksan hesaplanan gel�r verg�s� tutarı 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar
Hesabına alacak, tamamı 136 D�ğer Çeş�tl� Alacaklar Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
65 D�ğer faal�yetlerden olağan g�der ve zararlar (-)
MADDE 432 - (1) D�ğer faal�yetlerden olağan g�der ve zararlar hesap grubu; �şletmen�n esas faal�yetler�

dışında kalan olağan faal�yetler�yle �lg�l� g�der ve zararlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) D�ğer faal�yetlerden olağan g�der ve zararlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak�

hesaplardan oluşur:
654 Karşılık G�derler� Hesabı (-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı (-)
656 Kamb�yo Zararları Hesabı (-)
657 Reeskont Fa�z G�derler� Hesabı (-)
659 D�ğer Olağan G�der ve Zararlar Hesabı (-)
654 Karşılık g�derler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 433 - (1) Karşılık g�derler� hesabı, akt�fle �lg�l� olarak ayrılan karşılık g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 434 - (1) Karşılık g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba borç, �lg�l� karşılık hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
655 Menkul kıymet satış zararları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 435 - (1) Menkul kıymet satış zararları hesabı, menkul kıymet satışından doğan zararların �zlenmes�

�ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 436 - (1) Menkul kıymet satış zararları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Satılan menkul kıymetler�n satış değer� �le kayıtlı değer� arasındak� olumsuz fark bu hesaba, satış tutarı

tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, kayıtlı değer� �le �lg�l� menkul kıymet hesabına alacak kayded�l�r.  
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
656 Kamb�yo zararları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 437 - (1) Kamb�yo zararları hesabı, kamb�yo zararlarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 438 - (1) Kamb�yo zararları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Envanter dönemler�nde yabancı paraların değerlemes� sonucunda ortaya çıkan değer azalışları bu hesaba

borç, 100 Kasa Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden alınan çekler�n değerlemes� sonucunda oluşan değer

azalışları bu hesaba borç, 101 Alınan Çekler Hesabına alacak kayded�l�r.



3) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden b�r alacağın değerlemes� sonucunda oluşan değer
azalışları bu hesaba borç, 120 Alıcılar Hesabına alacak kayded�l�r.

4) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� üzer�nden düzenlenen senetler�n değerlemes� sonucunda oluşan
değer azalışları bu hesaba borç, 121 Alacak Senetler� Hesabına alacak kayded�l�r.

5) Envanter dönemler�nde yabancı para b�r�m� olarak ver�len depoz�to ve tem�natların değerlemes� sonucunda
oluşan değer azalışları bu hesaba borç, 126 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına alacak kayded�l�r.

6) Envanter dönemler�nde satıcılara yabancı para b�r�m� üzer�nden olan borçların değerlemes� sonucunda
oluşan değer artışları bu hesaba borç, 320 Satıcılar Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak , 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
657 Reeskont fa�z g�derler� hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 439 - (1) Reeskont fa�z g�derler� hesabı, reeskont fa�z g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 440 - (1) Reeskont fa�z g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Senetl� alacakların reeskont �şlem�nden hesaplanan fa�z g�derler� bu hesaba borç, 122 Alacak Senetler�

Reeskontu Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r
659 D�ğer olağan g�der ve zararlar hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 441 - (1) D�ğer olağan g�der ve zararlar hesabı, yukarıdak� hesaplar kapsamına g�rmeyen d�ğer

olağan faal�yetlerle �lg�l� g�der ve zararların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 442 - (1) D�ğer olağan g�der ve zararlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş �şletme alacakları b�r taraftan bu hesaba borç, �lg�l� alacaklar hesabına

alacak; d�ğer taraftan sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar
Hesabına alacak kayded�l�r.

2) İşletmen�n taahhüdünü yer�ne get�rmemes� neden�yle ger� alma �mkânı sona eren depoz�to ve tem�natlar b�r
taraftan bu hesaba borç, 126 Ver�len Depoz�to ve Tem�natlar Hesabına alacak; d�ğer taraftan sorumluları adına 135
Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

3) Karşılık ayrılmamış şüphel� alacaklardan tahs�l ed�leb�lme n�tel�ğ�n� kaybetm�ş olanlar b�r taraftan bu
hesaba borç, �lg�l� şüphel� alacaklar hesabına alacak; d�ğer taraftan sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar
Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak kayded�l�r.

4) Sayım sonucunda ortaya çıkan noksanlıklardan neden� tesp�t ed�lemeyen tutarlar b�r taraftan kayıtlı
değerler� �le bu hesaba borç, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına alacak; d�ğer taraftan ray�ç değerler� �le
sorumluları adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 649 D�ğer Olağan Gel�r ve Kârlar Hesabına alacak
kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
67 Olağandışı gel�r ve kârlar
MADDE 443 - (1) Olağandışı gel�r ve kârlar hesap grubu; �şletmen�n olağan faal�yetler�nden bağımsız olan ve

bu nedenle arız� n�tel�k taşıyan duran varlık satışlarından elde ed�len kârlar �le olağandışı olay ve gel�şmeler neden�yle
ortaya çıkan gel�r ve kârların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Olağandışı gel�r ve kârlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
671 Öncek� Dönem Gel�r ve Kârları Hesabı
679 D�ğer Olağandışı Gel�r ve Kârlar Hesabı
671 Öncek� dönem gel�r ve kârları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 444 - (1) Öncek� dönem gel�r ve kârları hesabı, car� dönemden öncek� dönemlere a�t olan ve bu

dönemler�n malî tablolarına hata ya da başka nedenlerle yansıtılmayan tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 445 - (1) Öncek� dönem gel�r ve kârları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak



1) Öncek� döneme a�t gel�rler bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� yapan �şletmelerde kes�n kabul sırasında ortaya çıkan gel�rlerden

öncek� döneme a�t olanlar bu hesaba alacak, verg� ve fon kes�nt�ler� 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına,
yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
679 D�ğer olağandışı gel�r ve kârlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 446 - (1) D�ğer olağandışı gel�r ve kârlar hesabı, yukarıdak� hesaplar dışında kalan ve arız� n�tel�k

taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar g�b� gel�r ve kârların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 447 - (1) D�ğer olağandışı gel�r ve kârlar hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Madd� duran varlıkların satışından doğan gel�r ve kârlar bu hesaba, kayıtlı değer� �le �lg�l� madd� duran

varlık hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına
alacak, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre
�lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

2) Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıkların satışından doğan gel�r ve kârlar bu hesaba, kayıtlı
değerler� �le 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar Hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma
değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak, b�r�km�ş amort�smanları 299 B�r�km�ş
Amort�smanlar Hesabına, yapılan tahs�lat �se tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
68 Olağandışı g�der ve zararlar (-)
MADDE 448 - (1) Olağandışı g�der ve zararlar hesap grubu; �şletmen�n olağan faal�yetler�nden bağımsız olan

ve bu nedenle sık sık ve düzenl� olarak ortaya çıkması beklenmeyen �şlem ve olaylardan kaynaklanan g�der ve
zararların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Olağandışı g�der ve zararlar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
680 Çalışmayan Kısım G�der ve Zararları Hesabı (-)
681 Öncek� Dönem G�der ve Zararları Hesabı (-)
689 D�ğer Olağandışı G�der ve Zararlar Hesabı (-)
680 Çalışmayan kısım g�der ve zararları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 449 - (1) Çalışmayan kısım g�der ve zararları hesabı, üret�mle �lg�l� g�derlerden çalışılmayan döneme

ve çalışmayan kısımlara a�t g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 450 - (1) Çalışmayan kısım g�der ve zararları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Üret�mle �lg�l� çalışılmayan dönem ve çalışmayan kısımlara a�t g�derler bu hesaba borç, �lg�l� yansıtma

hesaplarına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
681 Öncek� dönem g�der ve zararları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 451 - (1) Öncek� dönem g�der ve zararları hesabı, car� dönemden öncek� dönemlere a�t olan ve bu

dönemler�n malî tablolarına hata ya da başka nedenlerle yansıtılamayan veya sonradan ortaya çıkan g�der ve zararların
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 452 - (1) Öncek� dönem g�der ve zararları hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Öncek� döneme a�t g�der ve zararlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Yıllara yaygın �nşaat ve onarım �şler� yapan �şletmelerde kes�n kabul sırasında ortaya çıkan g�derlerden

öncek� döneme a�t olanlar bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak



1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç
kayded�l�r.

689 D�ğer olağandışı g�der ve zararlar hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 453 - (1) D�ğer olağandışı g�der ve zararlar hesabı, yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında

kalan d�ğer olağandışı g�der ve zararların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 454 - (1) D�ğer olağandışı g�der ve zararlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Madd� duran varlıkların satışından doğan g�der ve zararlar bu hesaba, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş

Amort�smanlar Hesabına, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç, kayıtlı değerler� �le �lg�l� madd�
duran varlık hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s� �se 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s�
Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Kullanılamayacak hâle gelmes� neden�yle kayıtlardan düşülmes� gereken madd� duran varlıkların amort�
ed�lmeyen kısmı bu hesaba, b�r�km�ş amort�smanları 257 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına borç, kayıtlı değerler� �le
�lg�l� madd� duran varlık hesaplarına alacak kayded�l�r.

3) Kısmen veya tamamen değerler�n� y�t�ren varlıklardan doğan g�der ve zararlar bu hesaba borç, kayıtlı
oldukları varlık hesabına alacak kayded�l�r.

4) Elden çıkarılacak stoklar ve madd� duran varlıkların satışından doğan g�der ve zararlar bu hesaba, b�r�km�ş
amort�smanları 299 B�r�km�ş Amort�smanlar Hesabına, yapılan tahs�lat tahs�latın şekl�ne göre �lg�l� hesaplara borç,
kayıtlı değerler� �le 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Madd� Duran Varlıklar Hesabına, bu değer üzer�nden hesaplanan
katma değer verg�s� 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak kayded�l�r.

5) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlardan �nd�r�m ve ger� alma �mkânı ortadan kalkanlar bu hesaba borç, 193 Peş�n
Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç

kayded�l�r.
69 Dönem net kârı veya zararı
MADDE 455 - (1) Dönem net kârı veya zararı hesap grubu; �şletmeler�n faal�yet sonucunun bel�rleneb�lmes�

�ç�n gel�r tablosu hesapları grubunda yer alan hesapların dönem sonunda kapatılma �şlemler�n�n �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

(2) Dönem net kârı veya zararı, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
691 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-)
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı
690 Dönem kârı veya zararı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 456 - (1) Dönem kârı veya zararı hesabı, dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gel�r ve

g�der hesaplarının aktarılmasının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 457 - (1) Dönem kârı veya zararı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) “60 Brüt Satışlar”, “64 D�ğer Faal�yetlerden Olağan Gel�r ve Kârlar” ve “67 Olağandışı Gel�r ve Kârlar”

gruplarında yer alan hesapların alacak kalanları bu hesaba alacak, �lg�l� hesaplara borç kayded�l�r.
2) Hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) “61 Satış İnd�r�mler�”, “62 Satışların Mal�yet�”, “63 Faal�yet G�derler�”, “65 D�ğer Faal�yetlerden Olağan

G�der ve Zararlar” ve “68 Olağandışı G�der ve Zararlar” gruplarında yer alan hesapların borç kalanları bu hesaba borç,
�lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.

2) Dönem kârı üzer�nden ayrılan verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları bu hesaba borç, 691 Dönem Kârı
Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına alacak kayded�l�r.

3) Dönem kârı üzer�nden hesaplanan verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutar
bu hesaba borç, 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına alacak kayded�l�r.

691 Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı (-)
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 458 - (1) Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı, Dönem kârı üzer�nden

�lg�l� mevzuat hükümler�ne göre hesaplanan verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 459 - (1) Dönem kârı verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabına �l�şk�n borç ve alacak

kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:



a) Borç
1) Dönem kârı üzer�nden hesaplanan verg� ve d�ğer yasal yükümlülükler bu hesaba borç, 370 Dönem Kârı

Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dönem kârı üzer�nden ayrılan verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları bu hesaba alacak, 690 Dönem

Kârı veya Zararı Hesabına borç kayded�l�r.
692 Dönem net kârı veya zararı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 460 - (1) Dönem net kârı veya zararı hesabı, �şletmen�n verg� ve d�ğer yasal yükümlülük karşılıkları

ayrıldıktan sonra kalan dönem net kârı veya zararının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 461 - (1) Dönem net kârı veya zararı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Dönem kârı üzer�nden hesaplanan verg� ve yasal yükümlülük karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan dönem net

kârı bu hesaba alacak, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç kayded�l�r.
2) Dönem sonlarında hesabın borç kalanı bu hesaba alacak, 591 Dönem Net Zararı Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dönem kârı veya zararı hesabının borç kalanı bu hesaba borç, 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına alacak

kayded�l�r.
2) Dönem sonlarında hesabın alacak kalanı bu hesaba borç, 590 Dönem Net Kârı Hesabına alacak kayded�l�r.
 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Mal�yet Hesapları

 
7 Mal�yet hesapları
MADDE 462 - (1) Mal�yet hesapları ana hesap grubu, mal�yet� oluşturan her türlü g�der�n �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
(2) İşletmelerde g�derler yapıldıkları anda �lg�l� büyük defter hesaplarına “fonks�yon esasına” göre

kayded�l�rken, söz konusu g�derler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeş�t esasına hem de �lg�l� g�der yerler�ne
göre �zlen�r. Bu kayıt yöntem�nde; g�derler eş zamanlı olarak aynı anda hem fonks�yonlarına hem çeş�tler�ne hem de
�lg�l� g�der yerler�ne göre �zleneceğ�nden, muhasebe kayıtlarında üret�m ve h�zmet mal�yetler� bell� b�r düzen �ç�nde
oluşturulur.

(3) Mal�yet hesaplarının tutulmasında f��lî mal�yet yöntem� esastır. Ancak f��lî mal�yet yöntem�n�n
uygulanmasının mümkün olmadığı hâllerde, önceden saptanmış mal�yet yöntem� (standart mal�yet) uygulanab�l�r.

(4) Mal�yet hesapları, d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler�, d�rekt �şç�l�k g�derler�, genel üret�m g�derler�,
h�zmet üret�m mal�yet�, araştırma ve gel�şt�rme g�derler�, pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� ve genel yönet�m
g�derler� hesap gruplarına ayrılır.

Üret�me �lk madde ve malzeme ver�lmes�, mamuller�n ambara alınması, mamul mal�yet� ve s�par�ş
alınması

MADDE 463 - (1) Üret�me �lk madde ve malzeme ver�lmes�: Üret�m yer�nce �ht�yaç konusu �lk madde ve
malzemeler� gösteren b�r �ht�yaç pusulası düzenlenerek, taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�ne ver�ld�ğ�nde �sten�len
madde ve malzemeler taşınır �şlem f�ş� �le �lg�l� üret�m yer� yetk�l�s�ne tesl�m ed�l�r. Taşınır �şlem f�ş� �le �ht�yaç
pusulasının b�rer örneğ� de muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�lerek muhasebe kayıtlarının yapılması sağlanır.

(2) Mamuller�n ambara alınması: Üret�m yer�nde mamul hâle get�r�len varlıklar, mal�yet pusulasına
dayanılarak düzenlenen taşınır �şlem f�ş� �le ambara alınır. “Mal�yet Pusulası” (Örnek:21) ve taşınır �şlem f�ş�n�n b�rer
örneğ� muhasebe kayıtlarının yapılab�lmes� �ç�n muhasebe b�r�m�ne ver�l�r. Bütün mamuller önce ambara alınır, üret�m
yer�nden h�çb�r suretle satış yapılmaz.

(3) Mamul mal�yet�: Üret�m yerler�nde �mal ed�len her çeş�t ürünün mal�yet�, mal�yet pusulasına göre tesp�t
ed�l�r. B�r mamulun mal�yet�; d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler�, d�rekt �şç�l�k g�derler�, end�rekt genel üret�m
g�derler�, olmak üzere üç unsurdan oluşur.

(4) S�par�ş alınması: S�par�ş alındığında, düzenlenecek “S�par�ş Pusulası” (Örnek:22) h�çb�r �şleme tab�
tutulmaksızın üret�m yer�ne ver�l�r. Üret�m yer� �ş�n b�t�m�nde bu pusulayı mal�yet pusulası �le b�rl�kte ambara ver�r.
S�par�şlere a�t mal�yetler s�par�ş pusulasına paralel olarak düzenlen�r.S�par�ş �ç�n tesp�t ed�lecek f�yat, üret�m yer�
yetk�l�s�nden yazılı olarak alınacak mal�yetlere dayanılarak yapılır.

