
‹flletmenin yapt›¤› faaliyetler sonunda varl›klar, borçlar ve sermaye de de¤iflmeler
olur. Bunlar›n ne oldu¤u, neye ulaflt›¤› ve faaliyet sonucunun ne oldu¤unu gös-
teren mali tablolar düzenlenir. Mali tablolar›n en önemlisi olan ve iflletmenin var-
l›klar›n›, borçlar›n› ve sermayesini gösteren B‹LANÇO ve belirli bir dönemdeki fa-
aliyetlerin sonucunu (kar veya zarar›) ve bu sonuca nas›l ulafl›ld›¤›n› gösteren
GEL‹R TABLOSU iflletme ile ilgili taraflara bilgi vermek amac›yla haz›rlan›r.

Birinci ünitede aç›klanan varl›klar, sermaye, borçlar ve muhasebe kavram-
lar›n›n gözden geçirilmesi ve bu ünitede verilen bilgilerin birbirleri ile iliflkilen-
direrek, bir arada anlamaya çal›fl›lmas› ve ünitede yer alan bilanço eflitli¤i ve
eflitli¤in ifade etti¤i anlam üzerinde dikkatlice durulmas› ünitenin anlafl›lmas›-
n› kolaylaflt›racakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Mali durum ve faaliyet sonucu ne demektir? 
2. Mali durum ve faaliyet sonuçlar› ne ile gösterilir?
3. Mali tablo ne demektir ve temel mali tablolar nelerdir?
4. Dönem ne demektir?
5. Bilanço nedir, neyi gösterir?
6. Bilanço eflitli¤i ne demektir?
7. Mali nitelikteki olaylar nelerdir ve bilançoyu nas›l etkiler?
8. Gelir Tablosu nedir, hangi bilgileri, nas›l gösterir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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MAL‹ DURUM VE FAAL‹YET SONUCU

Mali durum ve faaliyet sonucu ne demektir?

Hayatta çözümü ile sorumlu olaca¤›n›z olaylar karfl›n›za, size ö¤retim amac› ile bir s›ra
içinde aktar›lan bilgilerin s›ras›nda ç›kmayacakt›r. Ayr›ca size aktard›¤›m›z bilgiler bu
olaylar›n çözümlenmesini sa¤layacak bilgilerin tümü de¤il, fakat olaylar› ve nas›l çözüm-
lenebileceklerini kavraman›za yarayacak temel bilgiler toplulu¤udur. Çözümde baflar›l›
olman›z için temel bilgiler aras›ndaki iliflkiyi görebilmek, konu ile ba¤lant›l› olanlar› seç-
mek ve ona göre kullanmak; sizin bu temel bilgileri alg›lama derecenize ve yetene¤inize,
daima hepsini bir arada bir bütün olarak haf›zan›zda tutman›za ve sonraki aflamalarda
kendinizi yenilemenize ba¤l›d›r.

Birinci üniteden ö¤rendiklerinizi birbirleri ile iliflkilendirerek topluca hat›rlamaya
çal›fl›rsan›z flu gerçeklere ulafl›rs›n›z:

• ‹flletmeler insanlar›n ihtiyaçlar›n› giderecek olan mal ve hizmetleri üret-
mek için kurulurlar.

• ‹flletmenin kuruluflunun gerçekleflebilmesi için iflletmenin tan›m›ndan elde
etti¤imiz bilgiye göre öncelikle giriflimci denilen bir kimsenin ya da kimse-
lerin üretim faktörlerini oluflturan ya da onlar›n edinimine olanak sa¤laya-
cak olan arsa, bina, makine, hammadde, para gibi VARLIKLARI bir araya
getirmesi gerekir.

• ‹flletme sahibinden ayr›, kendine öz kiflili¤i olan iflletme bu varl›kla-
ra ancak baflka kiflilerin vermesi ile sahip olabilir. Di¤er bir deyiflle iflletme-
nin elinde baz› varl›klar var ise, bunlar muhakkak di¤er kifliler (gerçek ve-
ya tüzel) taraf›ndan verilmifltir. Bu nedenle VARLIKLAR ‹LE VARLIKLARIN
KAYNAKLARI aras›nda afla¤›daki gibi bir iliflki ve de¤erce (tutar yönünden)
bir eflitlik vard›r:

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

Kuruluflta, varl›klar iflletmeye genelde iflletme sahipleri taraf›ndan verilirler.
Dolay›s›yla kurulufl aflamas›nda sahip olunan varl›klar ile bu varl›klar›n
kayna¤›n› oluflturan iflletme sahibinin haklar› aras›nda bulunan eflitlik, ifllet-
me sahibinin kurulufl aflamas›ndaki varl›klar üzerindeki haklar›n›n SERMA-
YE olarak ifade edilmesi nedeniyle VARLIKLAR = SERMAYE fleklinde gös-
terilir. Bu eflitlik muhasebenin temel eflitli¤idir.

• Genelde kurulufltan sonraki aflamalarda iflletme sahipleri d›fl›ndaki kimse-
lerden (üçüncü kiflilerden) baz› iktisadi de¤erler edinilmesi nedeni ile de
varl›klarda art›fl olabilir. Bu yeni durumda toplam varl›klar üzerinde iflletme
sahiplerinin haklar› ile birlikte bu varl›klar›n kayna¤› olarak üçüncü kiflile-
rin haklar› da olur. Bu kiflilerin varl›klar üzerindeki haklar› BORÇLAR teri-
mi ile gösterilir.

• Bu durumda ifline devam eden bir iflletmenin varl›klar›n›n kaynaklar› iki ay-
r› kaynak türünden oluflur ve temel muhasebe eflitli¤i,

VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR

flekline dönüflür.
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• ‹flletmeler kar, iflletmenin devaml›l›¤›, topluma hizmet vb. amaçlara sahip-
tir. ‹flletmenin tan›m›nda yer alan "mal ve hizmet üretmek" amaç de¤il, ifl-
letmenin amac›na ulaflmas› için bir araçt›r. De¤iflim süreci diye de adland›-
rabilece¤imiz bu faaliyetler iflletmenin konusuna göre farkl›l›k gösterir.

• ‹flletmelerin, bu amaçlar›na ulaflabilmeleri için iyi ve baflar›l› yönetilmeleri
gerekir.

• ‹flletmelerin faaliyetleri üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklar› ifllev-
lerinin bütünüdür.

• ‹flletmelerin iyi yönetilmeleri bu ifllevlerin herbirinin planlanmas›, örgütlen-
mesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile olanakl›d›r. Bunlar ilgili yönetici-
lerin ald›¤› ve uygulad›¤› kararlarla gerçekleflir.

• Yöneticilerin ald›¤› ve uygulad›¤› kararlar›n baz›lar› varl›klar ve varl›k-
lar›n kaynaklar›n› oluflturan unsurlar üzerinde para ile ifade edilen
de¤iflmeler yarat›r.

• ‹flletmenin nas›l yönetildi¤i ile ilgili olan taraflar sadece yöneticiler ve ifllet-
me sahipleri de¤ildir, ayn› zamanda farkl› amaçlarla ilgilenen farkl› taraflar
vard›r. Bunlar iflletme ile ilgili kararlar›nda yararl› olacak bilgilere gereksi-
nim duyarlar.

Bir ticaret iflletmesi, bir banka, bir üretim iflletmesi ve bir otel iflletmesinde üretim, pa-
zarlama, finans ve insan kaynaklar› ifllevlerinin yo¤unluk bak›m›ndan farkl›l›k gösterip
göstermedi¤ini irdeleyiniz.

Sonuç olarak yukar›da s›ralanan bilgileri birbiri ile iliflkilendirirsek iflletmenin
amaçlar›na ulaflmas›n›n, iflletmenin faaliyet konusuna göre farkl›l›k gösteren ya da
a¤›rl›¤› farkl› olan genel ifllevlerin (üretim, pazarlama, finans, insan kaynaklar›) iyi
yönetilmesi yolunda o anda iflletmede yetkili olan ilgili yöneticilerin ald›¤› ve uy-
gulad›¤› kararlar›n uygunlu¤una ve baflar›l›l›¤›na ba¤l› oldu¤unu görürüz. Bu da
bu kararlar›n iflletmenin varl›klar›n› ve bu varl›klar›n kaynaklar›n› oluflturan unsur-
larda yaratt›¤› para ile ifade edilen de¤iflim ile ölçülür. Çünkü iflletmenin varl›kla-
r›n› ve kaynaklar›n› oluflturan unsurlar›n nitelik ve nicelik yönünden ortaya ç›kar-
d›¤› yap› iflletmenin mali yap›s›n› (mali durumunu) gösterir. 

Ayn› sektörde, ayn› zaman diliminde faaliyet gösteren A, B ve C iflletmelerinin ayn› türler-
de ve türsel büyüklükte varl›klara sahip oldu¤unu, fakat varl›klar› elde edifl biçimlerinin
farkl› oldu¤unu varsay›n ve bu üç iflletmeyi mali yap› ve mali güç aç›s›ndan inceleyin.
Üç iflletmenin her birinin 50 büyüklü¤ünde paras›, 200 büyüklü¤ünde binas› vard›r.
• A ‹flletmesi bu varl›klar›n tümünü iflletme sahiplerinden elde etmifltir.
• B ‹flletmesi toplam varl›klar›n›n 175 büyüklü¤ündeki k›sm›n› iflletme sahiplerinden, 75

büyüklü¤ündeki k›sm›n› 3 y›l sonra ödemek üzere üçüncü flah›slardan elde etmifltir.
• C ‹flletmesi ise toplam varl›klar›n›n 175 büyüklü¤ündeki k›sm›n› iflletme sahiplerinden,

75 büyüklü¤ündeki k›sm›n› 6 ay sonra ödemek flart› ile üçüncü flah›slardan elde etmifltir.
Bu üç iflletmenin mali durumlar›n›n ayn› eflitlikte oldu¤unu söyleyebilir misiniz?

Faaliyetler sonunda ulafl›lan yeni yap›da iflletme sahibinin haklar›nda da de¤ifl-
me oldu¤u saptanabilir. ‹flletme sahibinin kuruluflta iflletmeye verdi¤i varl›k bü-
yüklü¤ü borçlanma d›fl›ndaki faaliyetler sonucu artarsa sonuç kar; azal›rsa sonuç
zarard›r. Dolay›s›yla varl›klarda oluflan kar büyüklü¤ündeki art›fl ayn› zamanda ifl-
letme sahibinin varl›klar üzerindeki haklar›n› art›r›r; tersine varl›klarda oluflan za-
rar büyüklü¤ündeki azal›fl iflletme sahibinin varl›klar üzerindeki haklar›n› azalt›r.
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O halde varl›k ve kaynaklar›n unsurlar› üzerinde para ile ifade edilen de¤iflme-
lerin baz›lar› iflletme sahibi haklar›nda de¤iflme yarat›r, baz›lar› yaratmaz. Faaliyet
sonucu olan kar ya da zarar büyüklü¤ü iflletme sahibi haklar›nda de¤iflme yaratan
olaylar›n bir sonucudur. Bu büyüklük iflletmenin kar amac›na ulafl›p ulaflmad›¤›-
n›n de¤erlendirilmesinde bir ipucudur. Faaliyet sonucu kadar faaliyet sonucu-
nun oluflumunu etkileyen olaylar›n bilinmesi de bu de¤erlendirme için
önemlidir.

Bir iflletmenin faaliyetlerinin sonucunda kar elde etmesi, mali durumunun da iyi oldu¤u-
nu gösterir mi?

Bilindi¤i gibi iflletmelerin amac› sadece kar elde etmek de¤ildir; iflletmenin, de-
vaml›l›¤› ve topluma hizmet vb. amaçlar›n›n karfl›lanmas›n› sürdürebilmesi için fa-
aliyetlerin karla sonuçlanmas›n› sa¤lamas› yan›nda iflletmenin mali yap›s›n›n ve
gücünün de iyi olmas› gerekir. Mali yap›n›n ve gücün iyi olup olmad›¤› mali du-
rumu oluflturan unsurlar aras›ndaki iliflkiye bak›larak anlafl›l›r.

