
• Muhasebe yaln›zca kay›t ifllemi midir?
• Muhasebe iflletme yönetiminin hangi ifllevlerine yard›mc› olur?
• Muhasebe ifllevinin iflletmelere katk›s› nedir?
• Muhasebe iflletmenin yönetimini, ortaklar›n› ve iflletme ile ilgili üçüncü flah›slar›

nas›l bilgilendirir?
• Muhasebe bilgileri al›nacak ekonomik kararlarda do¤rudan kullan›labilir mi?
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Befl kifli bir araya gelerek aile flirketi fleklinde bir anonim flirket kurdular. Ortaklar
sermayeyi nakit olarak koydular. fiirket, mamul üretecektir. Bu amaçla
borçlan›larak iki katl› bir bina sat›n al›nd›. Binan›n alt kat›n›n arka soka¤a
bakan k›sm›na makineler monte edildi, caddeye bakan k›sm›na da sat›fl ma¤azas›
olarak masa, tezgah, raflar, terazi ve yazar kasa yerlefltirildi. Binan›n üst k›sm›
yönetim ve muhasebe bürosu olarak hal›, dolaplar, masalar, sandalye, bilgisayar
ve benzeri fleylerle donat›ld›. Üretimde çal›flacak iflçi ve ustabafl›lar ile büro per-
soneli istihdam edildi.

fiirketin muhasebe ifllerini ortaklardan biri üstlendi. Ancak, söz konusu kifli bu
iflin uygulamas›n› çok iyi bilmemekte idi. Gerekli muhasebe defterleri sat›n al›nd›.
Ancak, iyi bir hesap plan› haz›rlanmad›¤› gibi, muhasebe yönetmeli¤i de mevcut
de¤ildi. Bu nedenle defterler gelifligüzel tutulmakta ve iflletme hakk›nda do¤ru ve
güvenilir bilgileri verebilecek mali tablolar haz›rlanamad›. Bu durum yönetimin
mali analizler yapmas›na olanak vermedi¤i için üretim maliyetleri ile sat›fl fiyat-
lar› gerekti¤i flekilde kontrol edilemedi, iflletme d›fl›ndaki bilgi kullan›c›lar› da
iflletmeyi tan›maya yarayacak mali analizleri gere¤ince yapamad›lar.

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;

muhasebeyi tan›mlayarak nas›l çal›flt›¤›n› aç›klamak,
muhasebe bilgilerinin nas›l üretilip, raporland›¤›n› ifade etmek,
sa¤lanacak bilgi yönünden muhasebeyi s›n›fland›rmak,
bir bilgi sistemi olarak muhasebeyi aç›klamak,
bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤i kavramlar›n› betimlemek,
bilgilerin finansal analiz yoluyla, ekonomik kararlarda kullan›labilecek bil-
gilere dönüfltürülme sürecini aç›klamak

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Ünite, içerik bak›m›ndan di¤er ünitelerden oldukça ba¤›ms›zd›r. Ancak,
Ünitenin anlafl›labilmesinin di¤er ünitelerdeki iflletmecilik bilgisinin bilin-
mesine ba¤l› oldu¤unu unutmay›n›z. Bu y›l›n ders program›nda Genel
Muhasebe dersinin olmas› nedeniyle de bu ünitede muhasebe bilgisine
genel hatlar›yla yer verilmifltir. Daha genifl bilgiye ilgili kitab›n›zdan
ulaflabilirsiniz.
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‹fiLETMEYE AÇILAN PENCERE: MUHASEBE
Bundan önceki ünitelerde; yönetim, pazarlama, üretim gibi iflletmecilik ifllevleri-
nin genel özelliklerini aç›klad›k. Muhasebe ve bundan sonra inceleyece¤imiz fi-
nansman ifllevlerinin öncekilerden temel farkl›l›¤›, parasal içerikli olmalar›d›r.

Muhasebe, iflletmenin gerçekleflen faaliyetlerinin para cinsinden ifllenmesi ve il-
gililere iletilmesi çabas›d›r. Bu tan›mda vurguland›¤› gibi, muhasebe, kay›t tutma
ve bilgi iletiflimi olarak iki temel iflin görülmesini sa¤lar.

Muhasebeyi tan›mlayarak nas›l çal›flt›¤›n› aç›klamak.

Kay›t tutma ve raporlama, her yar›flmada taraflar›n nas›l bir oyun ç›kard›klar›n›
ve oyunu hangi taraf›n kazand›¤›n› bilmek için taraflar›n elde ettikleri say›lar›n
panoya yaz›lmas›d›r. Bu yazma ifli yap›lmad›¤›nda karfl›laflma oyuncular, yöneti-
ciler ve seyirciler taraf›ndan hakk›yla izlenemeyecek; belki de kargafla yaflanacakt›r.
Oyun sonunda kaybedilse de kazan›lsa da özellikle sonucu herkes bilmek isteye-
cektir. Ayn› flekilde serbest rekabet ortam›nda iflletmeler de birbirleriyle yar›fl
halinde olup, ayakta kalabilmek için daima baflar›l› olmak zorundad›r. Bu bak›mdan
iflletmenin geliflimini ve bunun sonucu olarak da baflar›s›n› görebilmek için iflletme
faaliyetlerinin kaydedilmeleri ve say›sal bilgiler olarak raporlanmalar› gerekir. Bu
sayede iflletme kârl›l›¤›n›n ölçülmesi ile mali durumunun ve üretim maliyetlerinin
bilinmesi olanakl› olur. Bu aç›dan muhasebe kay›tlar› ve muhasebe raporlar› bir
iflletmede neyin olup bitti¤ini görmemizi sa¤layan pencere görevini görür. Bu
nedenle muhasebe iflletmenin dili olmaktad›r.

Muhasebe bilgilerinin nas›l üretilip raporland›¤›n› ifade etmek.

Bilgi kullan›c›lar›, muhasebenin amac› iflletme içi ve iflletme d›fl› bilgi kul-
lan›c›lar›n›n gereksinim duyduklar› bilgileri üretmek ve raporlamakt›r. Buna
göre bilgi kullan›c›lar› iki ana grupta toplanabilir: Yöneticiler ve yönetici
olmayanlar.

