
‹flletmelerin günlük faaliyetlerinin sonunda kasalar›nda baflka varl›klara ba¤lan-
mam›fl Türk paras› ve yabanc› para mevcudu bulunur. ‹flletmeler, özellikle Türk
Liras› cinsinden paralar›n›n bir k›sm›n› iflletmenin ifllem yapt›¤› ve kredi ald›¤›
bankalarda açt›rd›klar› vadesiz ticari mevduat hesaplar›na yat›r›rlar ve ödemele-
rinin bir k›sm›n› bu hesaplar üzerine düzenlenmifl çeklerle yaparlar. Yine, ifllet-
menin elinde bulunan nakit fazlas›n›n bir k›sm› istenildi¤i zaman paraya çevril-
me olana¤› bulunan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, gibi menkul k›ymetlere
ba¤lanabilir. Bu menkul k›ymetlerin hem likiditesi yüksektir; hem de iflletmeye, tü-
rüne göre kar pay›, sat›fl kar› ve faiz geliri gibi getiriler sa¤lar.

Bu üniteyi daha kolay anlaman›z için ikinci ünitede aç›klanan "Bilanço ‹çe-
ri¤i" konusu ile  ek olarak verilen bilançoyu ve üçüncü ünitede verilen Tekdüzen
Hesap Plan›ndaki 10- HAZIR DE⁄ERLER ve 11- MENKUL KIYMETLER grubunu in-
celeyiniz. Üniteyi çal›fl›rken, ünitede aç›klanan bir hesab›n niteli¤i ve iflleyifli üze-
rinde dikkatlice durunuz ve mutlaka yazarak çal›fl›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Haz›r de¤erler deyince ne anlafl›l›r?
2. Bu gruba giren varl›k kalemlerine iliflkin olarak Tekdüzen Hesap Plan›nda yer

alan hesaplar›n iflleyifli nas›ld›r?
3. Menkul k›ymetler deyince ne anlafl›l›r?
4. Bu gruba giren varl›k kalemlerine iliflkin olarak Tekdüzen Hesap Plan›nda yer

alan hesaplar›n iflleyifli nas›ld›r?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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HAZIR DE⁄ERLER‹N KAPSAMI VE ‹ZLEN‹LEN HESAPLAR

Haz›r de¤erler deyince ne anlafl›l›r? Bu gruba giren varl›k kalem-
lerine iliflkin olarak Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan hesapla-
r›n iflleyifli nas›ld›r?

Haz›r de¤erler, nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kulla-
n›lan varl›klar ile istenildi¤i zaman paraya çevrilme olana¤› bulunan varl›klar›
kapsar. Bu kapsama giren varl›klar›n muhasebelefltirilmesinde Tekdüzen Hesap
Plan›nda "10-HAZIR DE⁄ERLER" grubunda yer alan flu ana hesaplar kullan›l›r:

100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ (-)
108 D‹⁄ER HAZIR DE⁄ERLER

Haz›r de¤erler neleri kapsar?

Kasa

Günlük olarak meydana gelen kasa ifllemleri nas›l muhasebelefltirilir?

Kasa, iflletmenin nakit paras›n›, nakit girifl ç›k›fllar›n› ifade eden bir terim olarak
kullan›l›r. ‹flletmenin para hareketleri "100-KASA HESABI"na kaydedilerek izlenir.
Kasaya de¤iflik zamanlarda giren ve ç›kan paralar bu hesaba kaydedilir.

Kasa hesab›, kasaya para girdi¤inde borçlan›r; kasadan para ç›kt›¤›nda da ala-
caklan›r. Buna göre; para art›fl› oldu¤unda hesab›n borcuna, para azal›fl› (ç›k›fl›)
oldu¤unda hesab›n alaca¤›na kay›t yap›ld›¤›ndan kasa hesab› borç kalan› verir.
Çünkü, ç›kan para hiçbir zaman mevcuttan fazla olamaz. Kasa hesab›n›n borç ka-
lan› kasa mevcudunu gösterecektir.

1. A ‹flletmesi 12.2.200. tarihinde Tur ‹flletmesinden 45 nolu fatura ile peflin ola-
rak 200.000.000 + 20.000.000 KDV lira tutar›nda mal sat›n alm›fl ve bedelini
ödemifltir.

2. A ‹flletmesi ayn› gün Konut Ticarete 66 nolu fatura ile 80.000.000 + 8.000.000
KDV liral›k mal satm›fl ve bedelini tahsil etmifltir.
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12.2.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 200.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 220.000.000

12.2.200.
100 KASA HS. 88.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 80.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 8.000.000
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Yevmiye kay›tlar›nda görüldü¤ü gibi para giriflinde Kasa Hesab› borçland›r›l›r-
ken, para ç›k›fllar›nda alacakland›r›lmaktad›r.

Yabanc› paralar hesaplarda nas›l izlenir? 