Yöneticilerin baflar›lar›n› karar, varl›k, kaynak, mali yap›, kar, zarar kavramlar› ile iliflki-
lendirerek de¤erleyiniz.

MAL‹ TABLOLAR

Mali durum ve faaliyet sonuçlar› ne ile gösterilir?

‹flletmenin nas›l yönetildi¤i ile ilgili olan taraflar yöneticilerin ald›¤› ve uygulad›¤› herbir
mali nitelikteki olay›n sonucu hakk›nda m› bilgi isterler?

‹flletmenin nas›l yönetildi¤i, di¤er bir ifade ile yönetimin baflar›s›, yöneticilerin al-
d›¤› ve uygulad›¤› herbir karar›n sonucunda iflletmenin varl›klar› ve bu varl›klar›n
kaynaklar›n› oluflturan unsurlar üzerinde de¤iflmeler yaratan ve para ile ifade edi-
lebilen her bir olay›n sonucuna göre ölçülemez. ‹fllemlerin çoklu¤u düflünülürse
böyle bir uygulama akl› kar›flt›r›c› ve gereksiz bilgilerin üretilmesinden öteye gi-
demez. Öte yandan olaylar›n olumlu ve olumsuz yönde olanlar›n›n bir di¤erinin
sonucunu etkileyece¤i aç›kt›r. Örne¤in sat›fltan sorumlu bir yönetici piyasada sa-
t›fl fiyat›n›n düflmekte oldu¤unu gördü¤ü 100 lira maliyetli (x) mal›n› 90 liraya sa-
tabilir. Bu noktada o yönetici, 10 lira zarara neden oldu, fleklinde de¤erlenmeme-
lidir. Belki de ayn› yönetici sat›fl kabiliyetinin yüksek oldu¤unu gördü¤ü (y) ma-
l›n› al›p satmak için böyle bir giriflimde bulunmufltur. Diyelim ki yönetici (x) ma-
l›n›n sat›fl›ndan elde etti¤i 90 lira ile 1 adet (y) mal› alm›fl ve bunu 115 liraya sat-
m›fl, böylece paras›n›n x mal›nda ba¤l› kalmas›n› önlemifltir. ‹ki ifllemi bir arada
ele al›rsak, birincisinden 10 lira zarar etmifl, fakat ikincisinden 25 lira kâr elde et-
me olana¤› sa¤lam›flt›r, sonuç (25-10) 15 lira kârd›r.

Bu bak›mdan yönetimin baflar›s›n› oluflturan, iflletmenin varl›klar›n›n ve bu
varl›klar›n kaynaklar›n›n (sermaye + borçlar) unsurlar›nda para ile ifade edilen de-
¤iflme yaratan bu olaylar›n etkilerinin tek tek de¤il, belirli bir süre içinde oluflan
olaylar›n bir bütün olarak ele al›nmalar›, özetlenerek analiz ve yoruma sunulma-
lar› gerekir. Bu gereklilik çerçevesinde çok say›daki mali ifllemlere ait bilgiler
"mali tablolar" ad› alt›nda özetlenerek ilgililere sunulur.
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‹flletme faaliyetlerine iliflkin çok say›daki mali ifllemlere ait bilgiler iflletmenin ilgili taraf-
lar›na nas›l sunulmal›d›r? Neden?

Mali Tablolar Nedir ve Nas›l Elde Edilir?

Mali tablo ne demektir ve temel mali tablolar nelerdir?

Muhasebe birinci ifllevinde mali nitelikli olaylarla ilgili bilgileri sadece toplay›p, kayde-
dip, s›n›flama ile yetinseydi ikinci ifllevini yerine getirebilir miydi?

Muhasebenin genel amac›n›n özetle, iflletmenin nas›l yönetildi¤i ile ilgili olan ta-
raflara, iflletme ile iliflkili olarak verecekleri kararlarda yararlanabilecekleri do¤ru,
adil ve anlafl›labilir bilgiler iletmek oldu¤unu ve muhasebenin bu amac›na birbi-
rini izleyen iki ifllevini gerçeklefltirerek ulaflt›¤›n› biliyoruz.

Muhasebenin birinci ifllevi sonunda elde edilen ve özetlenmifl bilgileri içeren
mali tablolar, ilgili olduklar› konuya ve duruma iliflkin unsurlar›n çeflitli ve para-
sal tutarlar›n birer dökümü, birer listesidir.

Örne¤in, varl›klar›n ve kaynaklar›n çeflitleri ve bunlara ait büyüklüklerin s›ra-
land›¤› bir mali tablo iflletmenin mali yap›s›n›n unsurlar›n› gösterir; fakat direkt
olarak bu yap›n›n iyi olup olmad›¤›, ya da bu yap›n›n oluflturdu¤u mali gücün is-
tenen düzeyde olup olmad›¤› bilgisini vermez. Bu bilgi tabloyu oluflturan unsur-
lar aras›nda yap›lacak inceleme ve karfl›laflt›rmalarla elde edilir.

Sözgelimi böyle bir mali tabloda görülen iflletmenin (x) tutar›nda borcunun ol-
du¤u bilgisi yeterli de¤ildir. Önemli olan gene mali tablodan faydalan›larak bu
borcun ödenmesine olanak sa¤layacak varl›k yap›s›n›n ve büyüklü¤ünün mevcut
olup olmad›¤›n›n bilinmesi ve bu iki unsur aras›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas›d›r.

Bu bak›mdan, ancak mali tablolarda bir döküm, bir liste halinde s›ralanan var-
l›klar›n, sermaye ve borçlar›n çeflidi ve onlara ait büyüklüklerin farkl› aç›lardan
anlamlar›n›n ve birbirleri ile iliflkilerinin araflt›r›lmas›, mevcut durumun analizi ve
olmas› gerekenle karfl›laflt›r›larak yorumlanmas› sonucunda üretilen bilgilerin il-
gili taraflara iletilmesi, onlar›n kararlar›nda kullanabilecekleri verileri elde etme-
sine olanak sa¤lar.

Burada muhasebenin genel amac›na ulaflmas›ndaki son aflama olan ikinci ifllevi-
nin mali tablolardaki bilgilere dayand›r›laca¤› aç›k olarak görülmektedir. Di¤er bir
ifade ile birinci ifllevin sonunda üretilen bilgiler, ikinci ifllev için veri olmaktad›r.

Muhasebenin birinci ifllevi ile ikinci ifllevi aras›ndaki ba¤lant›y› aç›klay›n›z.

Mali tablolar belirli bir süre içinde oluflan mali nitelikteki olaylar›n iflletmenin
varl›klar›n›n ve kaynaklar›n›n unsurlar›nda yaratt›¤› de¤iflmelerin bir özetidir. Bu
nedenle, mali nitelikteki olaylarla ilgili bilgilerin biriktirilmesi, depolanmas› gere-
¤i ortaya ç›kar. (Bu biriktirme, depolama derslerimizin yürütülmesi boyunca uy-
gulayaca¤›m›z kay›t tutma tekni¤inin uygulanmas› ile mümkün olur.)

Bu noktada mali tablolara nas›l ulafl›laca¤›, di¤er bir ifade ile mali tablolar›n
nas›l elde edilece¤inin aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekir.

Buna göre belirli bir süre içinde iflletmenin varl›klar›n›n ve bu varl›klar›n kay-
naklar›n›n unsurlar›nda para ile ifade edilebilen de¤iflme yaratan olaylar›n s›ras› ile,
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• her birinin ne oldu¤unu (tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar itibariyle) gös-
teren (belgeleyen) verilerin toplanmas› (elde edilmesi), dolay›s›yle olay›n
tan›mlanmas›,

• herbirinin varl›klar› ve varl›klar›n kaynaklar›n› oluflturan unsurlar üzerinde
yaratt›¤› etkilerin bir arada bir bütün olarak kaydedilmesi,

• olay›n kayd›ndan faydalan›larak, etkilenen varl›k ve kaynak unsurlar›n-
daki de¤iflmelerin söz konusu süre için ilgili her bir varl›k ve kaynak un-
suru temel al›narak konular itibariyle biriktirilmesi, di¤er bir ifade ile
s›n›fland›r›lmas›,

• her bir s›n›f için toplanan de¤iflmelerin söz konusu süre sonunda yaratt›¤›
büyüklüklerin tüm s›n›flar (varl›klar›n ve kaynaklar›n unsurlar›) aç›s›ndan
bir bütünlük içinde özetlenmesi

fleklinde gerçekleflir. Bu aflamalar bilindi¤i gibi muhasebenin birinci ifllevinin
aflamalar›d›r. 

Muhasebenin birinci ifllevinin di¤er bir ifade ile kay›t tutma ifllevinin son afla-
mas›nda özetlenen bilgiler, özetlenen bilginin niteli¤ine göre farkl› tablolar halin-
de sunulur.

‹flletmenin mali yap›s›n›, faaliyet sonucu ve bu sonucun oluflumunu ve genel-
de bu bilgilere dayal› di¤er baz› amaçlar› karfl›layacak bilgileri içeren bu özetlere
mali tablolar denir.

Mali tablolar hangi bilgileri nas›l içerir?

Muhasebe ö¤retiminin bafllang›ç aflamas›nda temel olan iki mali tablo var-
d›r: Bilanço ve Gelir Tablosu. Bunlar›n d›fl›nda say›labilecek olan ve genellikle
bu iki tablodaki bilgilerden üretilen Sat›fllar›n Maliyeti Tablosu, Fon Ak›m Tablo-
lar›, Para Ak›fl› Tablolar›, Kar Da¤›t›m Tablosu, Da¤›t›lmam›fl Karlar Tablosu, Öz-
kaynak Tablosu gibi mali tablolar muhasebe ö¤retiminin ileri aflamalar›nda ele al›-
nacak konulard›r.

Mali Tablolar› genel aç›dan tan›mak için mali tablolar›n zaman kesiti ile iliflki-
sinin belirlenmesi gerekir. Ancak bu genel bilgilerden sonra mali tablo türleri üze-
rinde durulabilir.

Mali Tablolar Ne Zaman Haz›rlanmal›d›r? 

Dönem ne demektir?

Yöneticinin kararlar› ile ulafl›lan mali yap›y›, faaliyet sonucunu ve bu sonucun
oluflmas›n› gösteren bilgiler hem yöneticilerin kendi baflar›mlar›n› kontrol ederek
gelece¤i planlamalar›, hem de di¤er ilgili taraflar›n (karar vericilerin) kararlar›nda
kullanmalar› için veri olacakt›r.

‹flletmenin nas›l yönetildi¤inin her bir mali nitelikli olaydan sonra de¤erlendi-
rilmeyece¤i önceden vurgulanm›flt›. Bir iflletmenin nas›l yönetildi¤i gerçek olarak
ancak o iflletmenin yaflam›n›n sonunda saptanabilir. Ancak iyi yönetimi sa¤lamak
için ifllevlerin planlanmas›, gerçekleflenin ölçülmesi ve planlanan ile gerçekle-
flenin karfl›laflt›r›larak kontrol edilmesi ve edinilen bulgular dikkate al›narak ye-
niden gelece¤in planlanmas› gerekir.
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Planlama, gerçeklefleni ölçme, planlanan ile gerçekleflenin karfl›laflt›rma yolu ile kontrol
istenilen her hangi bir tarihte ve her hangi bir süre için yap›labilir mi? Yap›l›rsa, sonuç
sa¤l›kl› olur mu?

Planlama, ölçme ve kontrol ifllevlerinin gerçeklefltirilebilmesi ve bunlar›n sa¤-
l›kl› sonuç verebilmesi için asl›nda devaml›l›k (süreklilik) gösteren iflletme faali-
yetlerinin belirli aral›klar (zaman kesitleri) itibariyle kesilmifl say›lmas›n› gerekli
k›lar. Bu da iflletme faaliyetleri sonuçlar›n›n belirli bir zaman kesitini ifade eden
belirli bir dönem itibariyle görülmesi, ölçülmesi ve kontrol edilmesi demektir.

Ailenizin yapt›¤› harcamalar› incelemek istedi¤inizi varsayal›m. Örne¤in Ocak ay› harca-
malar›n› içeren bir ayl›k toplam harcama ile Temmuz–A¤ustos aylar› harcamalar›n› içeren
iki ayl›k toplam› karfl›laflt›rmak do¤ru olur mu? Neden? 