Her iflletmenin bir yöneticisi vard›r ve karar alma yöneticinin en baflta gelen
görevidir. Bu bak›mdan yöneticiler planlama yapmak ve bitmifl ifli ölçmek için bil-
giye gereksinme duyarlar. Yap›lan iflin ölçülmesi, olan ile olmas› gerekenin
karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirir. Bu durumda uygun karar› almak ve sonuçlar ç›kar-
mak için yönetici geçmiflteki ifl hakk›nda miktar ve finansal yönden bilgi veren
muhasebe raporlar›na gereksinim duyar. Muhasebe raporlar›, ayr›ca yöneticiye,
iflletmesinin gelece¤ine iliflkin tahminlerde bulunmada ve hedefler belirlemede
yard›mc› olur.
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Muhasebe: ‹flletmenin gerçekleflen
faaliyetlerinin para cinsinden izlen-
mesi ve ilgililere iletilmesi çabas›d›r.

Bilgi kullan›c›s›: ‹flletmeden ç›kar›
olan kifli veya kurumdur.
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‹flletme faaliyetleriyle ilgilenen di¤er ana grup, yönetici olmayanlard›r. ‹flletme
d›fl›ndan olan bu gruba ortaklar, ödünç para verenler, müflteriler, sat›c›lar, çal›flanlar
ve devlet girer. Bunlar, muhasebe raporlar›n› iflletme ile gelecekteki iliflkilerini
ayarlamak için sonuçlar ç›karmada ve kararlar almada kullan›r. Bu gruba girenler
iflletmeye finansal yat›r›m yapanlar ve finansal yat›r›m yapmayanlar diye kendi
içinde ikiye ayr›labilir.

Finansal yat›r›m yapanlar, iflletmenin sermayesinde hissesi olanlar ile iflletmeye
ödünç para verenlerdir. Hisse sahibi olanlar›n beklentisi iflletmenin kâr›ndan pay
almak, ellerindeki hisse senetlerinin zaman içinde de¤er kazanmas›n› beklemek
iken; kredi verenler ve iflletmenin ç›kard›¤› tahvilleri sat›n alanlar, iflletme kârl›l›¤›n›n
yan›nda, anapara ile faizlerin ödenmesi bak›m›ndan iflletmenin finansal duru-
munu da bilmek isterler. Bu bilgi, ancak iflletme d›fl›na yap›lan muhasebe rapor-
lar›ndan ö¤renilebilir.

Yönetici olmay›p yat›r›m yapmayanlar, iflletme ile ya ç›kar ya da denetim
iliflkisi içindedir. Bir iflletmeyle olan ç›kar iliflkisi o iflletmeden mal veya hizmet
sat›n almay›, ona sat›fl yapmay› ve onun için çal›flmay› ifade eder. Müflteriler,
kendileri için en elveriflli koflullarda, istenilen miktarda ve kalitede, istenilen
zamanda al›fl yap›p yapamayaca¤›n› anlamak için muhasebe raporlar›n› kullan›r.
Sat›c›lar, kendisinin verece¤i mal veya hizmetleri sat›p satamayaca¤›n› ve ticari
alaca¤›n› zaman›nda, eksiksiz olarak tahsil edip edemeyece¤ini bilebilmek için
karfl› flirketin muhasebe raporlar›na gereksinim duyar. Çal›flanlar, ifl ve ücret
güvencesini anlamak için iflvereni hakk›nda bilgi veren muhasebe raporlar›ndan
yararlan›r.

Bir iflletme ile olan denetim iliflkisi devletin vergi alaca¤›n›n do¤rulu¤unu
araflt›rmas› ve ba¤›ms›z muhasebe uzman›n›n (Türkiye’de Yeminli Mali Müflavir-
ler’in), bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤ini bilgi kullan›c›lar› ad›na araflt›rmas› için,
iflletmenin muhasebe raporlar› üzerinde yapt›¤› çal›flmalard›r.

MUHASEBEN‹N ÖNEM‹ GÜNÜMÜZDE N‹Ç‹N ARTMIfiTIR? 
Eskiden iflletmeler küçüktü ve devletin vergi bask›s› nedeniyle muhasebeye baflvuru-
lurdu. Günümüzde ise iflletmelerin faaliyetlerinin sonuçlar›ndan genifl bir kitle
etkilenmektedir. Çünkü her geçen gün ülkemizde pazara kat›lan kifli ve iflletme
say›s› ç›¤ gibi büyümekte ve buna ba¤l› olarak para ve sermaye piyasalar› h›zla
geliflmektedir. Bu yap› içerisinde al›nan ekonomik kararlar ve yap›lan büyük har-
camalar bilgi gereksinimini ön plana ç›karmaktad›r.

SA⁄LANACAK B‹LG‹ TÜRÜ YÖNÜNDEN
MUHASEBEN‹N SINIFLANDIRILMASI

Sa¤lanacak bilgi yönünden muhasebeyi s›n›fland›rmak.

Bilgi türü bak›m›ndan muhasebe ikiye ayr›l›r:
1) Genel muhasebe
2) Maliyet muhasebesi

Genel muhasebe; iflletme yöneticisi ile iflletme d›fl› bilgi kullan›c›lar›na ifllet-
menin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi verir. Bu bak›mdan
finansal nitelikteki ifllemlerin para birimi üzerinden kaydedilmesi, s›n›fland›r›lmas›,
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Genel muhasebe: ‹flletme
yöneticisi ile iflletme d›fl› bilgi
kullan›c›lar›na iflletmenin mali
durumu ve faaliyet sonuçlar›
hakk›nda bilgi verir.



özetlenmesi, raporlanmas› ile raporlanan bilginin analizi ve yorumu genel
muhasebenin görevidir. ‹flletmenin mali durumu bilanço ile, faaliyet sonuçlar› da
gelir tablosu ile raporlan›r. Faaliyetleri yak›ndan izlemek  ve iflletme kârl›l›¤› ile
mali duruma iliflkin sürekli kararlar almak zorunda olan yöneticiler için k›sa
dönemler itibariyle (ayl›k, üç ayl›k ve alt› ayl›k gibi) iflletme içi raporlama yap›l›rken;
yönetici olmayanlar için iflletme d›fl›na genelde y›ll›k bilanço ve gelir tablosu
fleklinde raporlama yap›l›r. Bu tablolar›n yer ald›¤› Y›ll›k Faaliyet Raporu’nda anal-
iz ve yoruma da yer verilir.