(5) Üret�me �lk madde ve malzeme ver�lmes�, mamuller�n ambara alınması ve mal�yet� �le s�par�ş alınmasında
aşağıda bel�rt�len belgeler ve “İmalat Defter�” (Örnek:23) kullanılır.

a) İht�yaç pusulası : Üret�m yer�, üret�mde kullanılacak �lk madde ve malzemeler� �ht�yaç pusulası �le
ambardan talep eder. B�r� d�p koçan olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenen �ht�yaç pusulasının aslı ve �k�nc� nüshası
taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�ne ver�l�r. Taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�nce �ht�yaç pusulası üzer�nde gerekl� �şlemler
yapılıp eks�ks�z doldurulduktan sonra aslı taşınır �şlem f�ş� �le b�rl�kte muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r; �k�nc� nüsha
taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�nce saklanır; üçüncü nüsha �se üret�m yer�nde muhafaza ed�l�r.



b) Mal�yet pusulası : Üret�m yer�nde mamul hâle get�r�len varlıklar �ç�n mamulün bünyes�ne g�ren ve mamul
mal�yet� olarak kabul ed�len g�derler� göster�r mal�yet pusulası düzenlen�r. Üç nüsha olarak düzenlenen mal�yet
pusulasının d�p koçan olan üçüncü nüshası üret�m yer�nde muhafaza ed�l�r. Aslı ve �k�nc� nüshası mamulle b�rl�kte
taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�ne tesl�m ed�l�r. Taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�nce mal�yet pusulasının üzer�nde
gerekl� �şlemler yapıldıktan sonra aslı, muhasebe kayıtlarının yapılab�lmes� �ç�n muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r; �k�nc�
nüshası da taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�nce saklanır.

c) S�par�ş pusulası : İşletmeye s�par�ş ver�ld�ğ�nde ver�len s�par�ş�n c�ns�, aded�, ölçüsü, n�tel�kler� ve tesl�m
şartlarını gösteren s�par�ş pusulası düzenlen�r. S�par�ş pusulası, üret�m yer� yetk�l�s�ne ver�lerek alınan s�par�ş�n
mal�yet� çıkartılır. B�r� d�p koçan olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenen s�par�ş pusulasının aslı müşter�ye; �k�nc�
nüshası s�par�ş ed�len mamuller ambara tesl�m ed�l�rken mal�yet pusulası �le b�rl�kte taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s�ne
ver�l�r. Taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�s� de, bu nüshayı mal�yet pusulası �le taşınır �şlem f�ş� �le b�rl�kte belgelere
eklenmek üzere muhasebe b�r�m�ne tesl�m eder. Üçüncü nüshası da üret�m yer�nde muhafaza ed�l�r.

ç) Üret�m yerler�ne tesl�m ed�len �lk madde ve malzemeler �le üret�m� tamamlanan mamullerden ambara tesl�m
ed�lenler �malat defter�ne kayded�l�r. Bu defter, her üret�m yer� �ç�n ayrı ve �lk madde ve malzemen�n n�tel�ğ�ne göre de
bölümlere ayrılmak suret�yle tutulur.

G�der çeş�tler�
MADDE 464 - (1) G�der çeş�tler� hesapları, mal ve h�zmet üret�m�nde katlanılması gereken mal�yetler�n

bünyes�ndek� harcama çeş�tler�n� �fade eder.
(2) G�derler tahakkuk ett�kçe �lg�l� fonks�yonel g�der hesaplarına kayded�l�rken, aynı anda yardımcı

defterlerdek� söz konusu çeş�t hesaplarına da kayded�l�r. G�der çeş�tler�n�n �zlend�ğ� yardımcı defter kayıtlarının g�der
yerler�n� de gösterecek b�ç�mde tutulması esastır.

(3) G�der çeş�tler� hesaplarının kodlanmasında aşağıda bel�rt�len sınıflama esas alınır.
a) 0 İlk Madde ve Malzeme G�derler�: Mal ve h�zmetler�n üret�lmes�n� ve �şletme faal�yetler�n�n devamlılığını

sağlamak amacıyla tüket�len her türlü d�rekt �lk madde ve malzeme, end�rekt malzeme ve üret�mle �lg�l� dışarıya
yaptırılan �şler� kapsar.

b) 1 İşç� Ücret ve G�derler�: İşletme faal�yetler�n� yürütmek, üret�m ve h�zmetler� gerçekleşt�rmek amacıyla
çalıştırılan �şç�ler �ç�n tahakkuk ett�r�len esas �şç�l�k, fazla çalışma, pr�m, �kram�ye, yıllık �z�n ücretler�, sosyal s�gorta
�şveren pr�m�, hafta tat�l� ve genel tat�l ücretler�, her türlü sosyal yardımlar ve �şç�lere a�t d�ğer g�derler g�b� g�derler�
kapsar.

c) 2 Memur Ücret ve G�derler�: İşletme faal�yetler�n� yürütmek, üret�m ve h�zmetler� gerçekleşt�rmek amacıyla
çalıştırılan aylıklı yönet�c�, memur, büro personel� ve benzer� �ç�n tahakkuk ett�r�len her türlü g�derler� kapsar.

ç) 3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve H�zmetler: İşletme faal�yetler�n� yürütmek, üret�m, pazarlama ve d�ğer
h�zmetler� gerçekleşt�rmek amacıyla elektr�k, su, gaz, bakım ve onarım, haberleşme, nakl�ye �le d�ğer fayda ve
h�zmetler g�b� dışarıdan sağlanan fayda ve h�zmetler �ç�n yapılan g�derler� kapsar.

d) 4 Çeş�tl� G�derler: Yukarıda bel�rt�len g�derler dışında, �şletme faal�yetler�n� sürdürmek �ç�n yapılması
gerekl� olan g�derler� kapsar. K�ra g�derler�, yolluk g�derler�, dava, �cra ve noter g�derler� g�b� çeş�tl� g�derler bu grupta
yer alır.

e) 5 Verg�, Res�m ve Harçlar: Mevzuat gereğ�nce tahakkuk ett�r�len g�der n�tel�ğ�ndek� verg�, res�m ve harçlar
�le genel bütçeye aktarılacak tutarlar, sosyal h�zmetler ve çocuk es�rgeme kurumu payı, merkez h�sses�, kâr payı g�b�
Haz�ne veya �lg�l� �dareye ödenecek g�derler� kapsar.

f) 6 Amort�smanlar ve Tükenme Payları: Madd� duran varlıklar �ç�n ayrılan amort�sman g�derler� �le tükenme
paylarını kapsar.

G�der yerler�
MADDE 465 - (1) G�der yer�, üret�m ve h�zmetler�n yapıldığı ve mal�yetler�n oluştuğu örgütün b�r b�r�m�n�

�fade eder. Örgüt, g�derler�n planlanması, kontrol ed�lmes� ve bu g�derler�n dengel� b�r b�ç�mde toplanıp dağıtılmasını
sağlar.

(2) G�der yerler�n�n saptanmasında, kuruluşların organ�zasyon şeması esas alınır. Bölümlenme; esas üret�m,
yardımcı üret�m, yardımcı h�zmet, yatırım, üret�m yerler� yönet�m�, araştırma ve gel�şt�rme, pazarlama, satış ve
dağıtım �le genel yönet�m olarak yapılır.

(3) G�der yerler�n�n bölümlenmes�nde yukarıda bel�rt�len g�der yerler� gruplaması esas olmakla beraber,
kuruluşların �şletme faal�yet alanı �le faal�yet�n teknoloj�k akımına uygun olarak açılacak g�der yerler�, bu ver�len ana
grup başlıkları altında yer alab�l�r.

71 D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler�
MADDE 466 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesap grubu; üret�m �şlem� sırasında doğrudan

doğruya mamul bünyes�ne ana madde olarak katılan ve hang� mamulden ne kadar tüket�ld�ğ� ekonom�k bakımdan ayrı
olarak �zleneb�len �lk madde ve malzeme kullanımları �le yansıtma ve fark hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) End�rekt (dolaylı) �lk madde ve malzeme kullanımları genel üret�m g�derler� �ç�nde �zlen�r.
(3) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan

oluşur:
710 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Hesabı
711 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabı



712 D�rekt İlk Madde ve Malzeme F�yat Farkı Hesabı
713 D�rekt İlk Madde ve Malzeme M�ktar Farkı Hesabı
(4) Bu grupta yer alan 712 ve 713 numaralı  hesaplar önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı

hâllerde kullanılır.
710 D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 467 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesabı, esas üret�m g�der yerler� �le �lg�l� olan ve

üret�m �şlem� sırasında doğrudan doğruya mamul bünyes�ne g�ren ve onun b�r unsurunu oluşturan �lk madde ve
malzemeler �le üret�m�n yapılmasında zorunlu bulunan yardımcı maddeler�n ambardan çek�l�p kullanılması �le �lg�l�
f��lî tutarların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Üret�mde kullanılmayan ve satılan �lk madde ve malzemen�n mal�yet� bu hesapta �zlenmez.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 468 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Üret�m g�der yerler�ne gönder�len d�rekt �lk madde ve malzemeler kayıtlı tutarları �le bu hesaba borç, 150

İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Üret�mle �lg�l� olarak dışarıya yaptırılan �şler mal�yet tutarları �le bu hesaba borç, yapılan ödemen�n şekl�ne

göre �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
3) Öncek� mal�yet dönem� sonunda yarı mamuller üret�m hesabına alınan üret�m aşamasındak� yarı mamuller

yen� mal�yet dönem� başında bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına alacak kayded�l�r
b) Alacak
1) G�der yerler�nde kullanılmak üzere alınan, ancak daha sonra kullanılmayarak ambara ger� gönder�len �lk

madde ve malzemeler bu hesaba alacak, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç kayded�l�r.
2) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, 711 D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
711 D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� yansıtma hesabı       
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 469 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� yansıtma hesabı, 710 D�rekt İlk Madde ve Malzeme

G�derler� Hesabında oluşan tutarların, car� dönem �ç�nde üret�len mamul ve yarı mamuller�n mal�yetler�ne
aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 470 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları

aşağıda göster�lm�şt�r
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem�

sonunda bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde, tahm�n� d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� mal�yet unsuru

olarak bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumsuz farklar bu hesaba alacak; f�yat farkları 712 D�rekt İlk Madde ve Malzeme F�yat
Farkı Hesabına, m�ktar farkları �se 713 D�rekt İlk Madde ve Malzeme M�ktar Farkı Hesabına borç kayded�l�r

b) Borç      
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu farklar bu hesaba borç; f�yat farkları 712 D�rekt İlk Madde ve Malzeme F�yat Farkı
Hesabına, m�ktar farkları �se 713 D�rekt İlk Madde ve Malzeme M�ktar Farkı Hesabına alacak kayded�l�r.

2) D�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 710
D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.

712 D�rekt �lk madde ve malzeme f�yat farkı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 471 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme f�yat farkı hesabı, önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde,

d�rekt �lk madde ve malzeme f��lî g�derler� �le önceden saptanmış mal�yetler arasında oluşan olumlu veya olumsuz
f�yat farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�rekt �lk madde ve malzeme f�yat farkı hesabı, oluşan olumlu veya olumsuz d�rekt �lk madde ve malzeme
f�yat farklarına göre ç�ft taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 472 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme f�yat farkı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak   
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu f�yat farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 711 D�rekt İlk Madde ve



Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba

borç yazılan olumsuz �lk madde ve malzeme f�yat farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya
152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumsuz f�yat farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 711 D�rekt İlk Madde ve
Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
alacak yazılan olumlu �lk madde ve malzeme f�yat farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya
152 Mamuller Hesabına alacak kayded�l�r.

713 D�rekt �lk madde ve malzeme m�ktar farkı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 473 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme m�ktar farkı hesabı, önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde,

d�rekt �lk madde ve malzeme f��lî g�derler� �le önceden saptanmış mal�yetler arasında oluşan olumlu veya olumsuz
m�ktar farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�rekt �lk madde ve malzeme m�ktar farkı hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz m�ktar farklarına göre ç�ft
taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 474 - (1) D�rekt �lk madde ve malzeme m�ktar farkı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu m�ktar farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 711 D�rekt İlk Madde ve
Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
borç yazılan olumsuz m�ktar farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumsuz m�ktar farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 711 D�rekt İlk Madde ve
Malzeme G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
alacak yazılan olumlu m�ktar farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına alacak kayded�l�r.

72 D�rekt �şç�l�k g�derler�
MADDE 475 - (1) D�rekt �şç�l�k g�derler� hesap grubu; b�r mal veya h�zmet�n üret�m mal�yet�ne doğrudan

doğruya ver�leb�len �şç�l�k g�derler� �le �lg�l� g�der, yansıtma ve fark hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) D�rekt �şç�l�k g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
720 D�rekt İşç�l�k G�derler� Hesabı
721 D�rekt İşç�l�k G�derler� Yansıtma Hesabı
722 D�rekt İşç�l�k Ücret Farkları Hesabı
723 D�rekt İşç�l�k Süre (Zaman) Farkları Hesabı
(3) Bu grupta yer alan 722 ve 723 numaralı  hesaplar önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı

hâllerde kullanılır.
720 D�rekt �şç�l�k g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 476 - (1) D�rekt �şç�l�k g�derler� hesabı, esas üret�m g�der yerler� �le �lg�l� olup, bell� b�r mamul veya

h�zmet�n üret�m mal�yet�ne doğrudan doğruya yükleneb�len �şç�l�k g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu g�derler, hang� mamul veya mamul grubu �ç�n harcandığı �zleneb�len ve herhang� b�r dağıtım anahtarına

gerek duymadan, �şç� başına düşen çalışma süres� ölçüleb�len �şç�l�k g�derler�nden oluşur.
(3) Esas üret�m g�der yer�nde çalışan �şç�lere a�t normal ücretler dışında kalan fazla çalışma ücret�, pr�m,

�kram�ye, sosyal güvenl�k �şveren payları ve her türlü yardımlar da d�rekt �şç�l�k g�der� sayılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 477 - (1) D�rekt �şç�l�k g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Esas üret�m g�der yer�nde çalışan �şç�lere a�t g�derler bu hesaba borç, kes�nt�ler �lg�l� hesaplara, yapılan

ödeme 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Esas üret�m g�der yer� �le �lg�l� olarak dışarıda yaptırılan �şler �ç�n ödenen ücretler bu hesaba borç, kes�nt�ler

�lg�l� hesaplara, yapılan ödeme 100 Kasa Hesabı veya 103 Ver�len Çekler ve Gönderme Em�rler� Hesabına alacak
kayded�l�r.



b) Alacak
1) D�rekt �şç�l�k g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 721

D�rekt İşç�l�k G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
721 D�rekt �şç�l�k g�derler� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 478 - (1) D�rekt �şç�l�k g�derler� yansıtma hesabı, 720 D�rekt İşç�l�k G�derler� Hesabında oluşan

tutarların, car� dönem �ç�nde üret�len mamul ve yarı mamul mal�yetler�ne aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes�
�ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 479 - (1) D�rekt �şç�l�k g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r;
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, d�rekt �şç�l�k g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde tahm�n� ücret g�derler� mal�yet unsuru olarak bu hesaba alacak, 151

Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz farklar bu hesaba alacak; ücret farkları 722 D�rekt İşç�l�k Ücret Farkları Hesabına,
süre (zaman) farkları �se 723 D�rekt İşç�l�k Süre (Zaman) Farkları Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu farklar bu hesaba borç; ücret farkları 722 D�rekt İşç�l�k Ücret Farkları Hesabına,
süre (zaman) farkları �se 723 D�rekt İşç�l�k Süre (Zaman) Farkları Hesabına alacak kayded�l�r.

2) D�rekt �şç�l�k g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 720 D�rekt İşç�l�k
G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.

722 D�rekt �şç�l�k ücret farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 480 - (1) D�rekt �şç�l�k ücret farkları hesabı, önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı

durumlarda, f��lî d�rekt �şç�l�k g�derler� �le önceden saptanmış ve mal�yetlere yüklenm�ş d�rekt �şç�l�k g�derler�
arasındak� olumlu veya olumsuz ücret farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�rekt �şç�l�k ücret farkları hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz d�rekt �şç�l�k ücret farklarına göre ç�ft
taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 481 - (1) D�rekt �şç�l�k ücret farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu ücret farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 721 D�rekt İşç�l�k G�derler�
Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
borç yazılan olumsuz d�rekt �şç�l�k ücret farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152
Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz ücret farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 721 D�rekt İşç�l�k G�derler�
Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
alacak yazılan olumlu ücret farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına alacak kayded�l�r.