Dönem, yönetimin baflar›m› için, ileriye yönelik kararlar›n al›nmas›nda ge-
rekli oldu¤undan, faaliyetlerin sürekli olma özelli¤ine ra¤men, ara ara kesildi¤i
varsay›larak ölçme, kontrol planlama ifllevlerine imkan veren eflit uzunluktaki
sürelerdir.

Böylece burada muhasebenin ifllevlerine bir boyut daha getirmifl olmaktay›z.
Muhasebe kaydetme, s›n›fland›rma, özetleme, analiz ve yorum ifllevlerini iflletme-
nin yaflam› boyunca dönemler itibariyle gerçeklefltirir.

Muhasebe birinci ifllevini gerçeklefltirirken bir dönem içinde oluflan mali nite-
likli olaylar ile ilgili bilgileri toplar, kaydeder, s›n›flar ve özetler.

Buna göre muhasebe ikinci ifllevi ile birinci ifllev sonunda ulafl›lan bilgileri
analiz ve yorumlad›¤›na göre ilgili taraflara birinci iflleve paralel olarak bir dö-
nem içindeki mali nitelikli olaylar›n sonucu hakk›nda bilgi iletir.

Dönem ne olmal›d›r? 

Bir iflletmenin mali nitelikli olaylar›n› biriktirece¤i süre ne olmal›d›r? Di¤er bir
ifade ile dönem’in uzunlu¤u ne olmal› ve neye göre saptanmal›d›r?

Ticari bir iflletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki ser-
best olarak kullanabilece¤i varl›klar›n (örne¤in paran›n) stoklara (mala),
stoklar›n sat›l›p (sat›fl kredili ise önce alacaklara) sonra gene serbest olarak
kullanabilece¤i para flekline, afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi dönüflmesi sü-
recine "faaliyet döngüsü" denir.

Normal olarak yönetimin baflar›m›n›n bu döngü için ölçülmesi akla gele-
bilir. Ancak baz› iflletmelerde bu döngü 1 y›l (12 ay) içinde birden çok tek-
rarlan›r. Bu durumda daha önce belirtilen sak›ncalar nedeni ile her döngü sonu-
cunun saptanmas›ndan kaç›n›l›r ve dönem bir y›l (12 ay) olarak kabul edilir. Bu
sürenin bafllama ve bitifl tarihleri, iflin türü nedeniyle özellik tafl›m›yorsa dönem
takvim y›l›d›r. Takvim y›l› 1 Ocak’ta bafllar 31 Aral›k’ta biter.

‹flin türü nedeniyle y›ll›k dönemin bafllang›ç ve bitifl tarihleri özellik tafl›yorsa,
bu durumda dönem normal faaliyet y›l›d›r. Paran›n stoklara dönüflmesi (mal
al›fl) ve stoklar›n peflin sat›flla ya da kredili sat›fl sonucu do¤an alacaklar›n tahsili
ile tekrar paraya dönüflmesi iki takvim y›l› içinde 12 ayl›k bir süreyi kaps›yorsa fa-
aliyet döngüsü tamamlanmadan bir takvim y›l› sonunda, 31 Aral›k’ta faaliyet so-
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nuçlar›n› ölçmek gerçek durumun ortaya ç›kmas›na engel olur. Normal olan› bu
döngünün tamamlanmas›n› beklemektir. Örne¤in kürk ticareti yapan bir iflletme-
nin k›fl aylar›nda sataca¤› kürkleri Temmuz ay› bafllar›nda almaya bafllad›¤›n›, bu
kürkleri iflleyerek Kas›m-Aral›k aylar›nda sat›fla haz›r hale getirdi¤ini, Aral›k ve iz-
leyen y›l›n Ocak ve fiubat aylar›nda yo¤un olmak üzere peflin ya da kredili olarak
satt›¤›n› ve kredili sat›fllardan do¤an alacaklar›n› May›s ve Haziran aylar›nda tah-
sil etti¤ini varsayal›m. Bu iflletme için dönemi takvim y›l› olarak kabul etmek, fa-
aliyet döngüsü oniki ay (Temmuz-Haziran aylar›) içinde tamamlanan bu iflletme-
nin faaliyet sonuçlar›n› önemli ölçüde etkileyecek olan k›fl aylar› yo¤un sat›fllar›-
n›, faaliyet sonuçlar›n› ölçme eylemi d›fl›nda b›rakmak sonucunu do¤urur. Bu du-
rumda, örnek olarak ald›¤›m›z bu iflletme için normal faaliyet y›l›n›n 1 Tem-
muz-31 Haziran aylar›n› kapsayan 12 ay oldu¤u söylenebilir.

Döngünün 12 ay› aflmas› halinde, örne¤in inflaat ifli yapan bir iflletme için dö-
nem, normal faaliyet dönemi olarak ifade edilir.

Muhasebe ö¤retiminde temel al›nan dönem genellikle bir takvim y›l›d›r.

Dönem ne demektir? Kaç türlü dönemden bahsedebilirsiniz? 

B‹LANÇO

Bilanço nedir, neyi gösterir? 

Bilançonun Tan›m›

‹flletmenin dönem sonunda ulaflt›¤› mali yap›, di¤er bir ifade ile varl›klar›n ve kaynakla-
r›n ulaflt›¤› yeni bileflim hakk›ndaki bilgiyi aç›k olarak nas›l sunmay› düflünürsünüz?

‹flletmenin mali yap›s›n›n, iflletmenin varl›klar› ve bu varl›klar›n kaynaklar› aras›n-
daki iliflkiyi ve de¤erce eflitli¤ini ifade eden "VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇ-
LAR" fleklindeki temel muhasebe eflitli¤i ile gösterildi¤ini hat›rlayacaks›n›z. 

‹flletmelerin varl›klar›, faaliyet konular›na göre farkl›l›k gösteren çeflitte (para,
alacak, hammadde, mal, makine, bina gibi) ve büyüklükte birçok iktisadi de¤er-
lerden, borçlar› da de¤iflik nitelikteki borçlar›ndan oluflur. Buna göre iflletmenin
mali yap›s› (durumu), iflletmenin varl›klar›n›n, sermayesinin ve borçlar›n›n çeflit ve
tutar bak›m›ndan ifadesi olmaktad›r. ‹flletmenin mali yap›s›n›n bu ifadesi B‹LAN-
ÇO ad›n› verdi¤imiz bir mali tablo ile gösterilir. Buna göre bilanço, iflletmenin
belirli bir tarihteki mali yap›s›n› (durumunu) gösteren bir mali tablo flek-
linde tan›mlan›r. Dolay›s›yle bilanço, bir iflletmenin belirli bir tarihte (örne¤in 31
ARALIK) sahip oldu¤u varl›klar ve bu varl›klar›n kayna¤›n› oluflturan sermaye ve
borçlar›n unsurlar›n› türleri ve büyüklükleri (tutarlar›) ile gösteren bir mali tablo
olmaktad›r.

Bilançoyu tan›mlay›n›z.

‹flletme sahibinin kurulufltaki varl›klar üzerindeki haklar› iflletmenin faaliyetle-
ri süresince de¤iflime u¤rar. Faaliyetler sonunda iflletme kar elde etmiflse ya da
varl›klar›n›n de¤erinde art›fl olmuflsa bu olaylar iflletme sabinin haklar›n› art›r›r.
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Aksi durum iflletme sahibinin haklar›n› azalt›r. O halde faaliyetler s›ras›nda ifllet-
me sahiplerinin haklar› kurulufltaki büyüklükten farkl›lafl›r. Bu durumda analizle-
re olanak sa¤lamak amac› ile bu fark› yaratan büyüklükleri, nedenlerine göre ay-
r› ayr› izlemek uygun olacakt›r. Bunun için ifline devam etmekte olan bir iflletme-
de, iflletme sahibinin toplam haklar› asl›nda, onlar›n sermaye terimi ile ifade edi-
len kurulufltaki haklar› ile iflletme faaliyetleri nedeniyle ortaya ç›kan (örne¤in kar
gibi) haklar›n› da birlikte kapsayan ÖZSERMAYE ya da ÖZKAYNAKLAR terim-
leri ile ifade edilir.

Yine ileride görülece¤i gibi, asl›nda borçlar terimi yerine de analizler bak›m›n-
dan farkl› anlamlara sahip borç türlerini bir arada kapsayan YABANCI SERMAYE
ya da YABANCI KAYNAKLAR terimleri kullan›l›r.

Bu iki aç›klama paralelinde düflünülürse temel muhasebe eflitli¤i; "VARLIKLAR
= ÖZSERMAYE + YABANCI SERMAYE" fleklinde yaz›labilir. Ancak bafllang›ç ders-
lerimiz s›ras›nda temel eflitli¤i bir süre için basit flekli ile; "VARLIKLAR = SERMA-
YE + BORÇLAR" olarak kullanmaya devam edece¤iz.

Bilanço neden muhasebenin birinci ifllevi sonunda elde edilen özetlerden biridir, neleri
özetler?

Bilanço Eflitli¤i

Bilanço eflitli¤i ne demektir? 

Bilanço varl›klar›n, sermayenin, borçlar›n unsurlar›n›n belirli bir andaki durumunu gös-
terdi¤ine göre temel muhasebe eflitli¤i ile iliflkili midir? ‹liflkisi varsa nedir?

Bilanço varl›klar›n ve bu varl›klar üzerindeki iflletme sahibinin ve üçüncü kiflile-
rin haklar›n›n bir gösterilifli oldu¤u için,

VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR

eflitli¤ine dayanmaktad›r. Dolay›s›yle bu eflitlik bilançonun temelini oluflturur. Bu
ifadeyi flöyle bir örnekle somutlaflt›rabiliriz;

Bankada 1.000.000.000 lira paras›, 40.000.000.000 lira de¤erinde binalar› olan
Bay Ahmet Günefl, K›rtasiye al›m-sat›m› ile u¤raflmak amac› ile bir iflletme (iflyeri)
kurmak istemektedir. Bu nedenle 1.2.xx tarihinde bankadaki 1.000.000.000 lira
paras›n›n 750.000.000 liras›n› bankadan çekip yeni kurdu¤u iflletmeye tahsis et-
mifltir. Art›k sahibinden ayr› bir kiflili¤e sahip olan bu iflletme kendi ad›na
varl›klara sahip olabilecek veya borçlanabilecektir. Bu durumda bu iki kiflinin ay-
r›l›¤›n› ifade etmek için bu iflletmenin bir isminin olmas› gerekir. Diyelim ki Ah-
met Günefl kurdu¤u, sahip oldu¤u bu iflletmeye "Günefl K›rtasiye" ad›n› vermifltir.

Bu noktadan sonra Ahmet Günefl’in toplam varl›klar› bankadaki 250.000.000 li-
ra para, sahip oldu¤u 40.000.000.000 de¤erindeki binalar ve Günefl K›rtasiye ifllet-
mesinin varl›klar› üzerindeki 750.000.000 lira tutar›ndaki haklar›ndan oluflur.

Günefl K›rtasiye iflletmesinin ise sadece para türünde 750.000.000 lira de¤erin-
de bir varl›¤› vard›r. Ancak bu varl›klar üzerinde Bay Ahmet Günefl’in eflit de¤er-
de hakk› bulunmaktad›r. Bu durum için temel eflitli¤i irdelersek,
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oldu¤unu görürüz.
Örnekte küçük bir de¤ifltirme ile Ahmet Günefl’in bafllang›çta s›ralad›¤›m›z var-

l›klar› yan›nda Bay Y›lmaz Ar›’dan borçlanarak ald›¤› 5.000.000.000 lira de¤erinde
mal› oldu¤unu ve kurdu¤u Günefl K›rtasiye’ye 750.000.000 lira para ile birlikte bu
mallar› ve bu mallara ait borçlar› ile birlikte devretti¤ini varsayal›m.

Bu noktadan sonra Ahmet Günefl’in sadece bankada 250.000.000 lira paras› ve
40.000.000.000 lira de¤erinde binalar› olacak, art›k varl›klar› aras›nda mal görül-
meyecek, ayn› zamanda ödeyece¤i borcu kalmayacakt›r.