Maliyet muhasebesi, iflletme yöneticisine üretimle ilgili maliyet giderlerinin tür-
leri ile bunlar›n gider yerleri olarak iflletme bölümlerine göre ve çeflitleri yönün-
den mamullere göre da¤›l›m› hakk›nda bilgi verir. Bu bak›mdan Direkt Hammadde
maliyetlerini, Direkt ‹flçilik Maliyetlerini ve Genel Üretim Maliyetlerini kaydetmek,
bu maliyetlerin esas ve yard›mc› üretim merkezleri aras›nda da¤›t›m›n› yapt›ktan
sonra üretimin toplam ve birim bafl›na maliyetini belirlemek maliyet muhasebesinin
görevidir. Konusu maliyet olan bu muhasebe, bütçelerin ve maliyet analizlerinin
haz›rlanmas›na ve bu sayede de iflletme faaliyetlerinin yönetimce kontrol edilme-
sine yarar.

Bir üretim iflletmesi yukar›da anlat›lan maliyet muhasebesinin yan› s›ra genel
muhasebeye de sahiptir.

B‹R B‹LG‹ S‹STEM‹ OLARAK MUHASEBE

Bir bilgi sistemi olarak muhasebeyi aç›klamak.

Bir iflletmenin finansal nitelikli ifllemlerinin kaydedilmesi ve raporlanmas› iflini
muhasebe yapar. Bu bak›mdan muhasebe, finansal bilgileri üreten ve bilgi kul-
lan›c›lar›na raporlayan bir bilgi sistemidir. Bunun için muhasebe bilgi sistemi, bil-
giyi üretme ve raporlama amac›na yönelik ve birbirleriyle ba¤lant›l› olan flu dört
ö¤eden oluflur:
1) Personel
2) Belgeler, defterler, mizanlar, hesap plan› ve muhasebe yönetmeli¤i
3) Donan›m
4) Raporlar

Muhasebe bilgi sistemi, bu ö¤eler yard›m›yla iflletme faaliyetlerini oluflturan
finansal ifllemleri belirler, kaydeder, s›n›fland›r›r, özetler ve mali tablolar (bilanço-
lar ve gelir tablosu) fleklinde raporlar. ‹lk ifl olarak finansal ifllemler personel ve
donan›m ö¤elerince belgelere ifllenir; bu belgeler sistemin girdi aflamas›n› oluflturur.
Bu belgelere dayanarak ifllemler personel, hesap plan›, muhasebe yönetmeli¤i,
muhasebe defterleri ve donan›m ö¤eleri yard›m›yla kaydedilir, s›n›fland›r›l›r ve
özetlenir; bu sistemin iflleme aflamas›d›r. ‹fllenen finansal ifllemler sistemin son
aflamas›nda bilanço ve gelir tablosu fleklinde finansal bilgilere dönüfltürülür; bu,
sistemin ç›kt› aflamas›d›r (fiekil 16.1).

Buraya kadar yap›lan anlat›mlara göre muhasebe bilgi sistemi, flema olarak flu
flekilde gösterilebilir:

G‹RD‹
Belgeler

‹fiLEME
Kaydetme

S›n›fland›rma
Özetleme

ÇIKTI
Bilanço ve Gelir

Tablosu
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Maliyet muhasebesi: ‹flletme
yöneticisine üretimle ilgili maliyet
giderlerinin türleri ile bunlar›n gider
yerleri olarak iflletme bölümlerine
göre ve çeflitleri yönünden
mamullere göre da¤›l›m› hakk›nda
bilgi verir.

A M A Ç
�

4

Muhasebe Bilgi Sistemi:
Personel, belgeler, donan›m ve
raporlardan oluflur.



Ö¤elerden hesap plan› ile muhasebe yönetmeli¤i, sistemin iflleme ve ç›kt›
aflamalar›nda bilginin üst yönetimin istedi¤i biçimde üretilip raporlanmas›
bak›m›ndan en önemli rolü oynar. Bu yönüyle hesap plan› ifllemlerin kaydedilece¤i
ve sonra da mali tablo kalemlerini oluflturacak grupland›r›lm›fl hesaplar listesidir.
Muhasebe yönetmeli¤i ise, hesap plan›n›n kullan›l›fl›n› gösteren aç›klamalar› içeren
bir el kitab›d›r.

‹fiLETME VARLIKLARI VE KAYNAKLARI
‹flletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için çeflitli varl›klara sahip olmak duru-
mundad›r. Üretim iflletmeleri binalara, demirbafllara, makinelere, hammaddelere,
mamullere ve nakde sahip olurken; ticaret iflletmeleri, binalara, raflara, yazar
kasaya, tart› aletine, mala ve nakde sahiptir. Bu arada her iki tür iflletmenin
mamul veya mal sat›fl›ndan do¤an senetli ve senetsiz alacaklar› olur. ‹flletmelerin
sahip olduklar› mevcutlar ve alacaklar fleklindeki bu ekonomik de¤erlere varl›klar
ad› verilir.

Kaynaklar; iflletmelerin sahip olduklar› varl›klar›n finansman›nda kullan›lan
fonlar›n kimlerden sa¤land›¤›n› gösterir. Fonlar ortaklardan veya üçüncü flah›slar-
dan sa¤lan›r. Bu bak›mdan sermaye olarak sa¤lad›klar› fonlar ile iflletme kâr›ndan
sa¤lanan fonlar karfl›l›¤›nda iflletmenin varl›klar› üzerindeki ortaklar›n hak
sahipli¤ine öz kaynaklar, iflletmeye verdikleri ödünç paralar ile senetli veya senet-
siz borç karfl›l›¤›nda verdikleri mal veya bina gibi de¤erler nedeniyle üçüncü
flah›slar›n iflletme varl›klar› üzerinde hak sahipli¤ine de yabanc› kaynaklar denir.

MUHASEBE Efi‹TL‹⁄‹ VE F‹NANSAL KAYITLAR
Muhasebe eflitli¤i; iflletmelerin sahip olduklar› varl›klar› kadar fon kaynaklar›n›n
olmas› gere¤inden do¤ar. Bu eflitlik flu iki flekilde gösterilebilir:

Finansal kay›tlar, iflletme faaliyetleri iflletme içinde veya iflletme d›fl›nda gerçek-
leflen ifllemlerden oluflur. Bu ifllemler finansal niteliklidir veya finansal nitelikli
de¤ildir. Bunlardan finansal nitelikli olanlar muhasebenin konusuna girer. Parayla
ifade edildikleri için finansal nitelikli say›lan ifllemler belgeler arac›l›¤›yla muhasebe
bilgi sistemine girer ve sistemin iflleme aflamas›nda kaydedilir.