723 D�rekt �şç�l�k süre (zaman) farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 482 - (1) D�rekt �şç�l�k süre (zaman) farkları hesabı, önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n

uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan olumlu veya olumsuz süre
(zaman) farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) D�rekt �şç�l�k süre (zaman) farkları hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz süre (zaman) farklarına göre ç�ft
taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 483 - (1) D�rekt �şç�l�k süre (zaman) farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu süre (zaman) farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 721 D�rekt İşç�l�k



G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba

borç yazılan olumsuz süre (zaman) farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç      
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz süre (zaman) farkları bu hesaba borç, 721 D�rekt İşç�l�k G�derler� Yansıtma Hesabına
alacak kayded�l�r.             

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu süre (zaman) farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına alacak kayded�l�r.

73 Genel üret�m g�derler�
MADDE 484 - (1) Genel üret�m g�derler� hesap grubu; �şletmen�n üret�m ve bu üret�me bağlı h�zmetler �ç�n

yapılan d�rekt �lk madde ve malzeme ve d�rekt �şç�l�k dışında kalan g�derlerle �lg�l� g�der ve yansıtma hesapları �le fark
hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Genel üret�m g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
730 Genel Üret�m G�derler� Hesabı
731 Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabı
732 Genel Üret�m G�derler� Bütçe Farkları Hesabı
733 Genel Üret�m G�derler� Ver�ml�l�k Farkları Hesabı
734 Genel Üret�m G�derler� Kapas�te Farkları Hesabı
(3) Bu grupta yer alan 732, 733 ve 734 numaralı  hesaplar önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı

hâllerde kullanılır.
730 Genel üret�m g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 485 - (1) Genel üret�m g�derler� hesabı, üret�m ve bu üret�me bağlı h�zmetler �ç�n yapılan d�rekt

�şç�l�k ve d�rekt �lk madde ve malzeme dışında kalan g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Bu g�derler�n; üret�m ve h�zmet mal�yet� �le �lg�l� b�r g�der n�tel�ğ� taşıması, çeş�t ve değer yönü �le

doğrudan doğruya değ�l ancak dağıtım yoluyla üret�m ve h�zmet mal�yet�ne yansıtılır n�tel�kte olması gerek�r.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 486 - (1) Genel üret�m g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r;
a) Borç
1) Üret�m faal�yet� �le �lg�l� end�rekt g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Mal�yetlere yansıtılan genel yönet�m g�derler� bu hesaba borç, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına

alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Genel üret�m g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 731

Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
731 Genel üret�m g�derler� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 487 - (1) Genel üret�m g�derler� yansıtma hesabı, genel üret�m g�derler� hesabında oluşan tutarların,

hesap dönem� �ç�nde üret�len mamul ve yarı mamul mal�yetler�ne aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 488 - (1) Genel üret�m g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, genel üret�m g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde tahm�n� genel üret�m g�derler�, mal�yet unsuru olarak bu hesaba

alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabı veya 152 Mamuller Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz farklar bu hesaba alacak; bütçe farkları 732 Genel Üret�m G�derler� Bütçe Farkları
Hesabına, ver�ml�l�k farkları 733 Genel Üret�m G�derler� Ver�ml�l�k Farkları Hesabına, kapas�te farkları �se 734 Genel
Üret�m G�derler� Kapas�te Farkları Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Genel üret�m g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 730 Genel Üret�m

G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu farklar bu hesaba borç; bütçe farkları 732 Genel Üret�m G�derler� Bütçe Farkları



Hesabına, ver�ml�l�k farkları 733 Genel Üret�m G�derler� Ver�ml�l�k Farkları Hesabına, kapas�te farkları �se 734 Genel
Üret�m G�derler� Kapas�te Farkları Hesabına alacak kayded�l�r.

732 Genel üret�m g�derler� bütçe farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 489 - (1) Genel üret�m g�derler� bütçe farkları hesabı, f��lî üret�m genel g�derler� �le mal�yetlere

yüklenen önceden saptanmış g�derler arasındak� olumlu veya olumsuz bütçe farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Genel üret�m g�derler� bütçe farkları hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz bütçe farklarına göre ç�ft taraflı

olarak çalışab�l�r.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 490 - (1) Genel üret�m g�derler� bütçe farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu bütçe farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 731 Genel Üret�m G�derler�
Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
borç yazılan olumsuz bütçe farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz bütçe farkları bu hesaba borç, 731 Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabına alacak
kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan olumlu bütçe farkları
bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına alacak kayded�l�r.

733 Genel üret�m g�derler� ver�ml�l�k farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 491 - (1) Genel üret�m g�derler� ver�ml�l�k farkları hesabı, f��lî üret�m genel g�derler� �le mal�yetlere

yüklenen önceden saptanmış g�derler arasında oluşan olumlu veya olumsuz ver�ml�l�k farklarının �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

(2) Genel üret�m g�derler� ver�ml�l�k farkları hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz ver�ml�l�k farklarına göre
ç�ft taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 492 - (1) Genel üret�m g�derler� ver�ml�l�k farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu ver�ml�l�k farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 731 Genel Üret�m
G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba
borç yazılan olumsuz ver�ml�l�k farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına borç kayded�l�r.

 
b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz ver�ml�l�k farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 731 Genel Üret�m
G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu ver�ml�l�k farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına
alacak kayded�l�r.

734 Genel üret�m g�derler� kapas�te farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 493 - (1) Genel üret�m g�derler� kapas�te farkları hesabı, f��lî üret�m g�derler� �le mal�yetlere

yüklenen önceden saptanmış g�derler arasındak� olumlu veya olumsuz kapas�te farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Genel üret�m g�derler� kapas�te farkları hesabı, oluşan olumlu veya olumsuz kapas�te farklarına göre ç�ft

taraflı olarak çalışab�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 494 - (1) Genel üret�m g�derler� kapas�te farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu kapas�te farkları bu hesaba alacak, 731 Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabına



borç kayded�l�r.
2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında ortaya çıkan ve bu hesaba

borç yazılan olumsuz kapas�te farkları bu hesaba alacak, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz kapas�te farkları bu hesaba borç, 731 Genel Üret�m G�derler� Yansıtma Hesabına
alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu kapas�te farkları bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller Üret�m Hesabına veya 152 Mamuller Hesabına
alacak kayded�l�r.

74 H�zmet üret�m mal�yet�
MADDE 495 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� hesap grubu; h�zmet �şletmeler�n�n üret�m mal�yet� hesaplarının

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) H�zmet �şletmeler�nde; 71, 72 ve 73 numaralı gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz.
(3) H�zmet üret�m mal�yet�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
740 H�zmet Üret�m Mal�yet� Hesabı
741 H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabı
742 H�zmet Üret�m Mal�yet� Fark Hesabı
(4) 742 numaralı  hesap önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda kullanılır.
740 H�zmet üret�m mal�yet� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 496 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� hesabı, h�zmet �şletmeler�nde üret�len h�zmetler �ç�n yapılan

g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 497 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r         
a) Borç
1) H�zmet üret�m� �ç�n yapılan g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Mal�yetlere yansıtılan genel yönet�m g�derler� bu hesaba borç, 770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına

alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) H�zmet üret�m mal�yet� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 741

H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
741 H�zmet üret�m mal�yet� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 498 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� yansıtma hesabı, h�zmet mal�yet�n� oluşturan g�derler�n 622 Satılan

H�zmet Mal�yet� Hesabına, taahhüt �şler� yapan �şletmelerde �se dönem �ç�nde yapılan �nşaat g�derler�n�n 170-178
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabına aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 499 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, h�zmet üret�m mal�yet� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, h�zmet �şletmeler�nde 622 Satılan H�zmet Mal�yet� Hesabına, yıllara yaygın �nşaat ve taahhüt �ş� yapan
�şletmelerde �se 170-178 hesap aralığında projeler bazında açılan �lg�l� Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler�
Hesabına borç kayded�l�r.

2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde, tahm�n� h�zmet üret�m g�derler� mal�yet unsuru olarak bu hesaba
alacak, h�zmet �şletmeler�nde 622 Satılan H�zmet Mal�yet� Hesabına, yıllara yaygın �nşaat ve taahhüt �ş� yapan
�şletmelerde �se 170-178 hesap aralığında projeler bazında açılan �lg�l� Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler�
Hesabına borç kayded�l�r.

3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış
mal�yetler arasında oluşan olumsuz h�zmet üret�m mal�yet� farkları bu hesaba alacak, 742 H�zmet Üret�m Mal�yet�
Fark Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) H�zmet üret�m mal�yet� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 740 H�zmet Üret�m

Mal�yet� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu farklar bu hesaba borç, 742 H�zmet Üret�m Mal�yet� Fark Hesabına alacak
kayded�l�r.

742 H�zmet üret�m mal�yet� fark hesabı
Hesabın n�tel�ğ�



MADDE 500 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� fark hesabı, h�zmet üret�m mal�yetler�n�n f��lî tutarları �le önceden
saptanmış h�zmet üret�m mal�yet� arasındak� olumlu veya olumsuz farkların �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) H�zmet üret�m mal�yet� fark hesabı, oluşan olumlu veya olumsuz h�zmet üret�m mal�yet� farklarına göre
ç�ft taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 501 - (1) H�zmet üret�m mal�yet� fark hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumlu h�zmet üret�m mal�yet� farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 741
H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında oluşan ve bu hesaba
borç yazılan olumsuz h�zmet üret�m mal�yet� farkları bu hesaba alacak, h�zmet �şletmeler�nde 622 Satılan H�zmet
Mal�yet� Hesabına, yıllara yaygın �nşaat ve taahhüt �ş� yapan �şletmelerde �se 170-178 hesap aralığında projeler
bazında açılan �lg�l� Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış

mal�yetler arasında oluşan olumsuz h�zmet üret�m g�derler�, mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 741 H�zmet
Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî mal�yetler �le önceden saptanmış mal�yetler arasında oluşan ve bu hesaba
alacak yazılan olumlu h�zmet üret�m g�derler� bu hesaba borç, h�zmet �şletmeler�nde 622 Satılan H�zmet Mal�yet�
Hesabına, yıllara yaygın �nşaat ve taahhüt �ş� yapan �şletmelerde �se 170-178 hesap aralığında projeler bazında açılan
�lg�l� Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Mal�yetler� Hesabına alacak kayded�l�r.

75 Araştırma ve gel�şt�rme g�derler�
MADDE 502 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesap grubu; araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler� �le �lg�l�

g�der, yansıtma ve fark hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
750 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabı
751 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabı
752 Araştırma ve Gel�şt�rme G�der Farkları Hesabı
(3) Bu grupta yer alan 752 numaralı  hesap önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda

kullanılır.
750 Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 503 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabı, üret�me devam olunan mamuller�n mal�yetler�n�

düşürmek, satışlarını artırmak, bulunan yen� üret�m çeş�tler�n�n �şletmede kullanılmakta olan yöntem ve �şlemler�n�
gel�şt�rmek ya da yen� yöntem ve �şlemler bulmak, üret�mde kullanılan teçh�zatın yen�ler�n�n ve mevcutlarının
gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n araştırmalar yapmak, satış ve pazarlama faal�yetler�n� gel�şt�rmek �ç�n yapılan g�derler�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 504 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, 751 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
751 Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 505 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� yansıtma hesabı, araştırma ve gel�şt�rme g�derler�n�n f��lî

veya standart tutarlarının dönem sonunda sonuç hesaplarına aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 506 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu

hesaba alacak, 630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde tahm�n ed�len araştırma ve gel�şt�rme g�derler� mal�yet unsuru

olarak bu hesaba alacak, 630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları bu hesaba alacak, 752 Araştırma ve Gel�şt�rme
G�der Farkları Hesabına borç kayded�l�r.



b) Borç
1) Araştırma ve gel�şt�rme g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 750

Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu g�der farkları bu hesaba borç, 752 Araştırma ve Gel�şt�rme G�der Farkları Hesabına
alacak kayded�l�r.

752 Araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 507 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları hesabı, f��lî araştırma ve gel�şt�rme g�derler� �le

mal�yetlere yüklenen önceden saptanmış g�derler arasında oluşan olumlu veya olumsuz farkların �zlenmes� �ç�n
kullanılır.

(2) Araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları hesabı, oluşan olumlu veya olumsuz araştırma ve gel�şt�rme g�der
farklarına göre ç�ft taraflı olarak çalışab�l�r.

Hesabın �şley�ş�     
MADDE 508 - (1) Araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 751
Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba borç
yazılan olumsuz araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları bu hesaba alacak, 630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler�
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 751
Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda, f��lî g�derler �le önceden saptanan g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu araştırma ve gel�şt�rme g�der farkları bu hesaba borç, 630 Araştırma ve Gel�şt�rme G�derler� Hesabına
alacak kayded�l�r.

76 Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler�
MADDE 509 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesap grubu; �şletmen�n pazarlama, satış ve dağıtım

g�derler�n�n �zlenmes�nde kullanılan g�der, yansıtma ve fark hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan

oluşur:
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabı
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Fark Hesabı
(3) Bu grupta yer alan 762 numaralı  hesap, önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda

kullanılır.
760 Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 510 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabı, üret�len malın stoklara ver�ld�ğ� ve h�zmet�n

tamamlandığı andan �t�baren alıcılara tesl�m�ne kadar geçen sürede; pazarlama, satış ve dağıtım faal�yetler� �le �lg�l�
olarak yapılan her türlü g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 511 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r:
a) Borç
1) Pazarlama, satış ve dağıtım faal�yetler� �le �lg�l� olarak yapılan g�derler bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara

alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
761 Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 512 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� yansıtma hesabı, pazarlama, satış ve dağıtım

g�derler�n�n sonuç hesaplarına aktarılmasına �l�şk�n �şlemler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 513 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları

aşağıda göster�lm�şt�r.



a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde pazarlama satış ve dağıtım g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda

bu hesaba alacak, 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde, tahm�n ed�len pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� mal�yet unsuru

olarak bu hesaba alacak, 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları bu hesaba alacak, 762 Pazarlama, Satış ve
Dağıtım G�derler� Fark Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 760

Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları bu hesaba borç, 762 Pazarlama, Satış ve
Dağıtım G�derler� Fark Hesabına alacak kayded�l�r.

762 Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� fark hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 514 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� fark hesabı, f��lî pazarlama, satış ve dağıtım g�derler�

�le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan olumlu veya olumsuz g�der farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� fark hesabı, oluşan olumlu veya olumsuz pazarlama, satış ve dağıtım

g�der farklarına göre ç�ft taraflı olarak çalışab�l�r.
Hesabın �şley�ş�     
MADDE 515 - (1) Pazarlama, satış ve dağıtım g�derler� fark hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak,
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba borç
yazılan olumsuz pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları bu hesaba alacak, 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım
G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları, mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç,
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler� Yansıtma Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu pazarlama, satış ve dağıtım g�der farkları bu hesaba borç, 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım G�derler�
Hesabına alacak kayded�l�r.

77 Genel yönet�m g�derler�
MADDE 516 - (1) Genel yönet�m g�derler� hesap grubu; �şletmen�n yönet�m fonks�yonu �le �lg�l�

faal�yetler�n�n �zlenmes�nde kullanılan g�der, yansıtma ve fark hesaplarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Genel yönet�m g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
770 Genel Yönet�m G�derler� Hesabı
771 Genel Yönet�m G�derler� Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönet�m G�der Farkları Hesabı
(3) Bu grupta yer alan 772 numaralı  hesap, önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda

kullanılır.
770 Genel yönet�m g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 517 - (1) Genel yönet�m g�derler� hesabı, �şletmen�n yönet�m fonks�yonları, �şletme pol�t�kasının

tay�n�, organ�zasyon ve personel, �dare h�zmetler�, büro h�zmetler� g�b� üret�len veya satılan malın mal�yet� �le
doğrudan �l�şk�s� kurulamayan genel mah�yettek� g�derler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 518 - (1) Genel yönet�m g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Yönet�m g�der yerler� �le �lg�l� olarak yapılan g�derler bu hesaba, ödenen katma değer verg�s� 191

İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına borç, �lg�l� hesaplara alacak kayded�l�r.
2) Yönet�m g�der yerler� �le �lg�l� olarak yapılan ücret ödemeler� bu hesaba borç, �lg�l� hesaplara alacak

kayded�l�r.
3) Personele her ne ad altında olursa olsun katkı payı olarak yapılan ödemeler bu hesaba borç, kes�nt�ler �lg�l�

hesaplara, ödenmes� gereken tutar 363 Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabına alacak kayded�l�r.