Bu son durumda Günefl K›rtasiye iflletmesi için temel eflitli¤i irdelersek:

oldu¤unu görürüz.

Bu örnekteki aç›klamalardan faydalanarak "iflletmenin kendine öz kiflili¤i olmas›" kavra-
m›ndan ne anlad›¤›n›z› aç›klay›n›z.

Muhasebede, bu eflitli¤in birinci (sol) taraf›na "Aktif", ikinci (sa¤) taraf›na "Pa-
sif" denir:

Bu durumda her hangi bir aktif (varl›k), sahip olunan bir de¤erdir.

Pasif, varl›klar üzerindeki hak sahiplerinin haklar›n›n tümüdür. Di¤er bir ifade
ile varl›klar›n kaynaklar›d›r. Bu da iki ana gruptan oluflur: Sermaye + Borçlar.

Bilanço eflitli¤i nedir? Neyi ifade eder?
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VARLIKLAR = SERMAYE

(para) = (iflletme sahibi haklar›)

750.000.000 = 750.000.000

VARLIKLAR = SERMAYE  +  BORÇLAR

5.750.000.000 =  750.000.000 5.000.000.000

Para         +       Mal    (Ahmet Günefl’in (Borçlan›lan Y›lmaz

750.000.000    5.000.000.000 varl›klar üzerindeki Ar›’n›n varl›klar

haklar›) üzerindeki haklar›)

VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR

Aktif Pasif



Bilançonun fiekli

Temel muhasebe eflitli¤ini oluflturan, varl›k ve kaynak unsurlar›n› türlerine ve büyüklük-
lerine göre nas›l göstermeyi düflünürsünüz?

Bilançoda genellikle temel eflitlikteki s›raya uyularak, varl›klar türleri ve türsel bü-
yüklükleri itibariyle sol tarafta; borçlar ve sermaye de gene türleri ve tümsel bü-
yüklükleri itibariyle sa¤ tarafta olmak üzere karfl›l›kl› olarak s›ralan›r. Dolay›siyle
bilançonun iki taraf› (aktif-pasif) aras›nda toplam olarak eflitlik vard›r. Bilanço, bu
unsurlar›n belirli bir andaki durumunu gösterdi¤inden bir tarih tafl›mal›-
d›r. Ayr›ca bilançonun kime ait oldu¤unu gösterecek bir ifadeye gerek var-
d›r. Bu aç›klamalar bir arada dikkate al›nd›¤›nda bilançonun flekli afla¤›da görül-
dü¤ü gibi olacakt›r.

Yukar›da verdi¤imiz Günefl K›rtasiye örne¤inde irdeledi¤imiz ve do¤rulu¤unu is-
patlad›¤›m›z temel muhasebe eflitli¤ini bu kez bilanço diye adland›rd›¤›m›z tablo
üzerinde görelim:

1. Durum:
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Bilanço mutlaka bir tarih
tafl›mal›d›r.

Bilançonun mutlaka
hangi iflletmeye ait oldu¤u
gösterilmelidir.

Muhasebede bir aktif unsur
olarak ifadelendirilmek
istendi¤inde para sözcü¤ü
yerine KASA terimi kullan›l›r.

......... ‹fiLETMES‹

............ Tarihli Bilanço
Aktif Pasif

Varl›klar Tutarlar Sermaye ve Tutarlar
(Çeflitlerine Göre) Borçlar

(Çeflitlerine Göre)

Aktif Toplam› Pasif Toplam›

Günefl K›rtasiye Ticaretevi

1.02.xx Tarihli Bilanço
Aktif Pasif

Varl›klar Tutarlar Sermaye ve Tutarlar
(Çeflitlerine Göre) Borçlar

(Çeflitlerine Göre)

KASA 750.000.000 SERMAYE 750.000.000

Aktif Toplam› 750.000.000 Pasif Toplam› 750.000.000

Ö R N E K



2. Durum:

Yukar›daki bilanço flekline "Hesap Tipi" ya da "al›fl›lm›fl (geleneksel) hesap
flekli" denilmektedir. Bilançonun temel eflitli¤e dayal› fakat çeflitli kullan›l›fl amaç-
lar›na uygun daha baflka flekilleri de mevcuttur.

Ülkemizde, Maliye Bakanl›¤›’n›n 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’de yay›nla-
nan 1 say›l› Muhasebe Uygulama Genel Tebli¤i ile 1 Ocak 1994 tarihinden itiba-
ren "Tekdüzen Muhasebe Uygulamas›" na geçilmifltir. Bu tebli¤in dördüncü bö-
lümünde mali tablolar›n kapsam ve flekil olarak yap›lar› aç›klanm›flt›r. Muhasebe
Uygulama Genel Tebli¤ine göre bilançonun flekli ve kapsam› ünitenin sonunda
Ek:1 ve 2 olarak verilmifltir. Ek-1 "Özet Bilanço Tipi", Ek-2 "Ayr›nt›l› Bilanço Ti-
pi" ni göstermektedir.

MAL‹ N‹TEL‹KL‹ OLAYLAR NELERD‹R?

Mali nitelikli olaylar nelerdir ve bilançoyu nas›l etkiler?

Bir iflletmenin hukuk ifllerinde çal›flt›r›lmak üzere bir avukatla sözleflme yapmas› muha-
sebeyi ilgilendirir mi? Neden? 

Bildi¤imiz gibi iflletmenin tüm faaliyetlerini meydana getiren olaylardan baz›lar›
iflletmenin varl›klar›n›, kaynaklar›n› oluflturan unsurlar üzerinde para ile ifade
edilebilen de¤iflme yarat›r, baz›lar› da yaratmaz; de¤iflme yaratan olaylar "ma-
li nitelikli olaylar"d›r. Muhasebe bu olaylarla ilgilenir. Dolay›s›yle bu olaylar›
içeren ifllemlere mali nitelikli ifllemler ya da muhasebe ifllemleri denilmektedir.

Önceki bilgilerimizden faydalanarak muhasebenin neden mali nitelikli olaylarla ilgilendi-
¤ini aç›klay›n›z.

Mali nitelikli olaylar irdelendi¤inde görülür ki bu olaylar›n etkileri temel mu-
hasebe eflitli¤inin ya,

• taraflar›ndan (aktif veya pasifin) birinin unsurlar› aras›nda denge içinde ar-
t›fl-azal›fl fleklinde oluflan de¤iflmeler yarat›r;
ya da,

• iki taraf›n (aktif ve pasif) unsurlar›nda ayn› yönde eflit büyüklükte art›fl ve-
ya azal›fla neden olur;
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Günefl K›rtasiye Ticaretevi

1.02.xx Tarihli Bilanço

Aktif Pasif
Varl›klar Tutarlar Sermaye ve Tutarlar

(Çeflitlerine Göre) Borçlar
(Çeflitlerine Göre)

KASA 750.000.000 SERMAYE 750.000.000

MAL 5.000.000.000 BORÇLAR 5.000.000.000

Aktif Toplam› 5.750.000.000 Pasif Toplam› 5.750.000.000
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veya,
• olay›n etkileri bunlar›n bir kar›fl›m›d›r.
Dolay›s›yle mali nitelikli olaylar temel muhasebe eflitli¤ini hiçbir zaman boz-

maz. O halde mali nitelikli olaylar›n yaratt›¤› de¤iflmelerin bir di¤erini den-
geye getiren iki (çift) tarafl› etkisi vard›r.

Mali nitelikli olaylar›n yaratt›¤› de¤iflmelerde bir di¤erini dengeye getiren iki (çift) taraf-
l› etki mevcuttur.

‹flletmenin faaliyetleri s›ras›nda mali nitelikli olaylar›n muhasebenin temel eflitli¤ini bo-
zup bozmayaca¤›n› kendisinin oluflturaca¤› baz› ifllemler üzerinde araflt›r›n›z.

Yukar›daki üç durumu biraz daha açarak ele alal›m.
‹lk olarak mali nitelikli olay›n temel eflitli¤in taraflar›ndan birinin unsurlar› ara-

s›nda de¤iflme yaratt›¤›n› varsayal›m. Örne¤in, eflitli¤in varl›klar taraf›n›n bir unsu-
ru olan mal›n maliyet de¤eri üzerinden peflin olarak sat›ld›¤›n› kabul edelim. Var-
l›klardan mal’da oluflan bu azalma para’da oluflan eflit büyüklükteki ço¤alma ile
dengeye gelecek, varl›klar toplam›nda de¤iflme olmayaca¤›ndan temel eflitlik bo-
zulmayacakt›r.

Olay eflitli¤in di¤er taraf›n›n, kaynaklar›n unsurlar› aras›nda da gerçekleflebilir.
‹flletmenin borçlu oldu¤u kimselerden (iflletmenin alacakl›lar›ndan) biri, iflletme-
nin sermayesini artt›rmak gereksinimi duyumu üzerine iflletmeye ortak olmak is-
teyebilir. Bu iste¤in kabulu ile iflletmeden olan alaca¤› (iflletmenin borcu) serma-
ye hissesi haline dönüflebilir. O güne kadar iflletmeden alacakl› olan kimse bu ifl-
lemden sonra iflletme sahiplerinden biri haline gelir. Dolay›s›yle borçlardaki azal-
ma sermayedeki ayn› büyüklükteki bir ço¤alma ile dengeyi sa¤lar. 

Bilanço, eflitli¤inin her iki taraf›na ait unsurlar üzerinde ayn› zamanda de¤iflme
yaratan baz› mali nitelikteki ifllemler ya her iki tarafa ait unsurlarda eflit büyüklük-
te art›fl ya da eflit büyüklükte azal›fl yarat›r. Örne¤in borçlanarak mal al›nmas› ola-
y›nda al›nan mal kadar toplam varl›klarda art›fl olurken, ayn› tutarda borçlardaki
art›fl ta kaynaklar› artt›r›r. Dolay›s›yle bilanço eflitli¤inin her iki taraf›na ait toplam-
lar eflit büyüklükte de¤iflir, eflitlik bozulmaz.

Bir borcun ödenmesi, borçlarda bir azalma anlam›ndad›r. Ancak ödemenin bir
varl›k unsurunun, örne¤in paran›n alacakl›ya verilmesi sonucu olabilece¤i gerçe-
¤i hat›rlan›rsa, bu ödeme ayn› zamanda varl›klarda ayn› büyüklükte bir azalma
yaratacakt›r. Dolay›s›yle bilanço eflitli¤inin her iki taraf›na ait toplamlar de¤iflir, fa-
kat eflitlik bozulmaz.

Çal›flanlara ücret ödenmesi, bir varl›k türü olan parada, di¤er bir varl›k türün-
de ço¤alma, ya da borçlarda bir azalma ile dengeye gelmeyen bir azalma yarat›r.
Sonuç olarak toplam varl›klarda bir azalma olarak ortaya ç›kan bu de¤iflme ayn›
zamanda iflletme sahibi haklar›nda da eflit bir azalmay› ifade eder ve böylece var-
l›klar ile kaynaklar aras›ndaki eflitlik bozulmaz.

‹flletmenin sahibi oldu¤u bir binay› kiraya vermesi nedeni ile tahsil edilen kira
tutar› gene bir varl›k türü olan parada, di¤er bir varl›k türünde azalma ya da borç-
larda bir ço¤alma ile dengeye gelmeyen bir ço¤alma yarat›r. Sonuç olarak toplam
varl›klarda bir art›fl olarak ortaya ç›kan bu de¤iflme ayn› zamanda iflletme sahibi
haklar›nda da eflit bir art›fl› ifade eder ve varl›klar ile kaynaklar aras›ndaki eflitlik
gene bozulmaz.
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Mali nitelikli olay›n karma bir flekilde, hem bilanço eflitli¤inin bir taraf›ndaki
unsurlar›, hem de ayn› zamanda eflitli¤in di¤er taraf›ndaki unsurlar› etkiledi¤i du-
rumlarda da eflitlik bozulmaz. 