Finansal nitelikli bir ifllemin en az iki yönü olup; varl›klar›n birinde art›fl,
di¤erinde azal›fl, ya da varl›klarda ve kaynaklarda art›fl veya azal›fl, yahut kay-
naklar›n birinde art›fl di¤erinde azal›fl yarat›r. Bir ifllemin bu iki yönüyle kaydedile-
cek olmas› muhasebe eflitli¤inin bozulmamas›na neden olur. Buna, muhasebede
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Varl›klar: ‹flletmenin sahip oldu¤u
mevcutlar ve alacaklar fleklindeki
ekonomik de¤erlerdir.

Öz kaynaklar: Ortaklar›n, ifllet-
menin varl›klar› üzerindeki hak
sahipli¤idir.

Yabanc› kaynaklar: Üçüncü
flah›slar›n iflletmenin varl›klar›
üzerindeki hak sahipli¤idir.

fiekil 16.1 Muhasebe

Bilgi Sistemi

G‹RD‹ ‹fiLEME ÇIKTI

‹fllemlerin
belgelere

kayd›

Belgelerin
tarih s›ras›na

göre
hesaplarla
yevmiye

defterine kayd›

VER‹LER‹N
BEL‹RLENMES‹

VER‹LER‹N
DERLENMES‹

Yevmiye
defterindeki

hesaplar›n büyük
defterdeki kendi
hesaplar›na devri

VER‹LER‹N
SINIFLANDIRILMASI

Büyük defterdeki
hesaplar›n mizana ve
kâr ve zarar hesab›na

toplamlar› ve
kalanlar› üzerinden

devri

VER‹LER‹N
ÖZETLENMES‹

Mizan›n kalan veren
hesaplar›ndan

Bilanço'nun, Kâr ve
Zarar Hesab›'ndan da

Gelir Tablosunun
haz›rlanmas›

MUHASEBE
B‹LG‹LER‹N‹N

RAPORLANMASI

VARLIKLAR = KAYNAKLAR
veya
MEVCUTLAR + ALACAKLAR = ÖZ KAYNAKLAR + YABANCI KAYNAKLAR



çift tarafl› kay›t esas› denir. Bu durumu örneklerle muhasebe eflitli¤i üzerinde
gösterelim:

Örnek 1: Befl ortak 100’er milyon lira nakit koyarak 500 milyon lira sermayeli
bir iflletme kurmufltur.

Örnek 2: ‹flletme yar›s› peflin yar›s› borç senedi karfl›l›¤› 200 milyon liral›k mal
alm›flt›r.

Örnek 3: 50 milyon lira maliyetli mal 70 milyon liraya sat›lm›fl ve karfl›l›¤›nda
alacak senedi al›nm›flt›r.

Bu örnek iki aflamada kaydedilir: (1) Sat›fl tutar› üzerinden Alacak Senetlerinin
alacaklar› art›r›fl› ve sat›fllar›n öz kaynaklar› art›r›fl›, (2) Maliyet tutar› üzerinden
mal›n mevcutlar› azalt›fl› ve sat›lan mal›n maliyetinin özkaynaklar› azalt›fl›

Bu üç örne¤in sonucunda eflitlik flu hale gelecektir:

Dikkat edilirse sat›fllar ile sat›lan mal›n maliyeti aras›ndaki fark öz kaynakta kâr
olarak yer almaktad›r. Bunun tersi durumda zarar öz kaynakta (-) olarak yer al›r.

Hesap; Finansal ifllemlerin bütün iflletmelerde hep ayn› adla kayd›na yarayan
kavramd›r.

Hesap, finansal ifllemlerin sistemin iflleme aflamas›nda yevmiye defterine
kaydedilmesine, büyük defterde s›n›fland›r›lmas›na ve mizan denilen çizelgede
özetlenmesine yarar. Finansal ifllemlerin muhasebe eflitli¤i üzerinde izlenmesi
olanaks›zd›r. Bunun yerine finansal ifllemler mevcutlar, alacaklar, sermaye, borçlar,
gelirler, giderler, kârlar ve zararlara göre belirlenmifl hesaplar üzerinden muhase-
belefltirilir. Daha aç›k bir flekilde ifllemler önce yevmiye defterine kaydedilir,
oradan hesap isimlerine göre büyük deftere aktar›larak s›n›fland›r›l›r ve buradan
da tüm hesaplar mizana yaz›larak özetlenir.

MEVCUTLAR  + ALACAKLAR    = ÖZ KAYNAKLAR  +  YABANCI KAYN.

Kasa                Alacak Sen.      =     Sermaye                  Borç Senetleri
400.000.000      70.000.000               500.000.000              100.000.000
Mal                                             Dönem Kâr›
150.000.000                                   20.000.000
   

 
              620.000.000               =                     620.000.000

MEVCUTLAR    + ALACAKLAR        = ÖZ KAYNAKLAR    + YABANCI KAYN.

Mal                     Alacak senetleri    =    Sat›fllar
(-) 50.000.000        (+) 70.000.000            (+) 70.000.000
                                                        Sat›lan mal›n maliyeti
                                                        (-) 50.000.000

MEVCUTLAR + ALACAKLAR = ÖZ KAYNAKLAR + YABANCI KAYN.

Kasa                                =                            Borç senetleri
(-) 100.000.000                                                 (+) 100.000.000
Mal
(+) 200.000.000

MEVCUTLAR + ALACAKLAR = ÖZ KAYNAKLAR + YABANCI KAYN.

Kasa
(+) 500.000.000

= Sermaye
(+) 500.000.000
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Hesap: Finansal ifllemlerin bütün
iflletmelerde hep ayn› adla kayd›na
yarayan kavramd›r.



Her hesab›n iki taraf› vard›r: hesab›n soluna "borç taraf›", sa¤›na "alacak taraf›"
denir. Varl›k hesaplar›ndaki art›fllar hesab›n borç taraf›na, azal›fllar alacak taraf›na
yaz›l›rken; kaynak hesaplar›ndaki art›fllar hesab›n alaca¤›na, azal›fllar borç taraf›na
yaz›l›d›r. Gelir, gider, sat›fllar, gelir ve kâr hesaplar› öz kaynaklar› temsilen ser-
maye hesab› gibi çal›fl›r. Bir hesab›n borç taraf› toplam› ile alacak taraf› toplam›
aras›ndaki farka Hesap Kalan› denir. Buna göre varl›k hesaplar› "borç kalan›", kay-
nak hesaplar› "alacak kalan›" verir.