4) Haz�ne h�sses�, merkez h�sses�, Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu payı, �dare masraflarına
katılma payı ve amort�sman payına �l�şk�n tutarlar bu hesaba borç, 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükler�
Hesabına alacak kayded�l�r.

b) Alacak
1) Genel yönet�m g�derler� yansıtma hesabının alacak kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 771

Genel Yönet�m G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.
2) Mal�yetlere yansıtılan genel yönet�m g�derler� bu hesaba alacak, 730 Genel Üret�m G�derler� Hesabına borç

kayded�l�r.
771 Genel yönet�m g�derler� yansıtma hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 519 - (1) Genel yönet�m g�derler� yansıtma hesabı, dönem �ç�nde genel yönet�m g�derler�nde

hesaplanan f��lî tutarların veya önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda önceden saptanmış
genel yönet�m g�derler�n�n sonuç hesaplarına aktarılmasının �zlenmes� �ç�n kullanılır.

Hesabın �şley�ş�
MADDE 520 - (1) Genel yönet�m g�derler� yansıtma hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) F��lî mal�yet yöntem�nde, genel yönet�m g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba

alacak, 632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�nde, tahm�n ed�len genel yönet�m g�derler� mal�yet unsuru olarak bu

hesaba alacak, 632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
3) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz genel yönet�m g�der farkları bu hesaba alacak, 772 Genel Yönet�m G�der Farkları
Hesabına borç kayded�l�r.

b) Borç
1) Genel yönet�m g�derler� hesabının borç kalanı mal�yet dönem� sonunda bu hesaba borç, 770 Genel Yönet�m

G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.
2) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu genel yönet�m g�der farkları bu hesaba borç, 772 Genel Yönet�m G�der Farkları
Hesabına alacak kayded�l�r.

772 Genel yönet�m g�der farkları hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 521 - (1) Genel yönet�m g�der farkları hesabı, f��lî genel yönet�m g�derler� �le önceden saptanmış

olumlu veya olumsuz genel yönet�m g�der farklarının �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Genel yönet�m g�der farkları hesabı; oluşan olumlu veya olumsuz genel yönet�m g�der farklarına göre ç�ft

taraflı olarak çalışab�l�r.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 522 - (1) Genel yönet�m g�der farkları hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumlu genel yönet�m g�der farkları mal�yet dönem� sonunda bu hesaba alacak, 771 Genel
Yönet�m G�derler� Yansıtma Hesabına borç kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba borç
yazılan olumsuz genel yönet�m g�der farkları bu hesaba alacak, 632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına borç
kayded�l�r.

b) Borç
1) Önceden saptanmış mal�yet yöntem�n�n uygulandığı durumlarda, f��lî g�derler �le önceden saptanmış

g�derler arasında oluşan olumsuz genel yönet�m g�der farkları bu hesaba borç, 771 Genel Yönet�m G�derler� Yansıtma
Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Mal�yet dönem� sonunda f��lî g�derler �le önceden saptanmış g�derler arasında oluşan ve bu hesaba alacak
yazılan olumlu genel yönet�m g�der farkları bu hesaba borç, 632 Genel Yönet�m G�derler� Hesabına alacak kayded�l�r.

 
ONİKİNCİ BÖLÜM

Nazım Hesaplara İl�şk�n Hesap ve İşlemler
 

9 Nazım hesaplar
MADDE 523 - (1) Nazım hesaplar ana hesap grubu; varlık, kaynak, gel�r ve g�der hesaplarında �zlenmeyen ve

muhaseben�n sadece b�lg� verme görev� yükled�ğ� �şlemler �le �daren�n muhasebe d�s�pl�n� altında toplanması �stenen
�şlemler� ve gelecekte doğab�lecek hak ve yükümlülükler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; �ht�yaca göre nazım hesap açılması serbest olmakla beraber, tem�nat
alınan değerler, tem�nat ver�len değerler, kanunen kabul ed�lmeyen g�derler, verg� dışı gel�rler, dem�rbaş g�derler�,



ar�yet ver�len değerler �le kons�nye mallar hesap grupları şekl�nde bölümlen�r.
90 Tem�nat alınan değerler
MADDE 524 - (1) Tem�nat alınan değerler hesap grubu; tem�nat ve depoz�to olarak geç�c�, kes�n ve avans

tem�natı karşılığı alınan banka tem�nat mektupları, haz�ne bonosu ve devlet tahv�l� g�b� nak�t dışındak� değerler�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Tem�nat alınan değerler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
900 Alınan Tem�natlar Hesabı
901 Alınan Tem�natlar Alacaklı Hesabı
900 Alınan tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 525 - (1) Alınan tem�natlar hesabı, tem�nat olarak kabul ed�len nak�t dışındak� değerler�n �zlenmes�

�ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 526 - (1) Alınan tem�natlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Tem�nat olarak kabul ed�len nak�t dışındak� değerler alındığında bu hesaba borç, 901 Alınan Tem�natlar

Alacaklı Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak  
1) İade ed�len veya paraya çevr�len tem�natlar bu hesaba alacak, 901 Alınan Tem�natlar Alacaklı Hesabına

borç kayded�l�r.
901 Alınan tem�natlar alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 527 - (1) Alınan tem�natlar alacaklı hesabı, tem�nat olarak kabul ed�len nak�t dışındak� değerler�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 528 - (1) Alınan tem�natlar alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Tem�nat olarak kabul ed�len nak�t dışındak� değerler alındığında bu hesaba alacak, 900 Alınan Tem�natlar

Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) İade ed�len veya paraya çevr�len tem�natlar bu hesaba borç, 900 Alınan Tem�natlar Hesabına alacak

kayded�l�r.
91 Tem�nat ver�len değerler
MADDE 529 - (1) Tem�nat ver�len değerler hesap grubu; tem�nat olarak ver�len nak�t dışındak� değerler�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Tem�nat ver�len değerler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
910 Ver�len Tem�natlar Hesabı
911 Ver�len Tem�natlar Alacaklı Hesabı
910 Ver�len tem�natlar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 530 - (1) Ver�len tem�natlar hesabı, tem�nat olarak ver�len nak�t dışındak� değerler�n �zlenmes� �ç�n

kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 531 - (1) Ver�len tem�natlar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Tem�nat olarak ver�len değerler bu hesaba borç, 911 Ver�len Tem�natlar Alacaklı Hesabına alacak

kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ger� alınan tem�natlar bu hesaba alacak, 911 Ver�len Tem�natlar Alacaklı Hesabına borç kayded�l�r.
911 Ver�len tem�natlar alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 532 - (1) Ver�len tem�natlar alacaklı hesabı, tem�nat olarak ver�len nak�t dışındak� değerler�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 533 - (1) Ver�len tem�natlar alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Tem�nat olarak ver�len değerler bu hesaba alacak, 910 Ver�len Tem�natlar Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Ger� alınan tem�natlar bu hesaba borç, 910 Ver�len Tem�natlar Hesabına alacak kayded�l�r.
92 Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler



MADDE 534 - (1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler hesap grubu; kanunen kabul ed�lmeyen g�derler�n
�zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
920 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Hesabı
921 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Alacaklı Hesabı
920 Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 535 - (1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler hesabı, kanunen kabul ed�lmeyen g�derler�n �zlenmes�

�ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 536 - (1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler bu hesaba borç, 921 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Alacaklı

Hesabına alacak kayded�l�r.   
b) Alacak
1) Hesap dönem� sonunda kanunen kabul ed�lmeyen g�derler verg� matrahına dâh�l ed�ld�kten sonra bu hesaba

alacak, 921 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Alacaklı Hesabına borç kayded�l�r.
921 Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 537 - (1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler alacaklı hesabı, kanunen kabul ed�lmeyen g�derler�n

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 538 - (1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Kanunen kabul ed�lmeyen g�derler bu hesaba alacak, 920 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Hesabına

borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Hesap dönem� sonunda kanunen kabul ed�lmeyen g�derler verg� matrahına dâh�l ed�ld�kten sonra bu hesaba

borç, 920 Kanunen Kabul Ed�lmeyen G�derler Hesabına alacak kayded�l�r.
93 Verg� dışı gel�rler
MADDE 539 - (1) Verg� dışı gel�rler hesap grubu; �lg�l� gel�r hesabına kayded�lmekle b�rl�kte verg� matrahına

dâh�l ed�lmeyen gel�rler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Verg� dışı gel�rler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
930 Verg� Dışı Gel�rler Hesabı
931 Verg� Dışı Gel�rler Alacaklı Hesabı
930 Verg� dışı gel�rler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 540 - (1) Verg� dışı gel�rler hesabı, �lg�l� gel�r hesabına kayded�lmekle b�rl�kte verg� matrahına dâh�l

ed�lmeyen gel�rler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 541 - (1) Verg� dışı gel�rler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Verg� dışı gel�rler bu hesaba borç, 931 Verg� Dışı Gel�rler Alacaklı Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Hesap dönem� sonunda verg� dışı gel�rler, verg� matrahından düşüldükten sonra bu hesaba alacak, 931 Verg�

Dışı Gel�rler Alacaklı Hesabına borç kayded�l�r.
931 Verg� dışı gel�rler alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 542 - (1) Verg� dışı gel�rler alacaklı hesabı, �lg�l� gel�r hesabına kayded�lmekle b�rl�kte verg�

matrahına dâh�l ed�lmeyen gel�rler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 543 - (1) Verg� dışı gel�rler alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Verg� dışı gel�rler bu hesaba alacak, 930 Verg� Dışı Gel�rler Hesabına borç, kayded�l�r.
b) Borç
1) Hesap dönem� sonunda verg� dışı gel�rler, verg� matrahından düşüldükten sonra bu hesaba borç, 930 Verg�

Dışı Gel�rler Hesabına alacak kayded�l�r.
94 Dem�rbaş g�derler�



MADDE 544 - (1) Dem�rbaş g�derler� hesap grubu; 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu
gereğ�nce tesp�t ed�len tutarın altında kalan ve “25 Madd� Duran Varlıklar” grubunda yer alan hesaplara
kayded�lmeyen dem�rbaş g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.

(2) Dem�rbaş g�derler�, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
940 Dem�rbaş G�derler� Hesabı
941 Dem�rbaş G�derler� Alacaklı Hesabı
940 Dem�rbaş g�derler� hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 545 - (1) Dem�rbaş g�derler� hesabı, dem�rbaş g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 546 - (1) Dem�rbaş g�derler� hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Dem�rbaşlar ed�n�ld�ğ�nde bu hesaba borç, 941 Dem�rbaş G�derler� Alacaklı Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Dem�rbaşların kayıtlardan düşülmes� durumunda bu hesaba alacak, 941 Dem�rbaş G�derler� Alacaklı

Hesabına borç kayded�l�r.
941 Dem�rbaş g�derler� alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 547 - (1) Dem�rbaş g�derler� alacaklı hesabı, dem�rbaş g�derler�n�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 548 - (1) Dem�rbaş g�derler� alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Dem�rbaşlar ed�n�ld�ğ�nde bu hesaba alacak, 940 Dem�rbaş G�derler� Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Dem�rbaşların kayıtlardan düşülmes� durumunda bu hesaba borç, 940 Dem�rbaş G�derler� Hesabına alacak

kayded�l�r.
95 Ar�yet ver�len değerler
MADDE 549 - (1) Ar�yet ver�len değerler hesap grubu; mevzuatları gereğ� ar�yet sözleşmes� �le �şletmeler�n

b�rb�rler�ne verd�kler� malların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Ar�yet ver�len değerler, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
950 Ar�yet Ver�len Değerler Hesabı
951 Ar�yet Ver�len Değerler Alacaklı Hesabı
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 550 - (1) Ar�yet olarak mal alan ve veren �şletmeler arasında yapılacak sözleşmede; malın n�tel�ğ�,

tesl�m tar�h�, değer� ve mülk�yet�n�n malı tesl�m edene a�t olduğuna �l�şk�n b�lg�lere yer ver�l�r.
(2) Yapılan sözleşme uyarınca aynı �lde olan �şletmeler arasında ar�yet ver�len mallar sözleşmede bel�rt�lm�ş

�se bu tar�hte, bel�rt�lmem�ş �se �sten�ld�ğ�nde ar�yet alan tarafından �ade ed�l�r.
950 Ar�yet ver�len değerler hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 551 - (1) Ar�yet ver�len değerler hesabı, yapılan sözleşme �le �şletmelere ver�len ve alınan ar�yet

değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 552 - (1) Ar�yet ver�len değerler hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Ar�yet olarak ver�len değerler tesl�m ed�ld�ğ�nde bu hesaba borç, 951 Ar�yet Ver�len Değerler Alacaklı

Hesabına alacak kayded�l�r.
b) Alacak
1) Ar�yet olarak ver�len değerler �ade ed�ld�ğ�nde bu hesaba alacak, 951 Ar�yet Ver�len Değerler Alacaklı

Hesabına borç kayded�l�r.
951 Ar�yet ver�len değerler alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 553 - (1) Ar�yet ver�len değerler alacaklı hesabı, yapılan sözleşme �le �şletmelere ver�len ve alınan

ar�yet değerler�n �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 554 - (1) Ar�yet ver�len değerler alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda

göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Ar�yet olarak ver�len değerler tesl�m ed�ld�ğ�nde bu hesaba alacak, 950 Ar�yet Ver�len Değerler Hesabına

borç kayded�l�r.
b) Borç



1) Ar�yet olarak ver�len değerler �ade ed�ld�ğ�nde bu hesaba borç, 950 Ar�yet Ver�len Değerler Hesabına
alacak kayded�l�r.

96 Kons�nye mallar
MADDE 555 - (1) Kons�nye mallar hesap grubu; �şletme tarafından üret�lm�ş veya mülk�yet� �şletmeye a�t

olmakla b�rl�kte aracı kullanılmak suret�yle satılmak üzere gönder�len malların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
(2) Kons�nye mallar, n�tel�kler�ne göre bu grup �ç�nde açılacak aşağıdak� hesaplardan oluşur:
960 Kons�nye Mallar Hesabı
961 Kons�nye Mallar Alacaklı Hesabı
Hesaba �l�şk�n �şlemler
MADDE 556 - (1) Satılmak üzere gönder�len malların mülk�yet�, mallar satılıncaya kadar malı gönderen

�şletmeye a�t olduğundan, �şletmen�n akt�f�nde muhafaza ed�l�r.
(2) Stokların satıldığının b�ld�r�lmes� hâl�nde tahakkuk kayıtları ve satış bedel�n�n �şletme hesabına

�nt�kal�nde tahs�lat kayıtları bu yönetmel�kte yer alan hesaplar çerçeves�nde yapılır.
960 Kons�nye mallar hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 557 - (1) Kons�nye mallar hesabı, aracı kullanılmak suret�yle satılmak üzere gönder�len malların

�zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 558 - (1) Kons�nye mallar hesabına �l�şk�n borç ve alacak kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Borç
1) Kons�nye olarak gönder�len mallar bu hesaba borç, 961 Kons�nye Mallar Alacaklı Hesabına alacak

kayded�l�r.
b) Alacak
1) Kons�nye olarak gönder�len mal satıldığında bu hesaba alacak, 961 Kons�nye Mallar Alacaklı Hesabına

borç kayded�l�r.
961 Kons�nye mallar alacaklı hesabı
Hesabın n�tel�ğ�
MADDE 559 - (1) Kons�nye mallar alacaklı hesabı, aracı kullanılmak suret�yle satılmak üzere gönder�len

malların �zlenmes� �ç�n kullanılır.
Hesabın �şley�ş�
MADDE 560 - (1) Kons�nye mallar alacaklı hesabına �l�şk�n alacak ve borç kayıtları aşağıda göster�lm�şt�r.
a) Alacak
1) Kons�nye olarak gönder�len mallar bu hesaba alacak, 960 Kons�nye Mallar Hesabına borç kayded�l�r.
b) Borç
1) Kons�nye olarak gönder�len mal satıldığında bu hesaba borç, 960 Kons�nye Mallar Hesabına alacak

kayded�l�r.
 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ay Sonu İşlemler�, Dönem Sonu İşlemler�,
Dönem Başı İşlemler� ve Yönet�m Dönem�

 
Katma değer verg�s� �le �lg�l� tahakkuk �şlemler�
MADDE 561 - (1) Ay sonlarında �nd�r�lecek katma değer verg�s� hesabı �le devreden katma değer verg�s�

hesabının borç kalanları toplamlarının, hesaplanan katma değer verg�s� hesabının alacak kalanı �le karşılaştırılması
sonucunda;

a) İnd�r�lecek katma değer verg�s� hesabı kalan ver�rse aradak� fark 190 Devreden Katma Değer Verg�s�
Hesabına borç, 191 İnd�r�lecek Katma Değer Verg�s� Hesabına alacak,

b) Hesaplanan katma değer verg�s� hesabı kalan ver�rse aradak� fark 360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına
alacak, 391 Hesaplanan Katma Değer Verg�s� Hesabına borç,

kayded�l�r.
Ödenecek döner sermaye yükümlülükler� �le �lg�l� tahakkuk �şlemler�
MADDE 562 - (1) İşletmelerce ay sonlarında, bu Yönetmel�ğ�n 60 Brüt Satışlar, 64 D�ğer Faal�yetlerden

Olağan Gel�r ve Kârlar �le 67 Olağandışı Gel�r ve Kârlar gruplarındak� hesapların alacak toplamlarından; 61 Satış
İnd�r�mler� grubunda yer alan hesapların borç toplamları çıkarılarak bulunacak gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutarlar
üzer�nden, Bakanlıkça bel�rlenen oranlarda hesaplanan genel bütçeye aktarılacak tutarlar 770 Genel Yönet�m G�derler�
Hesabına borç, 362 Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükler� Hesabına alacak kayded�l�r.