Örne¤in kredi ile karl› bir sat›fl yap›ld›¤›n› varsayal›m. Alacaklarda maldaki
azalmadan kar kadar fazla büyüklükte bir art›fl olacak, bu da toplam varl›klar bü-
yüklü¤ünü artt›racakt›r. Ancak kar›n iflletme sahibinin haklar›n› artt›raca¤› hat›rla-
n›rsa bu olay ayn› zamanda toplam kaynaklar büyüklü¤ünü artt›racak, eflitlik ge-
ne bozulmayacakt›r. 

Söz konusu sat›fl›n zararla yap›lmas› halinde ise alacaklarda, maldaki azalma-
dan zarar kadar az büyüklükte bir art›fl olacak, bu da toplam varl›klar büyüklü¤ü-
nü zarar kadar azaltacakt›r. Ancak zarar›n iflletme sahibi haklar›n› azaltaca¤› hat›r-
lan›rsa bu olay ayn› zamanda toplam kaynaklar büyüklü¤ünü azaltacak, eflitlik ge-
ne bozulmayacakt›r.

Mali nitelikli olaylar temel muhasebe eflitli¤ini neden bozmamaktad›r? Özetleyiniz.

Sonuç olarak, iflletmenin tan›m›nda yer alan mali nitelikli olaylar› çift tarafl› et-
kilerini kayda alan muhasebe "çift tarafl› kay›t esas›na göre yürütülen muhase-
be"dir; bilançonun temelini de bu eflitlik oluflturdu¤u için "bilanço esas› muhase-
be" diye de adland›r›l›r. Bugün inceleme konusu olan muhasebe bu kapsamdaki
muhasebedir.

MAL‹ N‹TEL‹KL‹ OLAYLARIN B‹LANÇOYA ETK‹S‹

1. Ali Vural, 1 Ocak ……. Tarihinde, 100.000.000 lira paras›n›, 150.000.000 lira
de¤erinde iki binas›n› vererek bir ticaret iflletmesi kurmufltur. ‹flletmenin ad›
"Vural Giyim" dir ve giyim eflyas› al›m-sat›m› yapacakt›r. Yasal formaliteleri ye-
rine getirdi¤inden Vural Giyim bir kiflili¤e sahip olmufltur. Vural Giyim bu ta-
rihten itibaren faaliyette bulunacakt›r. Kar amac› ile kurulan bu iflletmenin
amac›na ulaflabilmesi için yönetim fonksiyonunun gereklerine uymas› gerekir.
Bilindi¤i gibi bu gerekler içinde faaliyetlerin belirli süreler için planlanmas› ve
kontrolü de yer almaktad›r. Kontrol için sonucu ölçmek gerekir.
Genel anlam› ile dönem, bir takvim y›l› oldu¤undan bu iflletmenin en geç 31
Aral›k tarihinde faaliyet sonucunu ölçmesi gerekmektedir. Ölçme iflleminin
yap›labilmesi için de bafllang›çtaki durumunun bilinmesi flartt›r.
Vural Giyim’in bafllang›çtaki mali durumu 1 Ocak ……. tarihli bilançosu ile
flöyle saptanm›flt›r:

VURAL GİYİM İŞLETMESİ BİLANÇOSU

Yukar›daki bilanço temel muhasebe eflitli¤ini aksettirmektedir:
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Aktif 1 Ocak .... Pasif

Kasa 100.000.000 Sermaye 250.000.000
Bina 150.000.000

Aktif Toplamı 250.000.000 Pasif Toplamı 250.000.000
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2. Vural Giyim, ……….. tarihinde 25.000.000 lira de¤erinde mal alm›fl ve karfl›l›-
¤›n› ödemifltir.

Bu ifllem aktifin kendi unsurlar› aras›nda bir di¤erine efl etkili bir azalma-art-
maya sebep olmufltur. Kasadaki azalmaya karfl›l›k malda ayn› de¤erde art›fl ol-
mufl ve eflitlik bozulmam›flt›r.

3. Vural Giyim, …..…. tarihinde ‹smet ‹z’den kredi ile 80.000.000 lira de¤erinde
mal alm›flt›r:

Bu ifllem bir aktif unsurda (malda) 80.000.000 lira tutar›nda bir art›fl yarat›rken,
bir pasif unsurda (borçlarda) da ayn› tutarda art›fla sebep olmufl, böylece den-
ge bozulmam›flt›r.

4. Vural Giyim, ………. Tarihinde 60.000.000 lira maliyetli mal› kredi ile 82.000.000
liraya satm›flt›r:

Bu ifllem karl› bir sat›fl› göstermektedir. Aktif bir unsur olan malda 60.000.000
lira tutar›nda azalma olurken, gene aktif bir unsur olan alacaklarda buna denk
olmayan 82.000.000 lira tutar›nda bir ço¤alma olmufltur. Toplam aktiflerde ço-
¤alma yaratan fark (22.000.000 lira) iflletme sahibinin hakk›d›r ve iflletme sahi-
binin hakk›n› gösteren bir pasif unsur olan sermayeyi (250.000.000 +
22.000.0000 = 272.000.000) ço¤altm›flt›r.

5. Vural Giyim, ………….. tarihinde daha önce iflletmeye kredi ile 80.000.000 li-
ra de¤erinde mal satan ‹smet ‹z iflletme sahibi Ali Vural ile anlaflarak 50.000.000
lira ile iflletmeye ortak olmufl ve bu sebeple iflletme 80.000.000 lira tutar›nda-
ki alaca¤›n›n 50.000.000 liras›n› tahsil etmekten vazgeçmifltir.

Bu ifllem pasif unsurlar aras›nda (sermaye ve borçlar) bir di¤erine denk bir
azalma-ço¤alma yaratm›fl (borçlar 50.000.000 azal›rken, sermaye 50.000.000
artm›flt›r) ve böylece eflitlik bozulmam›flt›r.
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VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR

Kasa + Bina = Sermaye + Borçlar

100.000.000 + 150.000.000 = 250.000.000 + 0

Kasa + Bina + Mal = Sermaye

75.000.000 + 150.000.000 + 25.000.000 = 250.000.000

Kasa + Bina + Mal = Sermaye + Borçlar

75.000.000 + 150.000.000 + 105.000.000 = 250.000.000 + 80.000.000

Kasa + Bina + Mal + Alacaklar = Sermaye + Borçlar

75.000.000 + 150.000.000 + 45.000.000 + 82.000.000 = 272.000.000 + 80.000.000

Kasa + Bina + Mal + Alacaklar = Sermaye + Borçlar

75.000.000 + 150.000.000 + 45.000.000 + 82.000.000 = 322.000.000 + 30.000.000



6. Vural Giyim, ……….. tarihinde 10.000.000 lira maliyetli mal› peflin olarak
9.000.000 liraya satm›flt›r:

Bu ifllem zararl› bir sat›fl› göstermektedir. Aktif bir unsur olan malda 10.000.000
lira tutar›nda azalma olurken gene aktif bir unsur olan kasada buna denk ol-
mayan bir ço¤alma (9.000.000 lira) olmufltur. Toplam aktiflerde azalma yara-
tan fark (1.000.000 lira) iflletme sahibinin varl›klar üzerindeki hakk›n› (serma-
yeyi) azaltm›flt›r.

7. Vural Giyim, ……….. tarihinde çal›flanlara 5.000.000 lira ücret ödemifltir.

Bu ifllemde aktif bir unsur olan kasadaki 5.000.000 liral›k bir azalma karfl›l›¤›n-
da di¤er bir aktifte efl de¤erde ço¤alma olmam›flt›r. Kasadaki bu azalma pasif-
te sermayede (iflletme sahibinin haklar›nda) bir azalmay› gerektirmifltir. Dola-
y›siyle eflitlik gene bozulmam›flt›r.

8. Vural Giyim ………… tarihinde kirada bulunan bir binas›na ait 10.000.000 li-
ra kiray› tahsil etmifltir.

Bu ifllemde aktif bir unsur olan kasadaki 10.000.000 lira ço¤alma karfl›l›¤›nda
di¤er bir aktifte efl de¤erde bir azalma olmam›flt›r. Kasadaki bu ço¤alma ifllet-
me sahibinin haklar›nda, dolay›s›yla sermayede (316.000.000 + 10.000.000 =
326.000.000) bir ço¤alma yaratm›fl ve eflitlik gene bozulmam›flt›r.

Vural Giyim ‹flletmesinin dönem sonuna kadar yapm›fl oldu¤u ifllemlerin sade-
ce bunlar oldu¤unu varsayarsak dönem sonu durumu en son eflitlikten faydalana-
rak 31 Aral›k tarihli bilançosunda afla¤›da oldu¤u gibi görülecektir:

VURAL GİYİM İŞLETMESİ BİLANÇOSU
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Kasa + Bina + Mal + Alacaklar = Sermaye + Borçlar

84.000.000 + 150.000.000 + 35.000.000 + 82.000.000 = 321.000.000 + 30.000.000

Kasa + Bina + Mal + Alacaklar = Sermaye + Borçlar

79.000.000 + 150.000.000 + 35.000.000 + 82.000.000 = 316.000.000 + 30.000.000

Kasa + Bina + Mal + Alacaklar = Sermaye + Borçlar

89.000.000 + 150.000.000 + 35.000.000 + 82.000.000 = 326.000.000 + 30.000.000

Aktif 31 Aralık .... Pasif

Kasa 89.000.000 Sermaye 326.000.000
Bina 150.000.000 Borçlar 30.000.000
Mal 35.000.000
Alacaklar 82.000.000

Aktif Toplamı 356.000.000 Pasif Toplamı 356.000.000



Burada iflletme sahibinin haklar› kuruluflta sermaye terimi ile ifade etti¤imiz
büyüklü¤e göre farkl›laflm›flt›r. Bilindi¤i gibi iflletme sahibinin kurulufltan sonra
farkl›laflan toplam haklar› özsermaye terimi ile ifade edilmektedir.

Kar veya zarar›n bilanço üzerinde bulunmas›n› gösteren bu eflitlik dönem için-
de sermayedeki de¤iflmelerin ifllemlerden meydana geldi¤ini kabul eder. Dönem
içinde sermayeye ilave veya sermayenin bir k›sm›n›n çekilmesinin sebep oldu¤u
de¤iflmeler, sonucun hesaplanmas›nda dikkate al›nmal›d›r.

Örne¤imizde dönemsonu özsermayesi ile dönembafl› özsermayesi aras›nda
326.000.000 - 250.000.000 = 76.000.000 lira fark vard›r. Ancak olumlu (+) olan bu
fark›n hepsi kar de¤ildir. Çünkü iflletmeye dönem içinde ortak olarak al›nan ‹smet
‹z, sermayeye 50.000.000 lira ilavede bulunmufltur.

Bu olay› dikkate ald›¤›m›z taktirde sonucu gösteren 76.000.000 liran›n iki ele-
mandan olufltu¤u ortaya ç›kar: Sermayeye ilave (50.000.000) ve sonuç (kar).

O halde örnekte sonuç:

76.000.000 – 50.000.000 = 26.000.000 lira kard›r.

GEL‹R TABLOSU

Gelir Tablosu nedir, hangi bilgileri, nas›l gösterir?

Gelir Tablosunun Tan›m›
‹flletmenin amaçlar›ndan biri kar elde etmektir. Edindi¤imiz bilgilere göre kar bir
dönem içindeki mali olaylar nedeni ile iflletme sahibi haklar›nda dönem sonunda
oluflan bir art›fl› ifade eder. Ancak burada dikkat edilecek husus bu art›fl›n, iflletme
sahiplerinin dönem içindeki sermaye artt›r›m›na gitmelerinin bir sonucu olmamas›
ya da bulunan büyüklükte, sermaye azalt›lmas›n›n bir etkisinin bulunmamas›d›r.

Bu nitelikteki ifllemler sonucu iflletme sahiplerinin varl›klar üzerindeki dönem
sonu haklar›n›n dönem bafl› haklar›ndan büyük olmas› halinde dönemin karla so-
nuçlanmas› söz konusu iken iflletme sahiplerinin dönem sonu haklar›n›n dönem
bafl› haklar›ndan düflük olmas› halinde zarar söz konusu olur.