Evvelce verilen üç örne¤i bu sefer hesaplar üzerinden muhasebelefltirelim:
Yevmiye Defteri:

Büyük defterin her karfl›l›kl› iki sayfas› bir hesap için kullan›l›r. Buna göre
yevmiyede borç kaydedilenler büyük defterdeki hesab›n borcuna, yevmiyede ala-
cak kaydedilenler büyük defterdeki hesab›n alaca¤›na yaz›l›r. fiöyle ki:
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Hesap Kalan›: Bir hesab›n borç
taraf› toplam› ile alacak taraf›
toplam› aras›ndaki farkt›r.

KASA Hesab› 500.000.000,-

200.000.000,-

70.000.000,-

50.000.000,-

500.000.000,-

100.000.000,-
100.000.000,-

70.000.000,-

50.000.000,-

Borç Alacak

1

2

3

SERMAYE Hesab›

MAL Hesab›
KASA Hesab›
BORÇ SENETLER‹ Hesab›

ALACAK SENETLER‹ Hesab›
SATIfiLAR Hesab›

SATILAN MALIN MAL‹YET‹ Hs.
MAL Hesab›

Borç       Kasa Hesab›      Alacak
500.000.000.-
(1)

100.000.000.-
(2)

Borç     Sermaye Hesab›     Alacak
500.000.000.-
(1)

Borç          Mal Hesab›     Alacak
200.000.000.-
(2)

50.000.000.-
(3)

Borç      Borç Sen. Hesab›     Alacak
100.000.000.-
(2)

Borç      Alacak Sen. Hs.    Alacak
70.000.000.-
(3)

Borç       Sat›fllar Hesab›     Alacak
70.000.000.-
(3)

Borç     Sat. Mal›n Maliyeti Hesab›     Alacak
50.000.000.-
(3)



Büyük defterde yer alan hesaplardan gider, zarar, sat›fl, gelir ve kâr hesaplar›
sene sonunda Dönem Kâr› veya Zarar› hesab›na devredilerek kapat›l›r. Bundan
sonra bu hesap, alacak kalan› veriyorsa Dönem Kâr› hesab›na, borç kalan› veriy-
orsa Dönem Zarar› hesab›na devredilerek kapat›l›r. Bu hesaplar›n tamam› öz kay-
naklar› temsilen kaynak hesaplar› gibi çal›fl›r. Örne¤imizin buna göre devam›
afla¤›daki gibi olacakt›r:

Yevmiye Defteri:

Büyük Defter:

Dönem Kâr› ve Zarar› hesab› 20 milyon lira alacak kalan› verdi¤ine göre:

Bunun sonucunda Dönem Kâr› veya Zarar› Hesab› afla¤›daki gibi kapanm›fl
olacak; Dönem Kâr› büyük defter hesab›na da yer verilecektir. fiöyle ki:

Büyük defterde yer alan hesaplar sene sonunda borç ve alacak toplamlar› ile
hesap kalanlar› üzerinden mizan denilen çizelgeye geçirilir. fiöyle ki:
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SATIfiLAR Hesab› 70.000.000,-

50.000.000,-

70.000.000,-

50.000.000,-

Borç Alacak

DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hs.

DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hs.
SATILAN MALIN MAL‹YET‹ Hs

Borç                Dönem Kâr› veya Zarar› Hs.           Alacak

Sat. Mal. Maliyeti      50.000.000.- Sat›fllar 70.000.000.-

Borç       Sat›fllar Hesab›     Alacak

70.000.000.- 70.000.000.-
(3)

Borç     Sat›lan Mal›n Maliyet Hs.    Alacak
50.000.000.-50.000.000.-

(3)

DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hs.
DÖNEM KÂRI Hesab›

Borç Alacak

20.000.000,-
20.000.000,-

Borç          Dönem Kâr› veya Zarar› Hs.           Alacak

Sat. Mal. Maliyeti Sat›fllar

Borç          Dönem Kâr› Hs.        Alacak

20.000.000.-

50.000.000.-
20.000.000.-

70.000.000.-

70.000.000.- 70.000.000.-



Parasal ifllemlerden hangisi muhasebenin konusuna girer? Bu tür bir
ifllem nas›l bölümlenir ve nas›l kayda al›n›r?

‹fllemlerden finansal nitelikli olanlar muhasebenin konusuna girer.
Finansal nitelikli bir ifllem hesap plan›ndaki hesaplar›n hangilerini ne
tutarda art›rd›¤› veya azaltt›¤› yönünden bölümlenir. Muhasebe Uzman›
örnek olay›nda belirtildi¤i gibi, iyi bir hesap plan› olmad›kça bu bölüm-
leme do¤ru bir flekilde yap›lamaz ve dolay›s›yla kay›tlar yanl›fl olaca¤›
için üretilen ve raporlanan bilgi de yanl›fl olur. ‹fllemin do¤ru belirlenmesi
yetmez; hesap plan›ndaki hesaplar›n hangi ifllemler için kullan›laca¤›n›n
aç›kland›¤› muhasebe yönetmeli¤inin de bölümleme, kaydetme ve rapor-
lama s›ras›nda dikkate al›nmas› gerekir. Aksi halde gerek iflletmenin
yöneticisi, gerekse di¤er bilgi kullan›c›lar› yapacaklar› analizler sonucu
iflletmeyi yanl›fl tan›yacaklard›r. Üretim maliyetlerinin yanl›fl belirlenmesi
yönetimin maliyet giderlerini kontrol alt›na alamad›¤›n› gösterdi¤i gibi,
planlamada ve sat›fl fiyat›n›n belirlenmesinde de hatal› kararlar almas›na
yol açar. ‹flletme d›fl›ndaki bilgi kullan›c›lar› da iflletmeyi yanl›fl tan›malar›
nedeniyle kendi ç›karlar›n› koruyacak kararlar› alamayacakt›r.

F‹NANSAL TABLOLAR
Muhasebenin birinci ifllevi, finansal nitelikli ifllemleri kaydetmek ve raporlamakt›r.
Raporlama, kay›t tutman›n do¤al sonucu olarak bilanço ve gelir tablosu haz›rlay›p
yay›nlamakt›r. Bu tablolar üçer ayl›k, alt›flar ayl›k veya y›ll›k olarak belli aral›klar-
la düzenlenir.