Envanter �şlemler�
MADDE 563 - (1) İşletmelerce, en geç her ayın sonunda mevcut stokların envanter� yapılır. Stoklarla �lg�l�

envanter sonuçları �lg�l� stok hesabı �le değerlend�r�lerek döneme a�t stokların mal�yet� aşağıdak� mal�yet saptama
yöntemler�nden b�r�yle bel�rlen�r. Hang� mal�yet saptama yöntem�n�n kullanıldığı b�lanço d�pnotlarında göster�l�r.

a) B�r�m Mal�yet Yöntem�



b) İlk G�ren- İlk Çıkar Yöntem�
c) Son G�ren- İlk Çıkar Yöntem�
ç) Ortalama Mal�yet Yöntem�
(2) Yukarıda açıklanan yöntemlerden b�r�yle hesaplanan stokların mal�yet� �lg�l� satışların mal�yet� hesabına

borç, �lg�l� stok hesabına alacak kayded�l�r. H�zmet �şletmeler�nde �se h�zmet üret�m mal�yet� hesabında toplanan
g�derler, en geç ay sonunda 741 H�zmet Üret�m Mal�yet� Yansıtma Hesabına alacak, 622 Satılan H�zmet Mal�yet�
Hesabına borç kayded�l�r.

M�zan
MADDE 564 - (1) Hesap planlarında yer alan hesaplardan yararlanılarak, aylık ve yıllık olarak geç�c� ve kes�n

“M�zan” (Örnek:24) düzenlen�r.
(2) M�zan, yevm�ye defter� �le yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her

ayın sonu �t�barıyla düzenlen�r. M�zanda; her hesabın borç ve alacak sütunlarındak� tutarların, yevm�ye ve yardımcı
defterler�ndek� borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı �le alacak sütunu toplamının b�rb�r�ne eş�t olması
gerek�r.

Malî tablolar
MADDE 565 - (1) Malî tablolar �lkeler�, temel malî tabloların düzenlenmes�nde �şletmeler tarafından

uygulanacak kuralları �fade eder.
(2) Malî tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve �lkeler �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�n�n farklı

uygulamalara yer verd�ğ� durumlarda, �şletmeler söz konusu mevzuat hükümler� uyarınca �sten�len b�lg�ler� sağlayacak
şek�lde gerekl� düzenlemeler� yaparlar. Ancak, bu düzenlemeler bu bölümde yer alan �lkeler çerçeves�nde
düzenlenecek malî tabloların tekl�ğ� �lkes�n� değ�şt�rmez.

(3) Malî tablolar aşağıdak� tabloları �çer�r.
a) B�lanço (Örnek: 25); Her b�r �şletmen�n bell� b�r tar�htek� varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz

kaynaklarını gösteren tablodur. Kes�n m�zanda yer alan hesapların borç kalanları b�lançonun akt�f hesaplarını, alacak
kalanları da b�lançonun pas�f hesaplarını oluşturur. Akt�f ve pas�f� düzenley�c� hesaplar bulundukları grupta eks� değer
olarak göster�l�r. Bu Yönetmel�ğ�n 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeler�nde bel�rlenen �lkelere uygun olarak hazırlanır ve
sunulur.

b) Gel�r Tablosu (Örnek: 26); İşletmeler�n satışları, gel�rler�, satışların mal�yet�, g�derler�, kâr ve zarar
hesapları ve hesap dönem�ne a�t �şletme faal�yet� sonuçları sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak bu tabloda
göster�l�r. Bütün satışlar, gel�r ve kârlar �le mal�yet, g�der ve zararlar brüt tutarları üzer�nden göster�l�r ve h�çb�r satış,
gel�r ve kâr kalem� b�r mal�yet, g�der ve zarar kalem� �le tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suret�yle gel�r
tablosundan çıkarılamaz. Gel�r tablosu b�r öncek� hesap dönem� gel�r tablosundak� b�lg�ler� de kapsayacak şek�lde
düzenlen�r.

c) Satışların Mal�yet� Tablosu (Örnek: 27); İşletmen�n dönem �ç�ndek� stok hareketler� �le satılan �lk madde ve
malzeme, mamul ve t�car� mal g�b� maddeler ve satılan h�zmetler�n mal�yet�n� gösterecek şek�lde düzenlen�r. Satışların
mal�yet� tablosu b�r öncek� hesap dönem� b�lançosundak� b�lg�ler� de kapsayacak şek�lde düzenlen�r.

ç) Nak�t Akım Tablosu (Örnek: 28); Hesap dönem� �ç�nde, �şletmen�n nak�t akışına �l�şk�n ver�ler� kapsayacak
şek�lde düzenlen�r. Dönem başındak� nak�t mevcudu, dönem �ç�ndek� nak�t g�r�şler� ve dönem �ç�ndek� nak�t çıkışları
ayrıntılı olarak tabloya kayded�l�r. Dönem başı nak�t mevcudu �le dönem �ç�ndek� nak�t g�r�şler�n�n toplamından
dönem �ç�ndek� nak�t çıkışları çıkarılarak dönem sonu nak�t mevcudu bulunur. İşletmen�n dönem �ç� nak�t g�r�şler� �le
nak�t çıkışları arasındak� fark nak�t artış veya azalışını göster�r.

d) Sermaye Hareketler� Tablosu (Örnek: 29) Hesap dönem� �ç�nde sermayede meydana gelen artış ve azalışları
gösterecek şek�lde düzenlen�r. Sermayey� artıran �şlemler artı, azaltan �şlemler �se parantez �ç�nde göster�lerek eks�
olarak d�kkate alınır.

(4) B�lanço ve gel�r tablosu d�pnotlar ve ekler� �le b�rl�kte temel malî tabloları, d�ğerler� �se ek malî tabloları
oluşturur.

a) Malî Tabloların Amacı
1) Yatırımcılar, kred� verenler ve d�ğer �lg�l�ler �ç�n karar almada yararlı b�lg�ler sağlamak.
2) Gelecektek� nak�t akımlarını değerlend�rmede yararlı b�lg�ler sağlamak.
3) Varlıklar, kaynaklar ve bunlardak� değ�ş�kl�kler �le �şletme faal�yet sonuçları hakkında b�lg� sağlamak.
b) Malî Tablolardak� B�lg�ler�n Özell�kler� ve Düzenleme İlkeler�
1) Malî tablolarda yer alan b�lg�ler�n karar ver�c�ler tarafından en �y� şek�lde ve süratle kullanılab�lmes� �ç�n bu

tabloların anlaşılab�l�r, �ht�yaca uygun, güven�l�r, karşılaştırılab�l�r olması ve zamanında düzenlenmes� gerek�r.
2) Temel malî tablolar düzenlen�rken uygulanacak �lkeler, muhasebe temel kavramlarına dayanır. Temel

kavramlarla b�rl�kte b�r bütünlük �fade eder. Temel malî tablolar �lkeler�; b�lanço �lkeler� ve gel�r tablosu �lkeler�
b�ç�m�nde �k� ana grupta toplanmaktadır.

Aylık gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutarın beyanı ve genel bütçeye aktarılacak tutarların yatırılması
MADDE 566 - (1) İşletmelerce b�r ay �ç�nde elde ed�len gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutar, “Aylık

Gayr�saf� Hasılattan Tahs�l Ed�len Tutara İl�şk�n B�ld�r�m” (Örnek: 30) �le �zleyen ayın 20 nc� günü mesa� saat�
b�t�m�ne kadar faal�yette bulundukları yerlere göre �lg�l� muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�len aylık gayr�saf�



hasılattan yapılan tahs�lat tutarı üzer�nden hesaplanan genel bütçeye aktarılacak m�ktarlar aynı süre �ç�nde �lg�l�
muhasebe b�r�m�ne yatırılır.

(2) Aylık dönemler �ç�nde hasılat elde ed�lmemes� hâl�nde de, �şletmelerce aylık gayr�saf� hasılattan tahs�l
ed�len tutara �l�şk�n b�ld�r�m düzenlenerek �lg�l� yerlere ver�l�r.

(3) Yıllık b�lanço ve d�ğer hesapları bağlı bulundukları merkez kuruluşunda b�rleşt�r�len �şletmeler de dâh�l
olmak üzere, yukarıda bel�rt�len b�ld�r�m ve ödeme yükümlülüğünü her �şletme ayrı ayrı yer�ne get�r�r.

Yıllık gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutar ve kâr b�ld�r�m�
MADDE 567 - (1) Kend� özel kanun ve yönetmel�kler�nde özel hüküm bulunanlar har�ç, kârlarını Haz�neye

yatırmakla yükümlü olan �şletmelerce dönem sonu b�lançolarına göre tesp�t ed�len kârlar, düzenlenen “Yıllık Gayr�saf�
Hasılattan Tahs�l Ed�len Tutar ve Kâr B�ld�r�m�” (Örnek: 31) �le hesap dönem�n�n b�t�m�nden �t�baren mevzuatında
bel�rt�len sürede �lg�l� muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�lerek, aynı süre �ç�nde yatırılır ve karşılığında alınan alındının onaylı
örneğ� Bakanlığa gönder�l�r.

(2) Kârlarını Haz�neye yatırmak zorunda olmayan ancak, genel bütçeye aktarılacak tutarları ödeme
yükümlülüğü olan �şletmelerce de “Yıllık Gayr�saf� Hasılattan Tahs�l Ed�len Tutar ve Kâr B�ld�r�m�” düzenlenerek,
“Kârın yatırılmasına �l�şk�n alındının tar�h ve numarası” sütunları boş bırakılmak suret�yle yukarıda bel�rt�len
sürelerde muhasebe b�r�m�ne ver�l�r.

(3) Yıllık b�lanço ve d�ğer hesapları bağlı oldukları merkez müdürlükler�nde b�rleşt�r�len �şletmeler, dönem
kârları �le �lg�l� herhang� b�r b�ld�r�m ve ödemede bulunmaz, bu yükümlülük �lg�l� merkez müdürlükler�nce yer�ne
get�r�l�r.

Ödeme süres�n�n uzatılması
MADDE 568 - (1) Genel bütçeye aktarılacak tutarları ve yıl sonu kârlarını ödeyemeyecek olan �şletmelerce,

gec�kme nedenler� açıkça b�ld�r�lmek ve b�ld�r�len hususlar belgelend�r�lmek suret�yle, b�ld�r�m ve ödeme süres�nden
önce Bakanlığa müracaat ed�l�r. Ödeme süres�n� uzatmaya Bakanlık yetk�l�d�r.

B�ld�r�mde bulunmama ve süres�nde ödeme yapmamanın sonuçları
MADDE 569 - (1) Süres�nde beyan ed�lmeyen ve ödenmeyen aylık gayr�saf� hasılattan tahs�l ed�len tutar

üzer�nden genel bütçeye aktarılacak tutarlar �le dönem sonu kârları �ç�n tahakkuk edecek zamlı tutarlar, �şletmeler�n
harcama yetk�l�s� ve muhasebe yetk�l�s�nden 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanundak� hükümlere göre tahs�l ed�l�r.

(2) Ödeme süreler� Bakanlıkça uzatılan genel bütçeye aktarılacak tutarlar ve yıl sonu kârları �ç�n zam
uygulanmaz.

Dönem sonu envanter �şlemler�
MADDE 570 - (1) Dönem sonu envanter �şlemler�, muhasebe dışı ve muhasebe �ç� envanter �şlemler� olmak

üzere �k� aşamadan oluşur.
(2) Muhasebe dışı envanter :
a) Muhasebe dışı envanter �şlemler�nde; mevcutlar, alacaklar ve borçların sayımı yapılarak muhasebe

kayıtlarında yer alan ekonom�k değerler �le �şletme kaynaklarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı malî yılın son
günü �t�barıyla tesp�t ed�l�r.

b) Aralık ayı sonu �t�barıyla yapılan sayımlarda; kasa mevcudu �ç�n, “Kasa Sayım Tutanağı” (Örnek: 32/A),
banka mevcudu �ç�n “Banka Mevcudu Tesp�t Tutanağı” (Örnek: 32/B), alınan çekler �ç�n “Alınan Çekler Sayım
Tutanağı” (Örnek: 32/C), veznede bulunan menkul kıymet ve tem�nat mektupları �ç�n “Menkul Kıymetler/Tem�nat
Mektupları Sayım Tutanağı” (Örnek: 32/Ç), hesap dönem� �ç�ndek� gel�r ve g�der hesaplarını ayrıntılı olarak
göstermek �ç�n “Gel�rler Döküm Cetvel�” (Örnek: 32/D) ve “G�derler Döküm Cetvel�” (Örnek: 32/E), �şletmen�n
borçlu ve alacaklı olduğu k�ş� ve kurumların hesap bazında, �s�m ve borç-alacak tutarlarını ayrıntılı olarak göstermek
�ç�n “Borçlar/Alacaklar Döküm Cetvel�” (Örnek: 32/F), muhasebe yetk�l�s�n�n başkanlığı altında muhasebe yetk�l�s�
yardımcısı veya şef ve veznedardan oluşturulacak sayım kurulu tarafından düzenlen�r.

c) Madd� duran varlıkların değ�ş�m�n� ve amort�smanlara �l�şk�n ayrıntılı dökümü gösteren “Madd� Duran
Varlıklar Sayım Tutanağı ve Amort�sman Döküm Cetvel�” (Örnek: 33/A), ambarlarda ve atölyelerde mevcut madde ve
malzemeler�n c�ns�, aded�, f�yat ve tutarını gösteren “Stok Sayım Tutanağı” (Örnek: 33/B) �le madd� duran varlıklar �le
ambar konusuna g�ren madde ve malzemelerde meydana gelen zay�atı, usulüne göre gerçekleşen f�reler�, çeş�tl�
nedenlerle değerler�nde meydana gelen eks�lmeler�n ayrıntılarını gösteren “F�reler Döküm Cetvel�” (Örnek: 33/C) ve
benzer� cetveller �se, �şletmelerce en az üç k�ş�den oluşturulacak kom�syonlarca düzenlenerek, muhasebe b�r�mler�ne
tesl�m ed�l�r.

(3) Muhasebe �ç� envanter �şlemler�:
a) Muhasebe dışı envanter �şlemler�n�n tamamlanmasından sonra muhasebe kayıtları �le f��lî durum arasındak�

denges�zl�kler gerekl� muhasebe kayıtları yapılarak düzelt�l�r.
b) Amort�smana tab� duran varlıklar ve bunlar üzer�nden ayrılan amort�smanlar, her hesap dönem� sonunda

yen�den değerlemeye tab� tutulur. Hesap dönem� �ç�nde akt�fe g�ren madd� duran varlıklar �ç�n akt�fe g�rd�ğ� dönem
yen�den değerleme yapılmaz.

c) İşletmeler tarafından sürekl� kullanılmak amacıyla elde ed�len duran varlıkların dönemsel olarak mal�yetlere
yüklenecek kısımları, amort�sman yöntemler� yardımı �le envanter �şlemler� sırasında tesp�t ed�l�r ve �lg�l� muhasebe
kayıtları yapılır.