‹flletmenin faaliyetlerinin sonucu olarak elde edilen belirli bir tutardaki tek bir kar ya da
zarar büyüklü¤ü bilgisi iflletmenin üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklar› ifllevle-
rinden sorumlu olanlar›n baflar›mlar›n› ölçmede yeterli olabilir mi?

‹flletmenin dönem sonunda kar m› elde etti¤i, zararla m› karfl›laflt›¤› ve bunla-
r›n büyüklük bilgileri yeterli de¤ildir. Baflar›lan›n planlananla karfl›laflt›r›larak kont-
rol edilmesi ve gelece¤in buna göre gözden geçirilerek, tekrar planlanabilmesi
için her yönetim ifllevi baz al›narak kar ya da zarar›n oluflumunu sa¤layan olaylar
hakk›nda bilgi sahibi olmak da gerekir. Olufltuklar›nda iflletme sahibinin haklar›n-

Gel i r  Tablosu 33

Özsermaye terimi iflletme
sahibinin kurulufl sermayesi
ile birlikte iflletmede
al›konan karlar› ve de¤er
yükselmelerinin sebep
oldu¤u art›fllar›, varsa
zararlar› da (-) olarak
kapsar.
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Öz Sermaye = Varl›klar - Borçlar

Dönemsonu Özsermayesi : 356.000.000 - 30.000.000 = 326.000.000

Dönembafl› Özsermayesi : 250.000.000 -             0 = 250.000.000

Dönemsonu Özsermayesi - Dönembafl› Özsermayesi = ± Sonuç (Kar veya Zarar)
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da de¤iflme yaratan bu olaylar, iflletmenin ana faaliyeti ile ilgili oldu¤u gibi, bazen
iflletmenin ana faaliyeti d›fl›ndaki olaylar da ilgili olabilirler.

‹flletmenin baflar›m›n›n ölçülmesinde ve gelece¤inin planlanmas›nda, kar› ya
da zarar› oluflturan olaylar (gelir, gider, kar, zarar yaratan olaylar) hakk›nda bu
ay›r›mlar gözetilerek üretilmifl bilgilere gerek vard›r.

Dönem içinde iflletme sahibi haklar›nda art›fl yaratan olaylar gelir (ya da has›-
lat) azal›fl yaratan olaylar gider niteli¤indeki olaylard›r. 

Gelir (has›lat) bir varl›k veya hizmetin sat›fl›ndan elde edilen nakit veya di-
¤er varl›klar›n (iktisadi de¤erlerin) brüt tutar›ndan oluflur. Daha genifl kapsaml› bir
tan›ma göre de gelir (has›lat) bir varl›¤›n veya hizmetin sat›fl›ndan elde edilen ya
da faiz ve kiradan kazan›lan aktiflerin (iktisadi de¤erlerin) brüt tutar›d›r.

Gider, gelir (has›lat) sa¤lama amac› ile yap›lan varl›k (aktif) tükenmeleri (ya
da borçlarda oluflan art›fllar) d›r. Aktifte oluflan bu azalma di¤er bir aktifte eflde-
¤erde bir ço¤alma ya da borçlarda bir azalma ile dengeye gelmez. Dolay›s›yle
toplam aktifteki bu azalma ayn› zamanda iflletme sahibinin varl›klar üzerindeki
haklar›n›n toplam büyüklü¤ünü azalt›r.

Gelir (has›lat) ile gider aras›ndaki olumlu fark kar, olumsuz fark zarard›r.
Zarar bir de, has›lat gayesi gütmeyen aktif tükenmesi anlam›n› tafl›r. 

Gelir, gider, kar, zarar terimlerinin anlamlar›n› aç›klay›n›z.

Örne¤in, ‹flletmenin 150.000 lira maliyetli mal›n›n peflin olarak 180.000 liraya
sat›ld›¤›n› ve ayn› gün 200.000 lira de¤erinde mal›n›n yand›¤›n› varsayal›m.

Bu ifllemleri yukar›da verilen terimler aç›s›ndan analiz edersek;
Mal›n sat›fl› ile para olarak aktifler aras›na kat›lan brüt büyüklük (180.000 lira)

gelir (sat›fl has›lat›) dir.
Bu has›lat›n sa¤lanmas› için tüketilen aktifin (varl›¤›n) maliyeti (150.000 lira)

ise giderdir.
Bu sat›fl has›lat› ile gider (sat›lan mal›n maliyeti) aras›ndaki olumlu fark kard›r.

180.000 – 150.000= 30.000 TL (kar)

Tersine 180.000 lira maliyetli mal 150.000 liraya sat›lm›fl olsayd› sat›fl›n sonucu
30.000 TL zarar olacakt›. 

200.000 lira maliyetli mal›n yanma nedeni ile yok olmas› bir gelir sa¤lama
amac› gütmeyece¤inden bir zarard›r.

Bu örne¤i temel al›rsak bu iflletmenin (200.000-30.000) 170.000 lira zarar› var-
d›r. Ancak bu baflar›s›zl›k sat›fltan sorumlu departmana yüklenemez. Çünkü asl›n-
da iflletmenin ana faaliyetinden 30.000 lira kar› vard›r. Mal›n yanmas› bir tedbirsiz-
lik sonucu olabilece¤i gibi önlenemez bir nedenle de meydana gelmifl olabilir.

Görülüyor ki yöneticinin baflar›m›n›n de¤erlendirilmesinde, gelece¤e ait plan-
laman›n yap›lmas›nda önemli rolü olan çeflitli gelir ve giderlerin dönem içinde
kaynaklar›na göre kaydedilmeleri, s›n›fland›r›lmalar› ve sonucu verecek flekilde
özetlenmeleri gerekir.

Gelir tablosu, bir iflletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali y›la
ait net sonucunu, brüt sat›fl kar›, faaliyet kar› büyüklüklerine ve bunlar›
oluflturan ana olaylara yer vererek gösteren bir mali tablodur.

Gelir Tablosu neden muhasebenin birinci ifllevi sonunda elde edilen özetlerden biridir,
neyi özetler?
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Bu kitapta gelir terimi
has›lat gibi brüt anlamda
kullan›lm›flt›r; baz›
yay›nlarda gelir terimi ile
kar terimi efl anlamda
kullan›lmaktad›r.

Giderler, daha kapsaml›
olarak has›lat temin etme
amac› ile oluflan aktif
tükenmeleri veya
borçlardaki art›fl olarak
tan›mlan›r.

Gelir ile Gider aras›ndaki
olumlu farka kar, olumsuz
farka zarar denir.

S IRA S ‹ZDE

Gelir tablosu iflletmenin
belirli bir dönemde elde
etti¤i tüm gelirler (has›lat)
ile bu gelirin elde edilmesi
için katland›¤› giderleri ve
bunlar›n sonucunda oluflan
kar veya zarar› gösteren bir
mali tablodur. 

S IRA S ‹ZDE



Gelir Tablosunun fiekli
Gelir tablosu, iflletmenin net sonucunu (kar veya zarar›) oluflturan olaylara ait ve-
rileri, karar vermede esas olacak flekilde grupland›rarak verir. Çünkü, amaç sade-
ce iflletmenin net sonucu hakk›nda bilgi edinmek de¤ildir. Bu sonucun yorumla-
nabilmesi için, sonucu oluflturan olaylara ait verilerin bilinmesi gerekir. Bu bak›m-
dan gelir tablosunda iflletmenin ana faaliyetinin hacmi, bu faaliyetin getirdi¤i ge-
lir (has›lat) ile direkt olarak ilgili olan giderler ve indirimler; ana faaliyetin olufl-
mas› s›ras›nda meydana gelen ana faaliyetle ilgili, fakat bu ilginin direkt olmad›¤›
giderler ve en son olarak ta finansal gelir-giderler, ola¤anüstü gelir-giderler, önce-
ki y›llarda yap›lan ancak, sonradan çeflitli nedenlerle düzeltilmeleri gereken gelir-
giderler hakk›ndaki bilgiler grupland›r›larak verilmelidir.

Gelir tablosu, bir dönemin sonucunu etkileyen faaliyetleri özetledi¤inden, ilgi-
li oldu¤u dönemi belirten bir ifade tafl›mal›d›r. Gene gelir tablosunun üzerinde ait
oldu¤u iflletmenin ismi de belirtilmelidir.

Bu aç›klamalar bir arada dikkate al›nd›¤›nda gelir tablosunun en basit flekli
ana hatlar› ile afla¤›da görüldü¤ü gibi olacakt›r.

Gelir tablosunun bu en basit flekline bakarak her bölüm sonunda hangi sorumlular›n ba-
flar›mlar›n› de¤erleyebilece¤inizi belirleyiniz. 
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SIRA S ‹ZDE

……………. ‹fiLETMES‹

1 Ocak – 31 Aral›k   .…..    Dönemi

GEL‹R TABLOSU

A-Brüt Sat›fl Kar› Bölümü:

Sat›fllar …………….

Eksi: Sat›lan Mal›n Maliyeti ………….....

Brüt Sat›fl Kar› (veya Zarar›) …………….

B- Faaliyet Kar› Bölümü:

Faaliyetle ilgili giderler …………….

Faaliyet Kar› (veya Zarar›) …………….

C- Net Kar Bölümü:

Finansal Gelir-Giderler (+ -) …………….

Ola¤anüstü Gelir-Giderler (+ -) ……………..

Önceki Y›llara Ait Düzeltmeler (+ -) …………….

Net Kar (veya Zarar) …………….



Gelir Tablosu ‹le ‹lgili Bir Örnek
Bilanço ile ilgili olarak verdi¤imiz VURAL G‹Y‹M örne¤inde buldu¤umuz

26.000.000 lira tutar›ndaki olumlu fark (kar), bu sonucu oluflturan ifllemlere ait bil-
gileri de vermek üzere gelir tablosunda flöyle gösterilir:

Bir ticaret iflletmesi için basit flekilde yukar›daki örnekte verilen bölümlere gö-
re aç›klanan gelir tablosu baz› görüfllere göre daha detayl› bölümlere ayr›lmakta-
d›r. Fakat hangi görüflte olursa olsun Gelir Tablosunda ilk iki bölüm, brüt sat›fl ka-
r›n›n oluflumuna ait bölümle, tüm faaliyetlerin gerçekleflmesi için katlan›lmas› zo-
runlu görülen giderleri de brüt sat›fl kar› ile ilgilendirerek iflletmenin faaliyet kar›-
n› belirleyen bölüm yer almaktad›r. Bunlar d›fl›nda oluflan finansal gelir, giderler,
ola¤anüstü gelir giderler, önceki y›llara ait düzeltmeler ve benzerleri ya birer ana
bölüm ya da alt bölümler halinde gösterilmektedir.

Ülkemizde uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe Sistemini aç›klayan Muha-
sebe Uygulama Genel Tebli¤ine göre istenen Gelir Tablosunun flekli ve kapsam›
Ünitenin sonunda Ek: 3 ve 4 olarak verilmifltir. Ek-3 "Özet Gelir Tablosu Tipi" ,
Ek-4 "Ayr›nt›l› Gelir Tablosu Tipi"ni göstermektedir.

Gelir Tablosu için verilen basit flekil ile Ek-3 ve Ek-4’ü karfl›laflt›rarak birleflilen ve ayr›-
lan noktalar› görmeye çal›fl›n›z.

Gel i r  Tablosu36

SIRA S ‹ZDE

VURAL G‹Y‹M ‹fiLETMES‹

GEL‹R TABLOSU

……….Dönemi

A.Brüt Sat›fl Kar› (Brüt Sat›fl Geliri) :

Sat›fllar 91.000.000

Eksi: Sat›lan Mal›n Maliyeti 70.000.000

21.000.000

B. Faaliyet Kar›:

Faaliyet Giderleri (Ücretler) 5.000.000

16.000.000

C. Net Kar (Net Gelir) :

Ola¤anüstü Gelirler (kira gelirleri) 10.000.000

Ola¤anüstü Giderler -

26.000.000
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Özet

Mali durum ve faaliyet sonucu ne demektir?