Tekdüzen Hesap Plan›na göre yabanc› paralar da "100 Kasa Hesab›"nda izlen-
mektedir. Yabanc› paralar, TL cinsinden Kasa Hesab›na kaydedilecektir. Dolay›-
siyle Kasa Hesab›ndaki toplam nakit tutar›, TL ve yabanc› paralar›n TL tutarlar›n›n
toplam›ndan oluflacakt›r.

Otel Mistral, 10.1.200. tarihinde otelden ayr›lan müflteriden 500.000.000 +
50.000.000 KDV lira tutar›ndaki hesab›na karfl›l›k "1 $ = 1 Milyon TL" üzerinden
550 Amerikan Dolar› alm›flt›r.

Yevmiye kayd›nda görüldü¤ü gibi müflteriden al›nan yabanc› para, o gün
al›nd›¤› kur üzerinden ve TL cinsi olarak Kasa Hesab›n›n borcuna kaydedilerek
muhasebelefltirilmektedir.

Kasa Hesab›, birden çok kasas› bulunan iflletmelerde Merkez Kasa, Bölge Ka-
sas›; yabanc› para tutan iflletmelerde de Yabanc› Para Kasas› – Dolar, Mark, Ster-
lin gibi yard›mc› hesaplar ile birlikte kullan›labilir.

1. B iflletmesi 5.3.200. tarihinde 64 nolu fatura ile fiafak Ticaret’ten 250.000.000 +
25.000.000 KDV liral›k mal sat›n alm›fl; 125.000.000 TL nakden ödemifl, 150.000.000
TL de borçlu kalm›flt›r.

2. B iflletmesi 6.3.200. tarihinde Ali Gürsoy’a 114 nolu fatura ile 200.000.000 + 20.000.000
KDV liral›k mal satm›fl; 100.000.000 TL sini nakden tahsil etmifl, 120.000.000 TL ala-
cakl› kalm›flt›r.

Yukar›daki iki ifllemin yevmiye kay›tlar›n› yap›n›z.

Al›nan Çekler

‹fl yaflam›nda bankalara hitaben düzenlenmifl çeklerin yayg›n flekilde ödeme arac› olarak
kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Kendilerinden bilgi alabilece¤iniz bir iflletme sahibi veya yetki-
lisi ile görüflerek; gerek ald›klar›, gerekse verdikleri çekler konusundaki uygulamalar› ve
sorunlar› hakk›nda bilgi al›n›z.

Çek bir bankaya hitaben yaz›lm›fl ve yasada belirtilen hükümlere göre düzenlen-
mifl bir ödeme emri niteli¤inde olan özel belgedir.
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ÇEK, bir bankaya hitaben
yaz›lm›fl bir ödeme emridir.

10.1.200.
100 KASA HS. 550.000.000

100..Yabancı Para Kasası
100...Amerikan Doları

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 500.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 50.000.000

550$x1.000.000=550.000.000 TL.
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Çek, Türk Ticaret Kanununun 692. Maddesi gere¤ince flu bilgileri kapsar:
1. Çek kelimesi, e¤er çek Türkçeden baflka bir dilde yaz›lm›fl ise o dilde "Çek"

karfl›l›¤› olarak kullan›lan kelime,
2. Hem yaz› hem de rakamla gösterilmifl ödenecek tutar (kay›ts›z ve flarts›z

belli bir bedelin ödenmesi için havale),
3. Ödeyecek kiflinin (muhatap-banka) ad›,
4. Ödeme yeri,
5. Keflide günü ve yeri,
6. Çeki çeken kiflinin imzas›.

Çek kaç günde tahsil edilmelidir? 

Bir çekin çekilebilmesi için bankada çeki çeken kiflinin (keflidecinin) emrine
ayr›lm›fl bir karfl›l›¤›n bulunmas› gerekir. Çekte vade yoktur. ‹braz edildi¤inde
ödenir. Çek keflide edildi¤i yerde ödenecekse 10 gün; baflka bir flehirde ödene-
cekse 1 ay, ayn› k›tada bir yerde ödenecekse yine 1 ay; baflka bir k›tada ödene-
cekse 3 ay içinde tahsil edilmelidir. 

Yasal olarak çekte vade yoktur. Ne var ki; ifl yaflam›nda vadeli çek uygulamas›, hem senet-
lerde olan pul giderinden kaç›nmak için hem de ödenmemesi (karfl›l›¤›n›n olmamas›) du-
rumunda alacakl›ya senede göre daha çok yasal avantajlar sa¤lamas› nedeniyle yayg›nd›r.

Çek devredilebilir mi?

Çek üzerindeki hakk›n devredilmesi için yap›lan iflleme ciro denir. Ciro ve tes-
lim ile çek üzerindeki haklar devredilmifl olur. Ciro, çekin arkas›na yeni lehdar›n
(çekin devredildi¤i kiflinin) ad› yaz›ld›ktan sonra veya yaz›lmadan imzalanmas›
yoluyla yap›l›r. Cironun kay›ts›z ve flarts›z yap›lmas› gerekir. Afla¤›da çek örne¤i
verilmifltir.