ç) İşletmeler�n senetl� ve senets�z alacakları �le �lg�l� olarak normal yollardan tahs�l� �mkânsız hâle gelenlerden,
şüphel� hâle gelenler �ç�n karşılık ayırma, değers�z hâle gelenler �ç�n g�derleşt�rme �şlemler�, bu Yönetmel�ğ�n �lg�l�
maddeler�nde açıklandığı şek�lde yapılır.

d) Peş�n ödenen g�der ve tahs�l ed�len gel�rler, envanter sırasında �ncelenerek döneme �l�şk�n olanları �lg�l�
g�der ve gel�r hesaplarına; gelecek dönemlere �l�şk�n olanlar �se �lg�l� hesaplara kayded�lerek muhasebeleşt�r�l�r.

e) Döneme �l�şk�n kâr veya zararın saptanab�lmes� �ç�n sonuç hesaplarında görünmeyen g�der ve gel�rler �lg�l�
hesaplara kayded�l�r.

f) Kurumlar Verg�s� mükellef� �şletmeler�n verg� karşılığı ayırması �şlemler� aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır:
1) Kurumlar verg�s� mükellef� olan döner sermayel� �şletmelerce, dönem kârı üzer�nden ayrılan karşılık

tutarları 691 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına borç, 370 Dönem Kârı Verg� ve
D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına alacak kayded�l�r.

2) Peş�n ödenen verg�ler ve fonlar hesabına borç kayded�len tutarlar 371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg�
ve D�ğer Yükümlülükler� Hesabına borç, 193 Peş�n Ödenen Verg�ler ve Fonlar Hesabına alacak kayded�l�r.

3) Dönem kârı veya zararı hesabının alacak kalanı 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına borç, ayrılan karşılık
tutarı 691 Dönem Kârı Verg� ve D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına, bu hesapların karşılaştırılması
sonucunda kalan tutar �se 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabına alacak kayded�l�r.

4) Ödenecek verg� ve fonların �lg�l� hesaplara devr�nde ayrılan karşılık tutarları 370 Dönem Kârı Verg� ve
D�ğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabına borç, 371 Dönem Kârının Peş�n Ödenen Verg� ve D�ğer
Yükümlülükler� Hesabına, bu hesapların karşılaştırılması sonucunda bulunan ödenmes� gereken tutar �se 360
Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabına alacak kayded�l�r.

(4) Bu �şlemler yapıldıktan sonra, yen� faal�yet dönem�n�n açılış kaydına esas alınacak kes�n m�zan çıkarılır.
Hazırlanan kes�n m�zanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yen� faal�yet dönem�n�n açılış kaydına esas teşk�l eder.

(5) Kes�n m�zanın düzenlenmes�n� tak�ben, dönem sonunda son yevm�ye olarak borç ve alacak bak�yes� veren
hesapların kapatılmasını sağlamak �ç�n kes�n m�zanda borç bak�yes� veren hesaplar alacak; alacak bak�yes� veren
hesaplar �se borç kaydı yapılarak muhasebe dönem� kapatılır.

Dönem başı �şlemler�
MADDE 571 - (1) Malî yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere öncek� faal�yet

dönem�n�n son yevm�yes�nde borç kayded�lerek kapatılan hesaplara �l�şk�n tutarlar alacak kaydı yapılarak; alacak
kayded�lerek kapatılan hesaplara �l�şk�n tutarlar �se borç kaydı yapılarak dönem başlatılır.

(2) Açılış kaydını tak�ben öncek� yıl dönem sonu kârları veya zararları, geçm�ş yıllar kârları hesabı veya
geçm�ş yıllar zararları hesabına aktarılır.

Yönet�m dönem�
MADDE 572 - (1) Yönet�m dönem�, b�r malî yılın başından sonuna kadar yapılan bütün �şlemler� kapsar.
(2) Yönet�m dönem� hesabı, yönet�m dönem�nde yapılan bütün malî �şlemler� kapsayan malî tablo, defter ve

cetveller �le sayım tutanaklarından oluşur. Görev başındak� muhasebe yetk�l�s� tarafından düzenlenen yönet�m dönem�
hesabı, hesap dönem�n�n b�t�m�nden �t�baren Şubat ayı sonuna kadar mevzuatında bel�rt�len yetk�l� merc�lere ver�l�r.
Yönet�m dönem� hesabı dosyasının b�r örneğ� de muhasebe b�r�m�nde muhafaza ed�l�r.

Yönet�m dönem� hesabı �le �lg�l� hükümler
MADDE 573 - (1) Düzenlenen yönet�m dönem� hesabı; defter, cetvel ve tablolar �le bu Yönetmel�k uyarınca

düzenlenmes� gereken yıl sonu sayım tutanakları, hesap dönem� sonu �t�barıyla görev başında bulunan muhasebe
yetk�l�s� tarafından yönet�m dönem� hesabı adı altında oluşturulacak b�lanço ve ekler� b�r dosya �le b�rl�kte Şubat ayı
sonuna kadar, Sayıştaya gönder�l�r. Ancak, hesapları yer�nde �ncelemeye alındığı duyurulan muhasebe b�r�mler�,
Sayıştaya gönderecekler� yönet�m dönem� hesabı dosyasını, görevl� Sayıştay denetç�s�ne tesl�m etmek üzere aylık
hesap belgeler�, cetvel ve tablolarla b�rl�kte muhasebe b�r�m�nde beklet�r.

(2) Asılları Sayıştaya gönder�len yönet�m dönem� cetvel ve tabloların yevm�ye defter� har�ç onaylı örnekler�
Bakanlığa ve �lg�l� �dareye gönder�l�r.

(3) Yönet�m dönem� hesabı aşağıda sayılan defter, cetvel ve tablolardan oluşur:
a) Dönem sonu faal�yet raporu (Örnek: 34)
1) B�lanço
2) Gel�r Tablosu
3) Satışların Mal�yet� Tablosu
4) Sermaye Hareketler� Tablosu
5) Nak�t Akım Tablosu
b) Geç�c� ve kes�n m�zanlar
c) Envanter defter�n�n b�r örneğ� ve ekl� tutanaklar
ç) İşletme bütçes�
d) Yevm�ye defter�
e) Döner sermayel� �şletmeler yıllık gayr�saf� hasılat ve kâr b�ld�r�m�
f) Sayıştay �lamları cetvel� (Örnek: 35)
(4) Yönet�m dönem� hesabı dosyasına yukarıda açıklanan defter, rapor ve sayım tutanakları �le b�rl�kte

“Yönet�m Dönem�nde Görev Yapan Muhasebe Yetk�l�ler�ne A�t L�ste” (Örnek: 36 ) de eklen�r.



(5) Yönet�m dönem� hesabı dosyasının Sayıştaya gönder�lmes�nden sonra, tesp�t ed�lecek hata ve noksanlıklara
�l�şk�n olarak muhasebe b�r�mler�nce yapılması gereken düzeltmeler �ç�n Bakanlıktan �z�n alınır.

(6) Sayıştay �lamları cetvel�ne, Sayıştayca tazm�n hükmed�len tutarlara �l�şk�n �lamın yılı ve numarası,
borçlunun adı ve soyadı, sorumlular adına ortaklaşa ve z�nc�rleme hüküm ver�len hâllerde sorumluların ad ve
soyadları, borç tutarı, �lamın kes�nleşt�ğ� yıl, yapılan tahs�lat, s�lme, düşme veya terk�n �şlemler� �le kalan borç tutarı
sütun başlıklarına göre kayded�l�r. Borçların �zlenmes�ne a�t son durum açıklama sütununda bel�rt�l�r. Sayıştay �lamları
cetvel� b�rer nüsha fazla düzenlenerek en geç hesap dönem� sonunda gerek merkezde gerekse yer�nde �ncelemeye tab�
muhasebe b�r�mler�nce yönet�m dönem� hesabı dosyasından ayrı olarak b�r yazı �le Sayıştaya gönder�l�r.

 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

B�lg� Verme, Kayıt, Tesc�l ve D�ğer İşlemler
 
B�lg� verme
MADDE 574 - (1) Faal�yete geçen �şletmeler�n; ad ve adresler�, faal�yet konuları ve faal�yete geç�ş tar�hler�,

kurulmasına yetk� veren kanun ve yönetmel�kler�, tahs�s olunan sermaye �le ödenm�ş sermayeler�, faal�yete geç�ş
tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

Kayıt ve tesc�l
MADDE 575 - (1) Aylık gayr�saf� hasılatlarından, genel bütçeye aktarılacak tutarları ödemekle yükümlü

tutulan �şletmeler, faal�yete başladıkları tar�hte bulundukları yerlere göre genel bütçe muhasebe b�r�mler�nden �l
merkezler�nde Defterdarlık Muhasebe B�r�mler�ne, �lçelerde �lçe muhasebe b�r�mler�ne başvurarak kayıtlarını
yaptırarak, özel hesap numarası alırlar.

(2) Kayıt ve tesc�l �şlem� �ç�n Yönetmel�k ek� “Döner Sermayel� İşletmeler Kayıt B�ld�r�m�” (Örnek : 37)
kullanılır.

(3) Önceden kayıt ve tesc�l� yapılmış �şletmeler�n, geçm�ş yıllarda almış oldukları özel hesap numaraları aynen
muhafaza ed�l�r.

(4) Faal�yetler�ne son ver�len �şletmeler, bağlı olunan �darelerce, faal�yet�n sona erd�ğ� tar�hten başlayarak b�r
ay �ç�nde kayıtlı bulundukları muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�l�r.

Defterdarlık ve �lçe muhasebe b�r�mler�nce yapılacak �şlemler
MADDE 576 - (1) Defterdarlık ve �lçe muhasebe b�r�mler�nce:
a) Faal�yete yen� geçen �şletmelerden “Döner Sermayel� İşletmeler Kayıt B�ld�r�m�” alınarak, bu �şletmelere

özel hesap numarası ver�l�r.
b) Her b�r �şletme �ç�n “Döner Sermayel� İşletmeler Hesap Kartı (Örnek: 38)” açılır.
c) Aylık gayr�saf� hasılattan, genel bütçeye aktarılacak tutarları ödemekle yükümlü olan �şletmelerden kaydını

yaptırmayanlar, kayıt konusunda uyarılarak. kaydını yaptırmamış olanlar Bakanlığa b�ld�r�l�r.
ç) İşletmelerden alınan “Aylık Gayr�saf� Hasılattan Tahs�l Ed�len Tutara İl�şk�n B�ld�r�m” �ncelenerek,

Haz�neye yatırılması gereken tutarlar tahs�l ed�l�r.
d) Tahs�l ed�len genel bütçeye aktarılacak tutarlar ve yıl sonu kârları, Bütçe Gel�rler� Hesabının �lg�l� yardımcı

hesabına kayded�l�r.
e) İşletmeler�n aylık b�ld�r�mler�n� süres�nde vermeler� sağlanır, b�ld�r�mde bulunmayan �şletmeler Bakanlığa

b�ld�r�l�r.
Faal�yet� olmayan �şletmeler�n yapacağı �şlemler
MADDE 577 - (1) Hesap dönem� �ç�nde faal�yette bulunmamış olan �şletmeler, b�lanço ve gerekl� cetvel ve

belgeler�n� faal�yette bulundukları yıllarda olduğu g�b� düzenlemeye devam ederler.
Faal�yete geçmem�ş �şletmeler�n yapacağı �şlemler
MADDE 578 - (1) Kend�ler�ne döner sermaye ver�ld�ğ� hâlde henüz faal�yete geçmem�ş olan �şletmelerce,

tahs�s ed�len sermayen�n bankada bulunduğuna �l�şk�n alınacak banka uygunluk b�ld�r�m� �le bu b�ld�r�me dayanılarak
hazırlanacak b�lanço Bakanlığa gönder�l�r.

Dönem kârının Haz�neye veya �lg�l� kurum bütçes�ne aktarılması
MADDE 579 - (1) Kanun ve yönetmel�klerde kârlarının sermayeler�ne ekleneceğ� bel�rt�len �şletmelerce, bu

�şlem �lg�l� hesap dönem�nde değ�l, ertes� hesap dönem�nde yapılır. Dönem kârları, b�lançoda ve gel�r tablosunda
sermayeye eklenmeden göster�l�r.

(2) Sermayeler� kanun ve yönetmel�kte bel�rlenen l�m�te ulaşan ve mevzuatlarında yıllık kârlarının Haz�neye
veya �lg�l� kurum bütçes�ne aktarılacağına �l�şk�n hüküm bulunan �şletmelerce, hesap dönem� �ç�nde elde ed�len kârlar,
ertes� hesap dönem�nde �lg�l� muhasebe b�r�m�ne yatırılır ve karşılığında alınan alındının onaylı örneğ� Bakanlığa
gönder�l�r.

Sermayede değ�ş�kl�k yapılamayacağı
MADDE 580 - (1) Kanun ve yönetmel�k hükmü bulunmadıkça sermaye m�ktarında değ�ş�kl�k yapılmaz.

Ancak, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla değ�ş�kl�k yapılması hâl�nde (bağış ve yardım g�b�.), �lg�l� �daren�n
değ�ş�kl�ğe �l�şk�n onayı belgeler arasına konulur ve değ�ş�kl�k gerekçes� açıklanır.

Sosyal H�zmetler ve Çocuk Es�rgeme Kurumu payının gönder�lmes�



MADDE 581 - (1) 2828 sayılı Kanunun (18/k) maddes� gereğ�nce �şletmelerce her yıl Aralık ayı sonunda brüt
hasılat üzer�nden (%1) oranında ayrılan tutar, hasılatın elde ed�lmes�n� tak�p eden ayın son gününe kadar �lg�l�
muhasebe b�r�m�ne yatırılır.

Merkez müdürlüğü veya muhasebe b�r�mler�nce yapılacak �şlemler
MADDE 582 - (1) Özel kanunlarında yer alan hükümler gereğ�nce yıllık hesaplarını doğrudan Sayıştaya değ�l,

tetk�k ve b�rleşt�r�lmek üzere bağlı oldukları �dareler�n Döner Sermaye Merkez Muhasebe B�r�m�ne veya Döner
Sermaye Merkez Müdürlüğüne gönderen �şletmeler, aynı süre ve esaslar �çer�s�nde bu Yönetmel�ğ�n 573 üncü
maddes�nde bel�rt�len cetvel ve belgeler� hazırlayarak doğrudan merkeze gönder�rler. Merkezce, b�lanço ve ekler�
hesap dönem�n�n b�t�m�nden �t�baren en geç 4 ay �ç�nde Sayıştaya ve Bakanlığa gönder�l�r.

 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak D�ğer Defterler
 
Borçlular defter�
MADDE 583 - (1) “Borçlular Defter�” (Örnek: 39), memur aylıklarından veya d�ğer �st�hkak sah�pler�n�n

alacaklarından kes�lmek üzere, d�ğer muhasebe b�r�mler�nden veya �cra ve d�ğer da�relerden gelen hac�z kararları ve
yazılarla tak�b� �şletmeye b�ld�r�len alacakların tak�p ve tahs�l� �ç�n tutulur.

(2) Defter�n her sayfasına borç ve tahs�lata a�t b�lg�ler sütun başlıklarına göre kayded�l�r.
Alındı kayıt defter�
MADDE 584 - (1) Muhasebe b�r�mler�nde kullanılan alındılar, muhasebe yetk�l�s� mutemed� alındısı, tesl�mat

müzekkeres�, gönderme emr� ve banka çek� g�b� belgeler �le Bakanlıkça “Alındı Kayıt Defter�”ne (Örnek: 40)
kayded�lmes� b�ld�r�len d�ğer benzer� belgeler, çeş�tler�ne göre bu defterde açılacak bölümlere kayded�l�r.

(2) Muhasebe b�r�m�ne gelen veya tesl�m alınan veya �lg�l�lerce h�ç kullanılmadan tutanakla �ade ed�len c�ltler
belgeler defter�n sol sayfasına, muhasebe b�r�m�nce �lg�l�lere ver�len veya gönder�len belgeler �se sağ sayfasına sütun
başlıklarına göre kayded�l�r. İlg�l�lere ver�len belgelerden çeş�tl� nedenlerle kısmen kullanılmamış olarak ger� alınan
c�ltler de defter�n sağ sayfasındak� �lg�l� sütunlara kayded�lerek, ger� alınma sebeb� açıklama bölümünde bel�rt�l�r.

(3) Belgeler�n alınmaları, ver�lmeler� veya gönder�lmeler� sırasında c�ltler �t�barıyla yaprak adetler� b�rer b�rer
sayılarak, numaraların b�rb�r�n� �zley�p �zlemed�ğ� kontrol ed�l�r. Yaprak sayısında ve numaralarda b�r noksanlık varsa
durum b�r tutanakla tesp�t ed�lerek gönderen yere ve /veya Bakanlığa b�ld�r�l�r. Kullanıldıktan sonra �ade ed�len
belgeler�n d�p koçanları da yen�den sayılır ve doğru olduğu tesp�t ed�lerek ger� alınır.