• Kurucular›ndan, ortaklar›ndan ve di¤er ilgili taraf-
lardan ayr› bir kiflili¤e sahip olan iflletmenin faali-
yetlerini gerçeklefltirebilmesi için para, mal, bina
gibi birtak›m varl›klar› edinmesi gerekir. ‹flletmenin
sahip oldu¤u varl›klar ile bu varl›klar›n elde edildi-
¤i yerleri gösteren sermaye ve borçlar fleklindeki
kaynaklar›n birlikte oluflturdu¤u yap› iflletmenin
mali durumunu ortaya koyar.

• ‹flletme faaliyetleri ile iflletme sahiplerinin varl›klar
üzerindeki haklar›nda art›fl (kar) veya azal›fl (zarar)
fleklinde meydana gelen de¤ifliklikler faaliyet so-
nucu olarak ortaya ç›kar.

Mali durum ve faaliyet sonuçlar› ne ile gösterilir?

• ‹flletmenin mali durumunda meydana gelen de¤i-
fliklikler ve faaliyet sonuçlar› belli zaman aral›klar›
itibariyle bir bütün olarak ele al›n›r ve mali tablo-
lar fleklinde özetlenerek ilgililere sunulur.

Mali tablo ne demektir ve temel mali tablolar
nelerdir?

• Mali tablolar, belirli bir süre içinde oluflan mali ni-
telikteki olaylar›n iflletmenin varl›k ve kaynak un-
surlar›nda yaratt›¤› de¤iflmelerin bir özetidir. Temel
mali tablolar iki tür olup, bilanço ve gelir tablosu
olarak adland›r›l›r.

Dönem ne demektir?

• ‹flletme yönetimince ifllevlerin planlanabilmesi, ger-
çekleflenin ölçülebilmesi ve planlanan ile gerçekle-
flenin karfl›laflt›r›larak kontrol edilmesi, kontrol so-
nuçlar›na göre yeni kararlar›n al›nabilmesi gibi ne-
denlerle süreklilik gösteren iflletme faaliyetlerinin
belli zaman aral›klar›; dönemler itibariyle de¤er-
lendirilmesi gerekir. Muhasebe ö¤retiminde temel
al›nan dönem genellikle bir takvim y›l›d›r.

Bilanço nedir, neyi gösterir?

• Bilanço, iflletmenin belirli bir tarihteki mali yap›s›-
n› gösteren mali tablodur. Bilanço, düzenlendi¤i
tarih itibariyle iflletmenin sahip oldu¤u varl›klar›n›
ve bunlar›n kaynaklar›n› (öz kaynak+ yabanc› kay-
nak) grupland›r›lm›fl ve özet olarak türleri ve tutar-
lar›yla gösterir.

Bilanço eflitli¤i ne demektir?

• Bilanço eflitli¤i, iflletmenin sahip oldu¤u varl›klar›
toplam tutarlar› ile bu varl›klar üzerinde hak sahi-
bi olan iflletme sahiplerinin haklar› (sermaye) ve
borç verenlerin haklar› (borçlar) toplam›n›n birbiri-
ne eflit olmas›d›r. ‹flletmenin ayr› bir kiflili¤e sahip
olmas› temeline dayanan bu eflitlik;

VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR veya
AKT‹F = PAS‹F

fleklinde ifade edilir.

Mali nitelikli olaylar nelerdir ve bilançoyu nas›l
etkiler?

• Bilanço unsurlar›nda yani varl›klar, borçlar ve ser-
mayede art›fl veya azal›fl fleklinde de¤iflikli¤e ne-
den olan olaylara mali nitelikli olaylar denir. Bu et-
kiler; varl›klar›n kendi içinde eflit tutarl› art›fl veya
azal›fl›, kaynaklar›n kendi içinde eflit tutarl› art›fl ve
azal›fl› ya da varl›klarda ve kaynaklarda toplam ola-
rak ayn› tutarda art›fl veya azal›fl fleklinde ortaya ç›-
kabilir. Ancak bu ifllemler sonucunda bilanço eflit-
li¤i asla bozulmaz. Bu nedenle herhangi bir dö-
nemde dönembafl› öz sermayesi ile dönemsonu öz
sermayesi karfl›laflt›r›larak kar veya zarar› belirle-
mek mümkün olur.

Gelir Tablosu nedir, hangi bilgileri, nas›l gösterir?

• ‹flletme yönetimini de¤erlemede, yaln›zca kar veya
zarar bilgisi ve bunun büyüklü¤ü yeterli bir ölçü
olmamaktad›r. Dönem içinde iflletme sahiplerinin
haklar›nda art›fla neden olan; gelir (has›lat) ile aza-
l›fla neden olan; gider ifllemlerine ait bilgilerin elde
edilmesinde yarar vard›r.

• Gelir tablosu, iflletmenin belirli bir dönemde elde
etti¤i tüm gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için
katland›¤› giderleri ve bunlar›n sonucunda oluflan
kar veya zarar› gösteren bir mali tablodur.

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›n›z sorula-
ra iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

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

1. Afla¤›dakilerden hangisi bilanço eflitli¤ini gösterir?
a. Varl›klar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler
b. Varl›klar + Giderler = Kaynaklar + Gelirler
c. Varl›klar = Borçlar + Sermaye 
d. Varl›klar = Sermaye – Borçlar
e. Varl›klar – Alacaklar = Sermaye – Borçlar

2. ‹flletmenin belirli bir tarihteki mali yap›s›n› gösteren
mali tabloya ne ad verilir?

a. Fon Ak›m Tablosu
b. Kar Da¤›t›m Tablosu
c. Genel Geçici Mizan 
d. Gelir Tablosu
e. Bilanço

3. ‹flletmenin mali yap›s› ve faaliyet sonuçlar› ile ilgili bil-
gilerin özetlendi¤i formlara ne ad verilir?

a. Bilanço
b. Gelir Tablosu
c. Mali Tablo
d. Fon Ak›m Tablosu
e. Kar Da¤›t›m Tablosu

4. Afla¤›dakilerden hangisi muhasebenin ikinci temel ifl-
levi kapsam›ndad›r?

a. Verilerin toplanmas›
b. Analiz ve yorum
c. Kaydetme
d. S›n›fland›rma
e. Özetleme

5. Planlama, ölçme ve kontrol ifllevlerinin yerine getiril-
mesi bak›m›ndan, muhasebe ifllemlerinin gerçeklefltiril-
mesinde ve muhasebe bilgilerinin elde edilmesinde temel
al›nan zaman dilimlerine ne denir?

a. Gün
b. Hafta
c. Ay
d. Dönem
e. Döngü

6. Afla¤›dakilerden hangisi için aktif terimi kullan›l›r?
a. Varl›klar
b. Sermaye
c. Borçlar
d. Gelirler
e. Giderler

7. ‹flletmenin varl›klar›nda, borçlar›nda ve sermayesinde
de¤iflikli¤e sebep olan ifllemlere ne denir?

a. ‹ktisadi ifllemler
b. Mali ifllemler
c. Hukuki ifllemler
d. Gelir-gider ifllemleri
e. Kar-zarar ifllemleri

8. Say›n Ahmet ALBENL‹’nin sahip oldu¤u de¤erler flöy-
ledir; nakit 100.000.000 lira, banka mevduat›, 5.000.000.000
lira, otomobil 15.000.000.000 lira, bina 20.000.000.000 lira,
alacak 8.000.000.000 lira, borç 7.000.000.000 lira. A. AL-
BENL‹, bunlardan 2.000.000.000 lira mevduat›n›, otomo-
bilini, tüm alacaklar›n› ve borçlar›n› devrederek ALBENL‹
KONFEKS‹YON ‹fiLETMES‹’ni kurmufltur.

Yeni kurulan bu iflletmenin özsermayesi kaç lirad›r?
a. 41.100.000.000
b. 25.000.000.000
c. 21.000.000.000
d. 18.100.000.000
e. 18.000.000.000

9. Kar, afla¤›da belirtilen etkilerden hangisine neden olur?
a. Varl›klar› art›r›r.
b. Varl›klar› azalt›r.
c. Borçlar› art›r›r.
d. Borçlar› azalt›r.
e. Öz kaynaklar› azalt›r.

10. Gelir tablosunda afla¤›daki bilgilerden hangisi yer almaz?

a. Gelirler
b. Giderler
c. Kar
d. Sermaye
e. Zarar

Kendimizi S›nayal›m



Önceki Cari Önceki Cari
Dönem Dönem Dönem Dönem

I - DÖNEN VARLIKLAR I - KISA VADEL‹ YABANCI
A- Haz›r De¤erler KAYNAKLAR
B- Menkul K›ymetler A- Mali Borçlar

1- Menkul K›ymetler De¤er B- Ticari Borçlar
Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) 1- Borç Senetleri Reeskontu (-)

C- Ticari Alacaklar C- Di¤er Borçlar
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1- Borç Senetleri Reeskontu (-)
2- fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) D- Al›nan Avanslar

D- Di¤er Alacaklar E- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) F- Borç ve Gider Karfl›l›klar›
2- fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) 1- Dönem Kâr› Vergi ve Di¤er

E- Stoklar Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›
1- Stok De¤er Düflüklü¤ü 2- Dönem Kar›n›n Peflin Ödenen

Karfl›l›¤› (-) Vergi ve Di¤er 
2- Verilen Siparifl Avanslar› Yükümlülükleri (-)

F- Gelecek Aylara Ait Giderler 3- K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
ve Gelir Tahakkuklar› 4- Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›

G- Di¤er Dönen Varl›klar G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Gider Tahakkuklar›

H- Di¤er K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
II - DURAN VARLIKLAR KISA VADEL‹ YABANCI

A- Ticari Alacaklar KAYNAKLAR TOPLAMI
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
2- fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) II- UZUN VADEL‹ YABANCI

B- Di¤er Alacaklar KAYNAKLAR
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) A- Mali Borçlar
2- fiüpheli Di¤er Alacaklar B- Ticari Borçlar

Karfl›l›¤› (-) 1- Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- Mali Duran Varl›klar C- Di¤er Borçlar

1- Ba¤l› Menkul K›ymetler 1- Di¤er Borç Senetleri
2- Ba¤l› Menkul K›ymetler Reeskontu (-)

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) D- Al›nan Avanslar
3- ‹fltirakler E- Borç ve Gider Karfl›l›klar›
4- ‹fltiraklere Sermaye 1- K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›

Taahhütleri (-) 2- Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
5- ‹fltirakler Sermaye Paylar› De¤er F- Gelecek Y›llara Ait  Gelirler ve

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) Gider Tahakkuklar›
6- Ba¤l› Ortakl›klar G- Di¤er Uzun Vadeli
7- Ba¤l› Ortakl›klara Yabanc› Kaynaklar

Sermaye Taahhütleri (-) UZUN VADEL‹ YABANCI
8- Ba¤l› Ortakl›klar Sermaye Paylar› KAYNAKLAR TOPLAMI

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-)
9- Di¤er Mali Duran Varl›klar III - ÖZKAYNAKLAR
10-Di¤er Mali Duran Varl›klar A- Ödenmifl Sermaye

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) 1- Sermaye
D- Maddi Duran Varl›klar 2- Ödenmemifl Sermaye (-)

1- Maddi Duran Varl›klar (Brüt) B- Sermaye Yedekleri
2- Birikmifl Amortismanlar (-) 1- Hisse Senedi ‹hraç Primleri
3- Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar 2- Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
4- Verilen Siparifl Avanslar› 3- M.D.V. Yeniden De¤erleme

E- Maddi Olmayan Duran Varl›klar Art›fllar›
1- Maddi Olmayan Duran 4- ‹fltirakler Yeniden

Varl›klar (Brüt) De¤erleme Art›fllar›
2- Birikmifl Amortismanlar (-) 5- Di¤er Sermaye Yedekleri
3- Verilen Avanslar C- Kâr Yedekleri

F- Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar 1- Yasal Yedekler
1- Özel Tükenmeye Tabi 2- Statü Yedekleri

Varl›klar (Brüt) 3- Ola¤anüstü Yedekler
2- Birikmifl Tükenme Paylar› 4- Di¤er Kâr Yedekleri
3- Verilen Avanslar 5- Özel Fonlar

G- Gelecek Y›llara Ait Giderler D- Geçmifl Y›llar Kârlar›
ve Gelir Tahakkuklar› E- Geçmifl Y›llar Zararlar› (-)

F- Dönem Net Kâr› (Zarar›)
H- Di¤er Duran Varl›klar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

AKT‹F (VARLIKLAR ) TOPLAMI PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

39Ek 1

‹fiLETME ÖZET B‹LANÇO T‹P‹
(.............................................TL) *

AKT‹F (VARLIKLAR) PAS‹F (KAYNAKLAR)

D‹PNOTLAR
1- .............................................
2- ..............................................