Bilanço, mizanda yer alan hesaplardan borç kalan› veren varl›klar›n sol kolon-
da, alacak kalan› veren kaynaklar›n sa¤ kolonda yer ald›¤› bir tablodur. Bu tablo-
nun analize haz›r halde olabilmesi için varl›klar dönen ve duran fleklinde iki grup
alt›nda gösterilir. ‹flletmenin bir y›l içinde kullanabilece¤i, satabilece¤i mevcutlar›
ve yine bir y›l içinde tahsil edebilece¤i alacaklar› ile nakitleri Dönen Varl›klar
grubu alt›nda, bunlardan daha uzun süreli olanlar› Duran Varl›klar grubu alt›nda
yer al›r; bilançonun bu taraf›na aktif ad› verilir.

Kaynaklar ödenme vadelerine göre grupland›r›larak gösterilir. Bunun için
yabanc› kaynaklardan bir y›l içinde ödenecek olanlar k›sa vadeli yabanc› kaynaklar
grubu alt›nda, bir y›ldan daha uzun sürede ödenecek olanlar uzun vadeli yabanc›
kaynaklar grubu alt›nda ve ödenmeleri söz konusu olmayan öz kaynaklar grubu
alt›nda gösterilir.
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Bilanço: Mizanda yer alan
hesaplardan borç kalan› veren
varl›klar›n sol kolonda, alacak kalan›
veren kaynaklar›n sa¤ kolonda yer
ald›¤› bir tablodur.

1

KASA Hesab›
Mal Hesab›
ALACAK SENETLER‹ Hs.
SERMAYE Hesab›
BORÇ SENETLER‹ Hesab›
SATIfiLAR Hesab›
SATILAN MALIN MAL‹YET‹ Hs.
DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hs.
DÖNEM KÂRI Hesab›

500.000.000.-
200.000.000.-
70.000.000.-

-
-

70.000.000.-
50.000.000.-
70.000.000.-

-
960.000.000.-

Borç
100.000.000.-
50.000.000.-

-
500.000.000.-
100.000.000.-
70.000.000.-
50.000.000.-
70.000.000.-
20.000.000.-

960.000.000.-

Alacak
400.000.000.-
150.000.000.-
70.000.000.-

-
-
-
-
-
-

620.000.000.-

Borç
-
-
-

500.000.000.-
100.000.000.-

-
-
-

20.000.000.-
620.000.000.-

Alacak

TUTAR KALAN
M‹ZAN
HESAPLAR

TOPLAM



Bu anlat›lanlara göre bir bilanço afla¤›da gösterildi¤i gibi olacakt›r:

Gelir tablosu, Dönem Kâr› veya Zarar› Hesab›’ndan yararlan›larak düzenlenen
bir tablodur. Bu hesab›n borç taraf›nda yer alan giderler ve zararlar ile alacak
taraf›nda yer alan sat›fllar, gelirler ve kârlar iflletmenin esas faaliyetinden do¤duk-
lar› veya esas faaliyetinin d›fl›nda do¤duklar›na göre çeflitli bölüm bafll›klar›na yer
verilerek alt alta s›ralanarak gösterilir. Gelir tablosunda benzer fleyler toplanarak,
farkl› fleyler birbirinden ç›kar›larak Dönem Kâr›’na ulafl›l›r. Buna göre gelir tablo-
sunun flekli ve içeri¤i afla¤›daki gibi olacakt›r:

B‹LG‹N‹N DO⁄RULUK VE GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹

Bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤i kavramlar›n› betimlemek.

Bilgi kullan›c›lar›n›n alacaklar› karar›n isabetlili¤i, bilginin do¤ruluk ve güvenilir-
li¤ine ba¤l›d›r. Bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤ini sa¤lama görevi iflletme yöneti-
minin görevidir. Bunun için üst yönetim iflletmesinde finansal ifllemlerin yap›l›fl›
ile bu ifllemlerin kaydedilmesi ve raporlanmas›n›n kendisinin belirledi¤i flekilde
yap›labilmesinin önlemlerini al›r. Bu önlemler bütününe iç kontrol sistemi denir.

Bir iflletmede iç kontrol sistemine ra¤men hatal› ve hileli ifllemler ile kay›t ve
raporlama olabilir. Bu bak›mdan bilgi kullan›c›lar›n›n mali tablolara olan güven-
lerini art›rmak için ba¤›ms›z muhasebe uzmanlar›n›n (Yeminli Mali Müflavir) dene-
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Gelir tablosu: Dönem Kâr› veya
Zarar› Hesab›ndan yararlan›larak
düzenlenen bir tablodur.
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Aktif B‹LANÇO Pasif

DÖNEN VARLIKLAR KISA VAD. YAB. KAYN.
Kasa xx Banka Kredileri xx
Bankalar xx Borç Senetleri xx
Alacak Senetleri xx UZUN VAD. YAB. KAYN. xx
Mal xx Banka Kredileri xx

DURAN VARLIKLAR Borç Senetleri xx
Alacak Senetleri xx ÖZ KAYNAKLAR
Binalar xx Sermaye xx
Makineler xx Dönem Kâr› xx
Demirbafllar xx

Aktif Toplam› xxx Pasif Toplam› xxx

GEL‹R TABLOSU
SATIfiLAR ..................................................................................... xxxx
Sat›lan Mal›n Maliyeti (-) ............................................................. xxxx
BRÜT SATIfi KÂRI ........................................................................ xxxx
Faaliyet Giderleri (-) .................................................................... xxxx
FAAL‹YET KÂRI ........................................................................... xxxx
Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar ............................. xxxx
Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar (-) .................... xxxx
Finansman Giderleri (-) ............................................................... xxxx
OLA⁄AN KÂR .............................................................................. xxxx
Ola¤and›fl› Gelir ve Kârlar ........................................................... xxxx
Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar ...................................................... xxxx
DÖNEM KÂRI .............................................................................. xxxx



tim yapmalar›na gereksinim duyulur. Bu uzmanlar mali tablolar›n denetimini
yaparak iflletme kanal›yla tablolar›n do¤ru ve güvenilir olup olmad›¤›na iliflkin
görüfl aç›klarlar. Bu görüfl denetim raporuyla aç›klan›r ve yap›lan ifle muhasebe
denetimi veya d›fl denetim denir.