Arş�v defter�
MADDE 585 - (1) “Arş�v Defter�”ne, esk� yıllara a�t olup Muhasebe b�r�m�nde kullanılmasına gerek kalmayan

defter, yazışma dosyaları �le denet�me g�ren yerlerde denet�m tar�h�nden önceye, denet�me g�rmeyen yerlerde �se 5 yıl
önceye a�t alındı ve çek d�p koçanları �le d�ğer belgeler kayded�lerek arş�ve kaldırılır.

(2) Arş�v defter�, yıllar �t�barıyla kısımlara, kısımlar da kayded�lecek belgeler�n çeş�tler�ne göre bölümlere
ayrılır. Arş�ve kaldırılacak belgeler, her yıl b�rden başlamak üzere numara ver�lmek suret�yle �lg�l� sayfalara sırayla
kayded�l�r. Bunların defterde alacakları sıra numaraları, kaldırılan defterler �le dosya ve deste hâl�ndek� d�p koçanlı
basılı kağıtların üzer�ne yazılır.

(3) Esk� yıllara a�t bu defter ve belgeler, arş�v defter�ndek� sıra numaralarına göre arş�vde düzenl� b�r şek�lde
yerler�ne konulur. Herhang� b�r yıla a�t b�r defter ya da dosyanın çıkarılması gerekt�ğ�nde, defterdek� kaydı bulunarak
“Açıklama” bölümünde k�me ya da nereye ver�ld�ğ� bel�rt�l�r. Çıkarılan esk� evrak tekrar arş�vdek� yer�ne konulurken
defter�n “Açıklama” bölümündek� not �ptal ed�l�r.

(4) Alındı, çek ve tesl�mat müzekkeres� g�b� d�p koçanlı ve sıra numarası taşıyan belgeler arş�ve kaldırılırken
deftere b�rer b�rer yazılmaz. Bunlar c�ns ve c�lt numaralarına göre desteler hal�ne get�r�lerek başlangıç ve b�t�ş
numaraları yazılır.

 
ONALTINCI BÖLÜM

Muhasebe Yetk�l�ler�, Veznedarlar ve Muhasebe B�r�mler�
Arasındak� Dev�r İşlemler�

 
Muhasebe yetk�l�ler� arasındak� dev�r �şlemler�
MADDE 586 - (1) Muhasebe yetk�l�ler�, görevler�nden her ne suretle ayrılırsa ayrılsın, yer�ne as�l veya vek�l

olarak gelen ya da bırakılan memura yönet�m dönem�ne a�t hesaplar �le kend�s�nden öncek� muhasebe yetk�l�s�nden
aldığı hesaplara a�t devr�, aşağıdak� hükümler doğrultusunda vermek zorundadır.

(2) Muhasebe yetk�l�ler�, yerler�ne vek�l tay�n ed�lmeden görevler�nden ayrılamazlar. Ancak, zorunlu nedenler
veya görev alanları �çer�s�nde yapacakları denet�m ve �ncelemeler �ç�n �şlemlerden doğacak sorumluluk kend�ler�ne a�t
olmak üzere en çok b�r gün süre �le vek�l tay�n ed�lmeden görevler�nden ayrılab�l�rler.

a) Kes�n veya uzun sürel� ayrılmalarda dev�r �şlemler�
1) Tay�n, emekl�l�k g�b� hâller �le geç�c� görev, kısa sürel� askerl�k, aylıksız �z�n, hastalık �zn� g�b� �k� aylık

sürey� aşacağı önceden b�l�nen ayrılmalarda görev�nden ayrılan muhasebe yetk�l�s�, yer�ne as�l veya vek�l olarak gelen
muhasebe yetk�l�s�ne “Dev�r Cetvel�” (Örnek: 41) düzenleyerek ayrıntılı dev�r vermek zorundadır.



2) Dev�r cetvel�n�n düzenlenmes�nden önce as�l veya vek�l olarak göreve başlayan muhasebe yetk�l�s�; hazır
değerler, değerl� kağıtlar, menkul kıymet ve varlıklar �le tem�nat mektubu g�b� değerler� sayarak tesl�m alır. Sayımda
çıkan m�ktarlar, bu değerlere a�t defterler üzer�nde göster�lmekle beraber durum sayım tutanakları �le de tesp�t ed�l�r.
Sayımlarda, bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len sayım tutanakları beşer nüsha düzenlenerek dev�r cetvel�ne
eklen�r. Defter ve tutanaklar, dev�r veren ve alan tarafından �mzalanır. Bundan sonra b�r yazı �le, o günün sonu
�t�barıyla banka mevcudu sorularak bankadan b�ld�r�len m�ktarın, banka hesabı defter� kayıtlarına uygunluğu
sağlandıktan sonra her �k� muhasebe yetk�l�s� tarafından �mzalanır. Aynı gün bankaya �k�nc� b�r yazı yazılarak, dev�r
tar�h�nden �t�baren görev�nden ayrılan muhasebe yetk�l�s�n�n yer�ne as�l veya vek�l olarak atanan muhasebe yetk�l�s�n�n
k�ml�ğ� �le tatb�k� �mzası b�ld�r�l�r. Mührü tutanakla tesl�m alan yen� muhasebe yetk�l�s� f��len görev�ne başlar.

3) Ayrılan muhasebe yetk�l�s�, ayrıldığı tar�h �t�barıyla hesap ve defter kayıtlarını tamamlatarak her �k�s�
arasında uygunluk sağlar. Muhasebe b�r�m� hesapları Sayıştayca yer�nde �ncelenecek �se öncek� aylara a�t belgeler,
düzenlenecek beş nüsha tutanakla mühürlü torbalar �ç�nde yen� muhasebe yetk�l�s�ne tesl�m ed�l�r ve tutanaklar dev�r
cetveller�ne eklen�r. İç�nde bulunulan aya a�t belgeler �se kayıtlarla karşılaştırılarak yen� muhasebe yetk�l�s�ne tesl�m
ed�l�r.

4) Yukarıda bel�rt�len �şlemler yapılıp kasa, vezne ve ambar sayımları sonucu kayıtlara göre noksan veya fazla
çıkan tutarlar, �lg�l� hesaplara kayded�lerek kayıtlar günlük hâle get�r�l�r ve bu kayıtlara göre aşağıda açıklandığı
şek�lde dev�r cetvel� düzenlen�r:

b) Kes�n veya uzun sürel� ayrılmalarda dev�r cetvel�n�n düzenlenmes�
1) Tablo 1: Devr�n yapıldığı günün sonu esas alınarak, her hesabın dev�r tar�h�ne kadar olan borç ve alacak

toplamları �le artıkları alınır. Bu artıkların yevm�ye ve büyük defter kayıtlarına uygun olması gerek�r.
2) Tablo 2: Devr�n yapıldığı aybaşından dev�r tar�h�ne kadar olan tahs�lat, harcama, mahsup ve göndermeye

�l�şk�n belgelerden noksan çıkanlar yevm�ye tar�h ve numarasına göre kayded�l�r.
3) Tablo 3: Ön ödemeler hesap �s�mler�ne göre kayded�l�r.
4) Tablo 4: Üç numaralı tabloda bel�rt�len ön ödemelerden süres�nde mahsup ed�lmeyenler�n ayrıntısı sütun

başlıklarına göre kayded�l�r.
5) Tablo 5: Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar; bunlardan tahs�l, terk�n, nak�l ve mahsuplar �le henüz

tahs�l ed�lmeyen alacak artıkları, sütun başlıklarına göre kayded�l�r.
6) Tablo 6: Beş numaralı tabloda bel�rt�len alacaklardan zamanaşımına uğramış olanların ayrıntısı sütun

başlıklarına göre kayded�l�r.
7) Tablo 7: Muhasebe b�r�m�nde mevcut olan ve alındı kayıt defter�nde kayıtlı bulunan alındı ve benzer�

belgelerden kullanılmış ve kullanılmamış olanlar sütun başlıklarına göre kayded�l�r. 5 yıl önces�ne kadar kullanılmış
olan alındı ve benzer� belgeler�n d�p koçanları tesl�m ed�l�r ve alınır.

8) Tablo 8: Denet�m elemanları tarafından yapılan denet�mler sonucunda düzenlenen ve denet�m raporları
dosyasında saklanması gereken rapor ve yazılar �le k�tap ve benzer� yayınlar sütun başlıklarına göre kayded�l�r.

9) Tabloların yeterl� olmayacağının anlaşılması hâl�nde, aynı b�lg�ler� taşıyan l�ste düzenlenerek cetvele
bağlanır ve bu husus �lg�l� tabloda “l�stes� ekl�d�r” şekl�nde bel�rt�l�r.

c) Geç�c� ayrılmalarda dev�r �şlemler�
1) Kes�n veya uzun sürel� ayrılma sayılmayan ve �k� aydan kısa sürel� geç�c� görev ya da hastalık g�b�

nedenlerle ayrılmalarda ayrıntılı dev�r yapılmaz ve dev�r cetvel� düzenlenmez. Bu g�b� ayrılmalarda, ayrılan muhasebe
yetk�l�ler�n�n yerler�ne bırakacakları vek�l memurlar, vekalet edecekler� süre �ç�ndek� �şlemlerden sorumlu
olacaklarından, kayıtlara göre kasa ve veznede bulunan değerler� sayarak tesl�m alırlar. Sayım �ş�, bu değerlere a�t
yardımcı hesap defterler�n�n dev�r tar�h�ne rastlayan sayfasına tutanak şekl�nde yazılarak, dev�r veren ve dev�r alan
muhasebe yetk�l�s� �le veznedar tarafından �mzalanır. Mührü tutanakla tesl�m alan yen� muhasebe yetk�l�s� f��len
görev�ne başlar. Geç�c� ayrılmalarda bankaya yazılacak yazı ayrılan muhasebe yetk�l�s� tarafından �mzalanır.

2) Geç�c� ayrılma, herhang� b�r nedenle uzun sürel� ayrılmaya dönüştüğü takd�rde, Bakanlıkça ver�lecek
tal�mat üzer�ne dev�r kurulunca dev�r cetvel� düzenlenerek kes�n dev�r yapılır.

ç) Dev�r vermeden ayrılmalarda yapılacak �şlemler
1) Dev�r vermeden ayrılan muhasebe yetk�l�ler�, yen� atandıkları yerlere g�tt�kler�nde �şe

başlayamayacaklarından ve emekl� ve açığa alınma aylıkları dâh�l aylık alamayacaklarından, muhasebe yetk�l�ler�n�n
dev�r vermeden ayrılmamaları; dev�r alan muhasebe yetk�l�s�n�n de, dev�r aldığı hesaplarda b�r noksanlık görüldüğü
takd�rde kend�s� sorumlu olacağından, dev�r sırasında hesaplar üzer�nde ayrıntılı �nceleme yapması ve ayrılan
muhasebe yetk�l�s�n�n dev�r vermemes� hâl�nde bu durumu maaş nak�l �lmühaber�nde bel�rtmes� gerek�r.

2) Hastalık, ölüm ve tutuklanma g�b� nedenlerden dolayı veya dev�r vermekten kaçınma hâller�nde, ayrılanın
yer�ne gelen as�l ya da vek�l muhasebe yetk�l�s�n�n başkanlığında; merkezde, muhasebe b�r�m�nde görevl� muhasebe
yetk�l�s� yardımcıları arasından Bakanlıkça, �llerde defterdar, �lçelerde kaymakam tarafından seç�lecek b�r üye �le
veznedardan oluşan dev�r kurulu el�yle veznede bulunan değerler yen� muhasebe yetk�l�s�ne tesl�m ed�l�r ve durum
derhal Bakanlığa b�ld�r�l�r. Ver�len em�r üzer�ne, dev�r kurulu önünde dev�r vermeyen veya veremeyen muhasebe
yetk�l�s� varmış g�b� ayrıntılı dev�r cetvel� düzenlenerek dev�r �şlemler� tamamlanır.

Veznedarlar arasındak� dev�r �şlemler�
MADDE 587 - (1) Veznedarların ayrılmalarında kasa hesabı defter� toplamı alınarak veznede bulunması

gereken para, esk� veznedar tarafından yen� veznedara devred�l�r ve yardımcı hesap defter� toplamını gösteren son



sayfasında gerekl� açıklama yapılarak altı, muhasebe yetk�l�s� ve veznedarlar tarafından �mzalanır. Bu �şlem veznede
bulunan tüm değerler �ç�n de yapılır. Ayrılan memura bu devr�n onaylı b�r örneğ� ver�l�r.

Muhasebe b�r�mler� arasındak� dev�r �şlemler�
MADDE 588 - (1) Muhasebe b�r�mler� arasındak� dev�r �şlemler� aşağıda açıklanmıştır:
a) Devred�len muhasebe b�r�mler�n�n dev�r �şlemler�
1) Muhasebe b�r�m�n�n devred�ld�ğ�ne �l�şk�n Bakanlıktan em�r alındığı tar�hten kaldırılma tar�h�ne kadar

�şlemlere devam ed�l�r ve o zamana kadar yapılan ön ödemeler�n tahakkuk belgeler� alınmak veya nakden tahs�l
ed�lmek suret�yle mahsubu sağlanır. Başka kuruluşlar adına muhasebe b�r�m� hesaplarında toplanmış olan paralar �lg�l�
kuruluşlara gönder�l�r. Yukarıda açıklanan �şlemler tamamlandıktan ve yevm�yeler kapatıldıktan sonra, geç�c� m�zan
çıkarılarak dev�r veren hesaplar �ç�n yen�den yevm�ye açılır ve aşağıdak� �şlemler yapılır:

2) Kasa mevcudu olarak görünen para, tesl�mat müzekkeres� �le bankaya yatırılır ve tesl�mat müzekkeres�n�n
bankaca onaylı nüshası muhasebe b�r�m�ne gel�nce tutarı hesaplara kayded�ld�kten sonra banka mevcudu olarak
görünen tutar �ç�n, dev�r alan muhasebe b�r�m�ne aktarılmak üzere gönderme emr� düzenlen�r.

3) Muhasebe b�r�m�nde mevcut olup dev�r alan muhasebe b�r�m�ne tesl�m� gereken değerlerden, �şletme malı
menkul kıymet ve varlıklar �le k�ş�lere a�t menkul kıymetler ve tem�nat mektupları, hesaplardan çıkarılarak dev�r alan
muhasebe b�r�m�ne alındı belges� karşılığında tesl�m ed�l�r.

4)Yukarıda açıklandığı şek�lde kasa mevcudu bankaya yatırılıp, banka mevcudu dev�r alan muhasebe b�r�m�ne
aktarıldıktan sonra, kasa ve banka hesabı dışında kalan ve borç veya alacak artığı devreden hesapların dev�r tar�h�ne
göre artıklarını ayrıntılı olarak gösteren �k�şer nüsha dev�r m�zanı düzenlen�r. Dev�r m�zanı, dev�r alan muhasebe
b�r�m�n�n devreden hesaplarla �lg�l� kayıtlarına esas olacağından, �lg�l� defterlerde yer alan b�lg�ler� kapsaması gerek�r.
Dev�r m�zanının b�rer nüshaları dev�r alan muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r. İk�nc� nüshaları dev�r alan muhasebe
yetk�l�s� tarafından �mzalandıktan sonra saklanır.

5) Bu �şlemler tamamlandıktan sonra, muhasebe b�r�m�n�n dev�r tar�h�nde, borç artığı devreden hesapların
artıkları, �lg�l� hesaplara alacak; alacak artığı devreden hesapların artıkları da �lg�l� hesaplara borç, kayded�lmek
suret�yle hesaben devred�l�r ve muhasebe �şlem f�ş�n�n �lg�l� nüshaları dev�r alan muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r.

6) Dev�r veren hesaplar kapatıldıktan ve dev�rler yapıldıktan sonra, dev�r tar�h� olarak tesp�t ed�len günün sonu
�t�barı �le ver�lmem�ş �se o yıla a�t yönet�m dönem� hesabı dosyası düzenlenerek b�r nüshası Sayıştaya gönder�l�r.

7) Yukarıda açıklanan �şlemler yapıldıktan sonra muhasebe b�r�m�n�n gerek esk� yıllara, gerek yen� yıla a�t
kullanılmış olan alındı, gönderme emr�, tesl�mat müzekkeres�, defter ve belgeler� ayrıntılı olarak �k�şer nüsha
düzenlenecek tutanaklar �le dev�r alan muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r. Kısmen kullanılmış olan alındı, gönderme emr�
ve tesl�mat müzekkeres� c�ltler�n�n kullanılmamış yaprakları �ptal ed�l�r. Tutanakların b�r nüshası dev�r alan muhasebe
b�r�m�ne ver�l�r, b�r nüshası da söz konusu belgeler �çer�s�ne konulur.