..............................................
* ‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.



Önceki Cari Önceki Cari
Dönem Dönem Dönem Dönem

I - DÖNEN VARLIKLAR I - KISA VADEL‹ YABANCI
KAYNAKLAR

A- Haz›r De¤erler A- Mali Borçlar
1- Kasa 1- Banka Kredileri
2- Al›nan Çekler 2- Uzun Vadeli Kredilerin
3- Bankalar Anapara Taksitleri ve Faizleri
4- Verilen Çekler ve Ödeme 3- Tahvil, Anapara Borç,

Emirleri (-) Taksit ve Faizleri
5- Di¤er Haz›r De¤erler 4- Ç›kar›lm›fl Bonolar ve Senetler

B- Menkul K›ymetler 5- Ç›kar›lm›fl, Di¤er Menkul
1- Hisse Senetleri K›ymetler
2- Özel Kesim Tahvil, Senet 6- Menkul K›ymetler ‹hraç Fark› (-)

ve Bonolar› 7- Di¤er Mali Borçlar
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet B- Ticari Borçlar

ve Bonolar› 1- Sat›c›lar
4- Di¤er Menkul K›ymetler 2- Borç Senetleri
5- Menkul K›ymetler De¤er 3- Borç Senetleri Reeskontu (-)

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) 4- Al›nan Depozito ve Teminatlar
C- Ticari Alacaklar 5- Di¤er Ticari Borçlar

1- Al›c›lar C- Di¤er Borçlar
2- Alacak Senetleri 1- Ortaklara Borçlar
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- ‹fltiraklere Borçlar
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar
5- fiüpheli Ticari Alacaklar 4- Personele Borçlar
6- fiüpheli Ticari Alacaklar 5- Di¤er Borç Senetleri

Karfl›l›¤› (-) Reeskontu (-)
D- Di¤er Alacaklar 6- Di¤er Çeflitli Borçlar

1- Ortaklardan Alacaklar D- Al›nan Avanslar
2- ‹fltiraklerden Alacaklar E- Ödenecek Vergi ve Di¤er
3- Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar Yükümlülükler
4- Personelden Alacaklar 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
5- Di¤er Çeflitli Alacaklar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik
6- Di¤er Alacak Senetleri Kesintileri

Reeskontu (-) 3- Vadesi Geçmifl, Ertelenmifl
7- fiüpheli Di¤er Alacaklar veya Taksitlendirilmifl Vergi ve
8- fiüpheli Di¤er Alacaklar Di¤er Yükümlülükler

Karfl›l›¤› (-) 4- Di¤er Yükümlülükler
E- Stoklar F- Borç ve Gider Karfl›l›klar›

1- ‹lk Madde ve Malzeme 1- Dönem Kâr›, Vergi ve Di¤er
2- Yar› Mamuller Yasal Yükümlülük Karfl›l›klar›
3- Mamuller 2- Dönem Kâr›n›n Peflin
4- Ticari Mallar Ödenen Vergi ve Di¤er 
5- Di¤er Stoklar Yükümlülükleri (-)
6- Stok De¤er Düflüklü¤ü G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve

Karfl›l›¤› (-) Gider Tahakkuklar›
7- Verilen Siparifl Avanslar› 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler

F- Gelecek Aylara Ait Giderler 2- Gider Tahakkuklar›
ve Gelir Tahakkuklar› H- Di¤er K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1- Hesaplanan KDV
2- Gelir Tahakkuklar› 2- Di¤er KDV

G- Di¤er Dönen Varl›klar 3- Say›m ve Tesellüm Fazlalar›
1- ‹ndirilecek KDV 4- Di¤er Çeflitli Yabanc› Kaynaklar
2- Di¤er KDV KISA VADEL‹ YABANCI
3- Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar KAYNAKLAR TOPLAMI
4- Personel Avanslar›
5- Say›m ve Tesellüm Noksanlar›
6- Di¤er Çeflitli Dönen Varl›klar
7- Di¤er Dönen Varl›klar

Karfl›l›¤› (-)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

Ek 240

‹fiLETME ÖZET B‹LANÇO T‹P‹
(.............................................TL) *

AKT‹F (VARLIKLAR) PAS‹F (KAYNAKLAR)



Önceki Cari Önceki Cari
Dönem Dönem Dönem Dönem

II- DURAN VARLIKLAR II- UZUN VADEL‹ YABANCI
A- Ticari Alacaklar KAYNAKLAR

1- Al›c›lar A- Mali Borçlar
2- Alacak Senetleri 1- Banka Kredileri
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Ç›kar›lm›fl Tahviller
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 3- Ç›kar›lm›fl Di¤er Menkul K›ymetler
5- fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) 4- Menkul K›ymetler ‹hraç Fark› (-)

B- Di¤er Alacaklar 5- Di¤er Mali Borçlar
1- Ortaklardan Alacaklar B- Ticari Borçlar
2- ‹fltiraklerden Alacaklar 1- Sat›c›lar
3- Ba¤l› Ortakl›klardan Alacaklar 2- Borç Senetleri
4- Personelden Alacaklar 3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
5- Di¤er Çeflitli Alacaklar 4- Al›nan Depozito ve Teminatlar
6- Di¤er Alacak Senetleri Reeskontu (-) 5- Di¤er Ticari Borçlar
7- fiüpheli Alacaklar Karfl›l›¤› (-) C- Di¤er Borçlar

C- Mali Duran Varl›klar 1- Ortaklara Borçlar
1- Ba¤l› Menkul K›ymetler 2- ‹fltiraklere Borçlar
2- Ba¤l› Menkul K›ymetler De¤er 3- Ba¤l› Ortakl›klara Borçlar

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) 4- Di¤er Borç Senetleri Reeskontu (-)
3- ‹fltirakler 5- Kamuya Olan Ertelenmifl
4- ‹fltiraklere Sermaye Taahhütleri (-) ve Taksitlendirilmifl Borçlar
5- ‹fltirakler Sermaye Paylar› De¤er 6- Di¤er Çeflitli Borçlar

Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) D- Al›nan Avanslar
6- Ba¤l› Ortakl›klar E- Borç ve Gider Karfl›l›klar›
7- Ba¤l› Ortakl›klara Sermaye 1- K›dem Tazminat›  Karfl›l›klar›

Taahhütleri (-) 2- Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
8- Ba¤l› Ortakl›klar Sermaye Paylar› F- Gelecek Y›llara Ait Gelirler ve

De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› (-) Gider Tahakkuklar›
D- Maddi Duran Varl›klar 1- Gelecek Y›llara Ait Gelirler

1- Arazi ve Arsalar 2- Gider Tahakkuklar›
2- Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri G- Di¤er Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
3- Binalar 1- Gelecek Y›llara Ertelenen
4- Tesis, Makina ve Cihazlar veya Terkin Edilen KDV
5- Tafl›tlar 2- Di¤er Uzun Vadeli Yabanc›
6- Demirbafllar Kaynaklar
7- Di¤er Maddi Duran Varl›klar
8- Birikmifl Amortismanlar (-) UZUN VADEL‹ YABANCI
9- Yat›r›mlar KAYNAKLAR TOPLAMI
10- Verilen Avanslar

E- Maddi Olmayan Duran Varl›klar III- ÖZKAYNAKLAR
1- Haklar A- Ödenmifl Sermaye
2- fierefiye 1- Sermaye
3- Kurulufl ve Örgütleme Giderleri 2- Ödenmemifl Sermaye (-)
4- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri B- Sermaye Yedekleri
5- Özel Maliyetler 1- Hisse Senedi ‹hraç Primleri
6- Di¤er Maddi Olmayan Duran 2- Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›

Varl›klar 3- M.D.V. Yeniden De¤erleme Art›fllar›
7- Birikmifl Amortismanlar (-) 4- ‹fltirakler Yeniden De¤erleme
8- Verilen Avanslar Art›fllar›

F- Özel Tükenmeye Tabi Varl›klar 5- Sermaye Yedekleri
1- Arama Giderleri C- Kâr Yedekleri
2- Haz›rl›k ve Gelifltirme Giderleri 1- Yasal Yedekler
3- Di¤er Özel Tükenmeye Tabi 2- Statü Yedekleri

Varl›klar 3- Ola¤anüstü Yedekler
4- Birikmifl Tükenme Paylar› (-) 4- Di¤er Kâr Yedekleri
5- Verilen Avanslar 5- Özel Fonlar

G- Gelecek Y›llara Ait Giderler ve D- Geçmifl Y›llar Kârlar›
Gelir Tahakkuklar› E- Geçmifl Y›llar Zararlar›
1- Gelecek Y›llara Ait Giderler F- Dönem Net Kâr› (Zarar›)
2- Gelir Tahakkuklar›

H- Di¤er Duran Varl›klar
1- Gelecek Y›llarda ‹ndirilecek KDV
2- Di¤er KDV
3- Di¤er Çeflitli Duran Varl›klar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI

Ek 2 (Devam) 41

‹fiLETME ÖZET B‹LANÇO T‹P‹
(.............................................TL) *

AKT‹F (VARLIKLAR) PAS‹F (KAYNAKLAR)

D‹PNOTLAR
1- .............................................
2- ..............................................

..............................................
* ‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlar›n› göstereceklerdir.



‹fiLETME ÖZET GEL‹R TABLOSU T‹P‹

(............................TL) *

A- BRÜT SATIfiLAR

B- SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)

C- NET SATIfiLAR

D- SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)

BRÜT SATIfi KÂRI VEYA ZARARI

E- FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)

FAAL‹YET KÂRI VEYA ZARARI

F- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN

GEL‹R VE KÂRLAR

G- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN

G‹DER VE ZARARLAR (-)

H- F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)

OLA⁄AN KÂR VEYA ZARAR

‹- OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR

J- OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

K- DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI (-)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

D‹P NOTLAR

1- ..................................................

2- ..................................................

* ‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlar›n›

göstereceklerdir.

Ek 342

Önceki Dönem Cari Dönem



‹fiLETME AYRINTILI GEL‹R TABLOSU T‹P‹
(............................TL) *

A- BRÜT SATIfiLAR
1- Yurtiçi Sat›fllar
2- Yurtd›fl› Sat›fllar
3- Di¤er Gelirler

B- SATIfi ‹ND‹R‹MLER‹ (-)
1- Sat›fltan ‹adeler (-)
2- Sat›fl ‹skontolar› (-)
3- Di¤er ‹ndirimler (-)

C- NET SATIfiLAR
D- SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)

1- Sat›lan Mamuller Maliyeti (-)
2- Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3- Sat›lan Hizmet Maliyeti (-)
4- Di¤er Sat›fllar›n Maliyeti (-)

BRÜT SATIfi KÂRI VEYA ZARARI
E- FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)

1- Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-)
2- Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)

FAAL‹YET KÂRI VEYA ZARARI
F- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN

GEL‹R VE KÂRLAR
1- ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri
2- Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
6- Faaliyetle ‹lgili Di¤er Ola¤an Gelir ve Kârlar

G- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN
G‹DER VE ZARARLAR (-)
1- Reeskont Faiz Giderleri (-)
2- Komisyon Giderleri (-)
3- Karfl›l›k Giderleri (-)
4- Di¤er Ola¤an Gider ve Zararlar (-)

H- F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
1- K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

OLA⁄AN KÂR VEYA ZARAR
I- OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KÂRLAR

1- Önceki Dönem Gelir ve Kârlar›
2- Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Kârlar

J- OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
1- Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar› (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar› (-)
3- Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar (-)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K- DÖNEM KÂRI VERG‹ VE D‹⁄ER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARfiILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

D‹P NOTLAR
1- .................................................
2- .................................................

................................................

* ‹flletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlar›n›
göstereceklerdir.

Ek 4 43

Önceki Dönem Cari Dönem