F‹NANSAL ANAL‹Z

Bilgilerin finansal analiz yoluyla, ekonomik kararlarda kullan›la-
bilecek bilgilere dönüfltürülme sürecini aç›klamak.

Bilanço iflletmenin geçmiflteki mali durumunu, gelir tablosu iflletmenin geçmiflteki
faaliyet sonuçlar›n› gösterir. Bilgi kullan›c›lar›n›n alacaklar› kararlar ise iflletmenin
gelece¤i ile ilgilidir. Bu nedenle finansal tablolar›n analiz edilip muhasebe bilgi-
lerinin finansal kararlarda kullan›labilir bilgilere dönüfltürülmesi gerekir. Finansal
analiz ile; iflletmenin k›sa ve uzun vadeli borç ödeme gücü, fon yaratma gücü,
yat›r›m gücü, kârl›l›¤›, kâr da¤›tma gücü, yabanc› kaynaktan yararlanma gücü,
aktifin ve sermayenin verimli¤ine iliflkin sonuçlar elde edilir.

Bir iflletmenin kay›t tutman›n do¤al sonucu olarak düzenledi¤i bilanço ve gelir
tablosuna çeflitli analiz teknikleri uygulanarak (yatay yüzdeler, dikey yüzdeler,
e¤ilim yüzdeleri, oranlar gibi) iflletmenin durumu analiz edilir. Bunlar analiz
yoluyla yoruma tabi tutularak iflletmenin gelecekteki mali durumu ve faaliyet
sonuçlar› yukar›daki paragrafta belirtilen ayr›nt›da belirlenir. Bunlara dayanarak
iflletme sahipleri, ortakl›¤a devam edip etmeyeceklerine; potansiyel yat›r›mc›lar,
iflletmenin ç›kard›¤› hisse senetleri ile tahvillerden sat›n al›p almayacaklar›na;
kredi kurumlar›, iflletmeye ödünç para verip vermeyeceklerine ve çeflitli ç›kar gru-
plar› kendilerini ilgilendiren di¤er konulara iliflkin kararlar al›rlar.

Anonim flirketler y›ll›k genel kurul öncesi ortaklar için ç›kard›¤› Y›ll›k Faaliyet
Raporu’nda finansal tablolar›na ek olarak yapt›¤› analiz ve yorumlara da yer verir.
Analiz ve yorum bir bilgi kullan›c›s›n›n kendisi taraf›ndan yap›labilece¤i gibi,
piyasadaki analiz bürolar›nca da halka hizmet amac›yla yap›l›r.
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Özet
Bu Ünitede iflletmelerin finansal nitelikli ifllemlerinin na-
s›l ve niçin kaydedilip raporland›¤› ile finansal analizin
gereklili¤ini ö¤rendik. Art›k;
• muhasebenin kimler için bilgi üretti¤ini (sayfa 311),
• bilgi türlerini (sayfa 311-312),
• muhasebenin bir bilgi üretim ve iletiflim sistemi oldu-

¤unu (sayfa 313),
• çift tarafl› kay›t esas›n›n muhasebe eflitli¤ine dayand›-

¤›n› (sayfa 314-317),
• bafll›ca finansal tablolar›n neler oldu¤unu (sayfa 318),
• iflletmenin görevinin bilginin do¤ruluk ve güvenilirli-

¤ini sa¤lamak ve ayn› zamanda ba¤›ms›z bir kifliye bu-
nu onaylatmak oldu¤unu (sayfa 319),

• bilginin do¤rudan kararlarda kullan›lamad›¤› için ana-
liz edilmesinin gerekli oldu¤unu (sayfa 320) biliyoruz.

Birer ekonomik birim olarak iflletmelerin iyi yönetilebil-
meleri, ortaklar›n ve di¤er ilgililerin desteklerini kaza-
nabilmeleri kendileri hakk›nda onlar› devaml› bilgilen-
dirmeleriyle olur. Bu görevi muhasebe üstlenmifltir. Bu 

amaçla iflletme içinde, iflletmeden d›flar›ya veya d›flar›dan

iflletmeye do¤ru gerçekleflen k›ymet hareketlerinin kay-

dedilmesi ve ilgililere raporlanmas› gerekir. Bu, muhase-

benin birinci ifllevidir.

Muhasebe bilgisinin iflletme içine ve d›fl›na raporlanma-

s› yeterli de¤ildir. Bu bilginin analizi ve yorumlanmas›

gerekir. Finansal analiz yoluyla, iflletmenin mevcut fi-

nansal durumunu daha iyi yorumlayabilmek mümkün

olur. Böylece, iflletme ile ilgili taraflar, iflletmeden bek-

lentilerinin karfl›lan›p karfl›lanamayaca¤› konusunda ka-

rar verebilirler. Finansal analiz ve yorum, muhasebenin

ikinci ifllevidir.

Bilginin do¤ru ve güvenilir olarak üretilip raporlanmas›

için iflletmede iç kontrol sisteminin kurulmas›; bilgi kulla-

n›c›lar›n›n bilgiye güven duymalar› için de ba¤›ms›z de-

netimin gerçeklefltirilmesi gerekir.

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlayama-
d›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›-
n›z. Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üni-
teye geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin
konular› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n!
Do¤ru yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Üst yönetim, ortaklara bilgi verme sorumlulu¤unu afla-

¤›dakilerden hangisiyle yerine getirir?

a. ‹flletmede kuraca¤› iç kontrol sistemiyle 

b. Yevmiye defteriyle

c. Muhasebe belgeleriyle

d. Bilanço ve gelir tablosuyla

e. Maliyet analizleriyle

2. Bir iflletmede, yönetici olmayan gruplar, söz konusu ifl-

letmenin muhasebe bilgisine afla¤›dakilerden hangisi ne-

deniyle ihtiyaç duymazlar?

a. Kâr pay› al›n›p al›namayaca¤›n› ö¤renmek

b. Faizlerin ödenip ödenemeyece¤ini ö¤renmek

c. Yap›lan ifli ölçmek

d. Uygun koflullarda mal al›fl›n›n yap›l›p yap›lamaya-

ca¤›n› belirlemek

e. ‹fl güvencesi olup olmad›¤›n› anlamak

3. Finansal nitelikli ifllemlerin kayd›nda ve rapor-

lanmas›nda öncelikle afla¤›dakilerden hangisine

uyulmas› gerekir?