8) Kullanılmamış olan alındı, gönderme emr�, tesl�mat müzekkeres�, defter ve belgeler ayrı ayrı �k�şer nüsha
l�stes� yapılarak dev�r alan muhasebe b�r�m�ne ayrıca tesl�m ed�l�r. Bu l�stelerde ser� ve sıra numarası taşıyan alındı ve
belgeler�n numaraları göster�l�r. Her �k� nüsha da dev�r alan muhasebe yetk�l�s�ne �mza ett�r�lerek b�r nüshası tesl�m
ed�len belgelerle b�rl�kte dev�r alan muhasebe b�r�m�ne ver�l�r, b�r nüshası �se muhasebe b�r�m�n�n bağlı bulunduğu
defterdarlığa; defterdarlığa bağlı olmayan muhasebe b�r�mler�ne a�t l�steler �se bu alındıları gönderen yere gönder�l�r.

9) Kullanılmamış olan çekler �se ser� ve sıra numaralarını bel�rten üç nüsha l�ste �le b�rl�kte �lg�l� bankaya �mza
karşılığı tesl�m ed�l�r ve bu l�sten�n b�r nüshası bankada kalır, b�r nüshası dev�r alan muhasebe b�r�m�ne ver�l�r; b�r
nüshası �se muhasebe b�r�m� yazışma dosyasına konulur.

10) Muhasebe b�r�m�ne a�t resmî mühürler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönder�l�r.
b) Dev�r alan muhasebe b�r�m�nce yapılacak �şlemler
1) Dev�r veren muhasebe b�r�m�n�n, hesap artıklarını göster�r şek�lde düzenled�ğ� cetvellerde yazılı m�ktarlar

dev�r alan muhasebe b�r�m�nce �ncelenerek; defterlere �şlenmes�ne esas olacak b�lg�ler� kapsayıp kapsamadığı, hâlen
�zlenmekte olan alacaklara a�t �zleme dosyalarının düzenl� olup olmadığı, devred�len alacaklardan tak�ps�zl�k
neden�yle zamanaşımına uğramış olanların bulunup bulunmadığı tesp�t ed�l�r. Zamanaşımına uğramış ya da �zleme
dosyaları ver�lmem�ş olanları varsa, hesaben dev�r alınmakla beraber, dev�r veren muhasebe yetk�l�s�n�n bu husustak�
yazılı görüşü de alınmak suret�yle durum Bakanlığa b�ld�r�l�r ve alınacak cevaba göre �şlem yapılır.

2) Cetvel ve dosyalarda b�r noksanlık varsa tamamlattırıldıktan sonra, cetveller�n b�rer nüshaları onaylanarak
kaldırılan muhasebe b�r�m�ne ver�l�r.

3) Dev�r veren muhasebe b�r�m�nden alınan muhasebe �şlem f�ş�n�n “karşı muhasebe b�r�m�n�n hesap kaydı”
başlıklı tablosundak� yevm�ye kayıtlarının ters� kayıt yapılmak suret�yle, dev�r alınan değer ve hesapların dev�r alan
muhasebe b�r�m�n�n kayıtlarına alınması sağlanır.

4) Yukarıda dev�r alma ve muhasebeleşt�rme şekl� açıklanan hesap artıkları, yevm�yeye ve �lg�l� defterlere
ayrıntılı olarak ve yen�den sıra numarası ver�lerek kayded�ld�kten sonra aşağıda açıklanan �şlemler de yapılır:

5) Kullanılmamış olarak tesl�m alınan, ser� ve sıra numarası taşıyan ve alındı kayıt defter�ne kayded�lmes�
gereken belgeler�n g�r�ş kaydı yapılır. Bunların ser� numaraları bel�rt�lmek suret�yle, c�lt adetler�n� ve devred�len d�ğer
defterler ve basılı kağıtları göster�r b�r l�ste düzenlenerek, söz konusu belgeler�n tem�n ed�ld�ğ� yere gönder�l�r.

6) Devred�len muhasebe b�r�m�nden tesl�m alınan kullanılmış defter ve dosyalar, bunların dökümünü gösteren
l�ste �le b�rl�kte saklanır.

c) Muhasebe b�r�m� bağlantısı değ�şt�r�len da�relerle �lg�l� dev�r �şlemler�



1) Mevcut b�r�mler�n muhasebe b�r�m� bağlantılarının ve yerleş�m yerler�n�n değ�şt�r�lmes� konusundak�
talepler Defterdarlık ve �lg�l� İl Müdürlükler�nce b�rl�kte değerlend�r�lerek sonuçlandırılır. Yapılan değ�ş�kl�kler en kısa
sürede Bakanlığa ve �lg�l� �dareye b�ld�r�l�r.

2) Muhasebe b�r�m� bağlantı değ�ş�kl�kler� yıl sonu �t�barıyla yapılır. Yıl sonu �t�barıyla yapılacak muhasebe
b�r�m� bağlantı değ�ş�kl�kler�nde bu �şletmeler�n hesapları, bağlantı değ�şt�r�lmeden öncek� muhasebe b�r�m� nezd�nde
Sayıştaya, Bakanlığa ve �lg�l� �dareye ver�l�r.

3) Dev�r �şlemler� bağlantı değ�şt�r�lmeden öncek� muhasebe b�r�m�nde yapıldıktan sonra �zleyen malî yılın �lk
gününde dev�r kayıtlarına �l�şk�n b�lanço değerler�, düzenlenecek b�r muhasebe �şlem f�ş� �le ters kayıtla kayıtlardan
çıkarılır ve yen� bağlanacakları muhasebe b�r�m�n�n hesabına aktarılır.

4) İşletmeler yen� yıl faal�yet�n� bu muhasebe b�r�m� nezd�nde sürdürürler.
5) Bağlantısı değ�şt�r�len b�r�mler�n esk� muhasebe b�r�m� nezd�nde açılmış bulunan banka hesapları b�r ay süre

�le kapatılmaz. Ancak, bu hesapta toplanan paralar, en geç tahs�latı tak�p eden �lk �ş günü �ç�nde bağlanılan muhasebe
b�r�m�n�n banka hesabına aktarılması �ç�n �lg�l� banka şubes�ne gerekl� tal�mat ver�l�r.

 
DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

 
Kaybed�len alındılar �ç�n ver�lecek kayıt örnekler�
MADDE 589 - (1) Muhasebe b�r�mler�nce, gerek emanet suret�yle, gerek herhang� b�r nedenle ya da

mahsuben tahs�l olunan paralar �le her ne suretle olursa olsun tesl�m alınmış her türlü değerlere karşılık ver�lm�ş olan
alındıların, �lg�l�ler� tarafından kaybed�ld�ğ� b�r d�lekçe �le b�ld�r�ld�ğ� takd�rde, �lg�l� defterdek� kayıtları karşısına ve
d�p koçanının arkasına açıklama yapılmak suret� �le kaybed�len alındının b�r örneğ� d�lekçeler�n altına veya arkasına
yazıldıktan ve onaylandıktan sonra kend�ler�ne ver�l�r. Yatırılan para veya değerler�n ger� ver�lmes� gerekt�ğ� takd�rde,
bu kayıt örneğ� alındı yer�ne kabul ed�lerek gereken �şlem yapılır.

Hak sah�pler� tarafından kaybed�len çekler
MADDE 590 - (1) Herhang� b�r k�msen�n alacağına karşılık ver�len çekler�n, �lg�l�ler� tarafından kaybed�ld�ğ�

b�r d�lekçe �le b�ld�r�ld�ğ� takd�rde, �brazında ödenmemes� �ç�n, kaybed�len çek�n tar�h ve sayısı �le tutarı derhal �lg�l�
bankaya b�r yazı �le b�ld�r�l�r. Gerekl� tedb�rler�n alındığının banka tarafından muhasebe b�r�m�ne b�ld�r�lmes�n�
müteak�p söz konusu tutar �lg�l�s�ne öden�r.

Kaybed�len veya kullanılmayacak hâle gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak �şlem
MADDE 591 - (1) Kullanılmamış her türlü alındı ve çek c�ltler� ya da yaprakları kaybed�ld�ğ� veya

kullanılamayacak hâle geld�ğ�nde, durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r. Konuyla �lg�l� olarak yapılan �nceleme sonucu
bel�rt�lerek, söz konusu alındı ve çekler�n numaraları göster�lmek suret�yle Bakanlığa b�ld�r�l�r ve alınacak cevaba göre
�şlem yapılır. Ayrıca çekler�n numaraları göster�lmek suret�yle durum muhasebe b�r�m�n�n hesabının bulunduğu
bankaya da b�ld�r�l�r. Kullanılamayacak hâle gelen çekler düzenlenecek b�r tutanakla �mha ed�lmek üzere bankaya
tesl�m ed�l�r.

Alındı, çek ve benzer� belgeler�n �ptal�
MADDE 592 - (1) Ser� ve sıra numarası taşıyan alındı, çek ve benzer� belgelerden hatalı düzenlenme

neden�yle �ptal ed�lmes� gerekenler; sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru ç�z�len �k� paralel ç�zg� arasına “İptal” �bares�
yazılmak suret�yle �ptal ed�l�r. Ayrıca, �ptal ed�len bu belgeler�n arkasına �ptal gerekçes� de yazılarak muhasebe b�r�m�
veznes�nde düzenlenen alındılar muhasebe yetk�l�s� ve veznedar tarafından, vezne dışında düzenlenen muhasebe
yetk�l�s� mutemed� alındıları �se muhasebe yetk�l�s� mutemed� �le b�r�m yetk�l�s� tarafından �mzalanır. İptal ed�len d�p
koçanlı alındı, çek ve benzer� belgeler d�p koçanına �l�şt�r�lmek suret�yle muhafaza ed�lerek saklanır.

Kayıt yanlışlıklarının düzelt�lmes�
MADDE 593 - (1) Yevm�ye kayıtlarında meydana geleb�lecek her türlü yanlışlık ancak muhasebe kaydıyla

düzelt�l�r.
(2) D�ğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takd�rde, yanlış rakam ve yazının üzer� okunacak

şek�lde ç�z�lmek, üst veya yan tarafına ya da �lg�l� bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suret�yle düzelt�l�r.
(3) Defterlere geç�r�len kayıtlar kazınmak, ç�z�lmek veya s�l�nmek suret�yle okunamaz hâle get�r�lemez.
Başka defter ve belge düzenlenmes� ve kullanılması
MADDE 594 - (1) İşletmeler, faal�yet alanlarına ve d�ğer nedenlerden doğacak �ht�yaçlarına göre

Yönetmel�kte bel�rt�len defter ve belgelerden başka, defter ve belgeler düzenley�p kullanab�l�rler.
Defter ve belgeler�n b�lg�sayarla düzenlenmes�
MADDE 595 - (1) Yönetmel�kte düzenlenen defter ve belgeler, bel�rt�len b�lg�ler� kapsamak kaydıyla aded�ne

bağlı kalınmaksızın b�lg�sayarla düzenleneb�l�r. Defterler b�lg�sayarla düzenlend�ğ�nde, Bakanlıkça alınması bel�rt�len
b�lg�sayar çıktıları dosya �çer�s�nde muhafaza ed�l�r.

Denet�m defter� ve denet�m raporları dosyası



MADDE 596 - (1) Muhasebe b�r�mler�nde, yapılan denet�mlere �l�şk�n olarak “Denet�m Defter�” (Örnek: 42)
tutulur. Denet�m�n kapsamı, dönem�, süres� ve denet�m sonucunda düzenlenen rapor veya yazının tar�h ve sayısını
gösteren bu defter, denet�m b�t�m�nde �lg�l� denet�m elemanı tarafından sütun başlıklarına göre doldurularak �mzalanır
ve mühürlen�r.

(2) Muhasebe b�r�mler�nde denet�m elemanları tarafından yapılan denet�mler sonunda düzenlenen ve denet�m
defter�ne kayded�lerek defterdarlık ya da muhasebe b�r�mler�ne gönder�len rapor veya yazılar �le bunlara ver�len
cevaplar ve Bakanlıkça ya da defterdarlıklarca yapılan tebl�gat aşağıdak� şek�lde saklanır.

(3) Müfett�ş ve kontrolörler tarafından defterdarlık veya muhasebe b�r�mler�ne �k� nüsha olarak tebl�ğ ed�len
raporların b�r nüshası ve bu rapor üzer�ne �lg�l� memurlar �le üst memurlar tarafından ver�lecek cevapların b�rer
nüshası ve Bakanlıktan yapılan tebl�gat b�r araya get�r�lerek, üzer�ne raporun tar�h ve numarası �le sayfa sayısının
yazıldığı b�r dosya �çer�s�ne konulur.

(4) Defterdarlık denetmenler�nce yapılan denet�mler sonucunda düzenlenen rapor ve yazılar, �lg�l� memurlar
tarafından ver�len cevaplar �le bunlar üzer�ne defterdarlıktan yapılan tebl�gat b�r araya get�r�lerek üzer�ne raporun tar�h
ve numarası �le sayfa sayısının yazıldığı denet�m raporları dosyasında saklanır.

(5) Dosyalar, denet�m raporları adıyla açılacak b�r klasörde denet�m defter�ndek� kayıt sırasına uygun b�ç�mde
saklanır.

(6) Muhasebe b�r�mler�nde denet�m elemanları tarafından yapılan denet�mler sonunda düzenlenen ve denet�m
defter�ne kayded�lerek muhasebe b�r�mler�ne gönder�len rapor veya yazılar �le bunlara ver�len cevaplar ve yapılan
tebl�gat �ç�n de aynı şek�lde �şlem yapılır.

(7) Denet�m defter� ve denet�m raporları, �lg�l� memurların görevler�nden ayrılmaları hâl�nde yerler�ne atanan
as�l ya da vek�l memurlara aynen tesl�m ed�l�r. Ayrılan memurun bu defter ve dosyaları tesl�m etmes� ve yer�ne gelen
memurun da bunu araması gerek�r.

Yetk�
MADDE 597 - (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulamasıyla �lg�l� olarak, yen� hesaplar açmaya, defter, belge ve

cetvellerde değ�ş�kl�k yapmaya, yen�ler�n� �hdas etmeye, bütçen�n hazırlanmasına ve kes�n hesabın düzenlenmes�ne
�l�şk�n usul ve esaslar bel�rlemeye, harcamalarda sınırlama get�rmeye, bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında
doğacak tereddütler� g�dermeye ve gerekl� düzenlemeler� yapmaya Bakanlık yetk�l�d�r.

D�ğer mevzuattak� atıflar
MADDE 598 - (1) Başka yönetmel�klerde veya düzenley�c� d�ğer �şlemlerde Döner Sermayel� İşletmeler

Muhasebe Yönetmel�ğ�ne yapılmış olan atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 599 - (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna

dayanılarak hazırlanan d�ğer yönetmel�kler �le 30/12/2006 tar�hl� ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkez� Yönet�m Muhasebe Yönetmel�ğ�n�n genel esasları, kıyasen uygulanır.

Uygulanmayacak hükümler
MADDE 600 - (1) İşletme yönetmel�kler�n�n, bu Yönetmel�ğe aykırı hükümler� uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k
MADDE 601 - (1) 13/6/1999 tar�hl� ve 23724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayel� İşletmeler

Muhasebe Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce yapılmış olan �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/1/2007 tar�h�nden bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�ne kadar Bakanlıkça bel�rlenen

esaslara göre sonuçlandırılmış olan �şlemler, bu Yönetmel�ğe göre yapılmış sayılır.
Mevcut belgeler�n kullanılması
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmel�k ek�ndek� b�lg�sayar ortamında düzenlenemeyen defter, cetvel ve

belgeler �le alındıların yen�ler�n�n basım ve dağıtım �şlemler� tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmel�ğ�n 601 �nc�
maddes�yle yürürlükten kaldırılan Döner Sermayel� İşletmeler Muhasebe Yönetmel�ğ�nde aynı amaç �ç�n düzenlenm�ş
örnekler�n, gerekl� değ�ş�kl�kler yapılarak kullanımına devam ed�l�r.

Muhasebe h�zmetler�n�n yürütülmes�
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 31/12/2006 tar�h� �t�barıyla muhasebe h�zmetler� Bakanlıkça yürütülen �şletmeler�n

bu h�zmetler�, h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça yürütülmes�ne devam ed�l�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

 
Yürürlük
MADDE 602 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmel�k 1/1/2007 tar�h�nden geçerl� olmak

üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 603 - (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Mal�ye Bakanı yürütür.
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