a. Hesap plan› ve muhasebe yönetmeli¤ine

b. Yevmiye defterine

c. Belgelere

d. Büyük deftere

e. ‹fllemlere

4. Genel muhasebede büyük defterin rolü afla¤›dakiler-

den hangisidir?

a. Belgelerin ilk kaydedilece¤i defter olmas›

b. Finansal ifllemlerin s›n›fland›r›lmas›n› sa¤lamas›

c. Muhasebe bilgi sisteminin girdisini oluflturmas›

d. Finansal ifllemlerin özetlenmesini sa¤lamas›

e. Muhasebe bilgi sisteminin ç›kt›s›n› oluflturmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi iflletme kaynaklar›ndan biridir?

a. Mal

b. Bankalar

c. Banka kredileri

d. Makineler

e. Alacak senetleri

6. Yar›s› peflin, yar›s› senetli olarak 50 milyon liral›k bir
mal al›m›nda muhasebe eflitli¤ine göre afla¤›daki kay›tlar-
dan hangisi do¤rudur?

a. Mal 50.000.000 (art›fl),
Banka kredilerin 50.000.000 (art›fl)

b. Kasa 50.000.000 (art›fl),
Mal 50.000.000 (azal›fl)

c. Mal 50.000.000 (art›fl),
Alacak senetleri 50.000.000 (azal›fl)

d. Kasa 25.000.000 (azal›fl),
Mal 50.000.000 (art›fl),
Borç senetleri 25.000.000 (azal›fl)

e. Mal 50.000.000 (art›fl),
Borç senetleri 25.000.000 (art›fl),
Kasa 25.000.000 (azal›fl)

7. Varl›klar – Yabanc› Kaynaklar afla¤›dakilerden hangisi-
ni gösterir?

a. K›sa vadeli yabanc› kaynaklar›
b. Mevcutlar›
c. Alacaklar›
d. Öz kaynaklar›
e. Uzun vadeli yabanc› kaynaklar›

8. Afla¤›dakilerden hangisi Sermaye Hesab› gibi çal›flan
hesaplardan biridir?

a. Alacaklar
b. Gelirler
c. Mal
d. Kasa
e. Banka kredileri

9. Kasa Hs. X
Alacak Senetleri Hs. X

fleklindeki bir yevmiye kayd›n›n anlam› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Alacak senedinin tahsil edilmesi
b. Peflin mal al›nmas›
c. Peflin mal sat›lmas›
d. Bir borcun ödenmesi
e. Borçlanarak mal al›nmas›

10. Finansal  analizin  temel amac› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Bilanço ve gelir tablosunu düzenleyebilmek
b. Bilginin do¤ruluk ve güvenilirli¤ini ö¤renebilmek
c. ‹flletme faaliyetlerinin üst yönetimin istedi¤i flekil-

de yap›labilmesini sa¤lamak
d. Mali tablolar›n do¤ruluk ve güvenilirli¤ini

onaylamak
e. Muhasebe bilgilerini finansal kararlarda kullan›la-

bilecek bilgilere dönüfltürmek

Kendimizi S›nayal›m
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Yaflam›n ‹çinden

Afla¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularla ilgili, gerçek
hayattan bir örnek yer almaktad›r. Örnek olay› okuyarak,
bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar› dik-
katlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerinizin
pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

Bilanço Analizi

1 Bilançoda hangi unsur yanl›fl grupta gösterilmifltir?
2. ‹flletmenin k›sa vadeli yabanc› kaynaklar›n› (borçlar›-

n›) ödemeye bu yanl›fl haliyle dönen varl›klar toplam›
yetiyor mu?

3. Bir de hatay› düzelttikten sonra dönen varl›klar›n ban-
ka kredilerini ödemeye yetip yetmeyece¤ini kararlafl-
t›r›n›z.

4. Üçüncü soruya verece¤iniz cevap olumsuz ise; ifllet-
menin bu borcunu ödeyebilmek için yeniden k›sa va-
deyle mi, yoksa uzun vadeyle mi ödünç para bulma-
s› gerekir?

5. Borçla borç ödemek iflletmeye ne gibi bir yük getirir?

Biraz Daha Düflünelim
1. Muhasebenin amac› nedir?
2. Muhasebede kay›t ifllemlerinde hangi araçlardan

yararlan›l›r?
3. Veri olarak finansal ifllemlerin belirlenmesinde hangi

araçtan yararlan›l›r?
4. Veri olarak finansal ifllemler hangi aflamalardan geçi-

rilerek ifllenir?
5. Muhasebe bilgi sisteminin ç›kt›lar› nelerdir?
6. Bilanço nereden yararlan›larak düzenlenir?
7. Gelir tablosu nereden yararlan›larak düzenlenir?
8. ‹flletmenin finansal durumunu hangi tablodan görebi-

liriz?
9. ‹flletmenin  faaliyet  sonuçlar›n›  hangi tablodan

görebiliriz?
10. Üst yönetim finansal tablolar›n do¤ruluk ve güvenilir-

li¤ini ne yard›m›yla sa¤lar?
11. Finansal tablolar›n iflletme d›fl›ndan bir ba¤›ms›z uz-

manlarca denetlenmesinin nedeni nedir?
12. Finansal analiz neden yap›l›r?

Yaflam›n ‹çinden - Biraz Daha Düflünelim

”

“

I. DÖNEN VARLIKLAR
Kasa
Bankalar (Vaadesiz Mevd.)
Alacak Senetleri
(6 ay vadeli: 600.000.000)
(2 y›l vadeli: 1.200.000.000)
Ticari Mallar
DÖNEN VARLIKLAR TOP.
II. DURAN VARLIKLAR
Binalar
Demirbafllar
DURAN VARLIKLAR TOP.

AKT‹F TOP.

15.000.000
260.000.000

1.800.000.000

2.525.000.000
4.600.000.000

50.000.000.000
400.000.000

50.400.000.000
55.000.000.000

I. KISA VADEL‹ YAB. KAYN.
Banka Kredileri
KISA VADEL‹ YAB. KAYN. TOP.
II. UZUN VADEL‹ YAB. KAYN.
-
III. ÖZ KAYNAKLAR
Sermaye
ÖZ KAYNAKLAR TOP.

PAS‹F TOP.

5.000.000
5.000.000

-

50.000.000.000
50.000.000.000

55.000.000.000

AKT‹F
(A) ‹flletmesinin

(B) 31.12.2000 Tarihli Bilançosu PAS‹F
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