‹flletme baflkalar›ndan çek alabilir mi? 

‹flletmeler bazen satt›klar› mallar›n veya yapt›klar› hizmetleri karfl›l›¤›n› veya
üçüncü kiflilerden alacaklar›n› çek olarak tahsil ederler. Çeki alan iflletme genel-
likle çeki hemen tahsil eder. Ancak bazen bir süre bekletilebilir veya herhangi bir
nedenle çekin tahsil tarihi, çekin al›nd›¤› tarihi aflabilir. Bu durumda olan çekler
"101 ALINAN ÇEKLER HESABI"nda izlenir. Gerçek ve tüzel kifliler taraf›ndan ifllet-
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me emrine düzenlenmifl veya iflletmeye ciro edilmifl olup, henüz tahsil için ban-
kaya verilmemifl olan çekler, Al›nan Çekler Hesab›n›n borcuna kaydedilir. Çekin
tahsil edilmesi, baflkas›na ciro edilmesi gibi nedenlerle elden ç›kan çekler de söz
konusu hesab›n alaca¤›na kaydedilir. Dolay›s›yle hesap borç kalan› verir. Bu ka-
lan üçüncü kiflilerden al›n›p da henüz tahsil edilmeyen veya ciro edilmeyen elde-
ki mevcut çek tutar›n› verecektir.

1. A ‹flletmesi 4.4.200. tarihinde Y›lmaz Ticarete 435 nolu fatura ile 150.000.000
+ 15.000.000 KDV tutar›nda mal satm›fl olup, karfl›l›¤›nda müflteriden ayr› ban-
kalara ait 65.000.000 lira ve 100.000.000 lira tutar›nda iki çek alm›flt›r.

2. ‹flletme 11.4.200. tarihinde Pak Pazarlamadan 86 nolu fatura ile 200.000.000 +
20.000.000 KDV liral›k mal sat›n alm›fl, bunun karfl›l›¤›nda 120.000.000 lira
ödemifl ve daha önce müflteriden alm›fl oldu¤u 100.000.000 lira tutarl› çeki ci-
ro etmifltir.

3. ‹flletme, 12.4.200. tarihinde elinde bulunan 65.000.000 lira tutarl› çeki banka-
ya ibraz ederek tahsil etmifltir.

Yabanc› para üzerinden al›nan çekler nerede izlenir?

Yabanc› para üzerinden düzenlenen çekler de al›nd›klar› tarihteki kura göre
TL cinsinden Al›nan Çekler Hesab›n›n borcuna kaydedilir.

Al›nan Çekler Hesab›, bankaya tahsile verilip henüz tahsil edilmemifl olan ve
elde mevcut bulundurulan çekler ayr›m› dikkate al›narak, "Cüzdandaki Çekler",
"Tahsildeki Çekler" veya Yabanc› para üzerinden düzenlenmifl çekler de dikkate
al›narak, "Cüzdandaki TL Çekler", "Tahsildeki TL Çekler", "Cüzdandaki Yabanc›
Paral› Çekler" gibi yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.

‹flletme 4.4.200. tarihinde 164 nolu fatura ile 100.000.000 + 10.000.000 KDV liral›k mal
sat›n alm›fl, karfl›l›¤›nda ayn› de¤erde daha önce müflterisinden ald›¤› bir çeki ciro etmifl-
tir. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.
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4.4.200.
101 ALINAN ÇEKLER HS. 165.000.000

101..Cüzdandaki Çekler
...Çek  65.000.000
...Çek 100.000.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 150.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 15.000.000

11.4.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 200.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000
101 ALINAN ÇEKLER HS. 100.000.000

101...Cüzdandaki Çekler
12.4.200.

100 KASA HS. 65.000.000
101 ALINAN ÇEKLER HS. 65.000.000

101...Cüzdandaki Çekler

SIRA S ‹ZDE
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Bankalar

‹flletmelerin bankalarda açt›rd›klar› ticari mevduat hesaplar› ne flekilde ifllem görür? 

‹flletmeler, belirli büyüklü¤ü aflmas› nedeni ile kasada tutmak istemedikleri para-
lar›n›, güvence alt›na almak, verimli duruma getirmek ve banka hizmetlerinden
kolay ve ucuz yararlanmak gibi çeflitli amaçlarla bankaya yat›r›rlar.

Bankaya paras›n› yat›ran bir kifli veya iflletme için kendi adlar›na aç›lan cari
hesap o kiflinin veya iflletmenin bankada paras› -mevduat›- oldu¤unu gösterir.
Mevduat bankaya yat›r›lan paralar anlam›ndad›r. Bankada aç›lan hesaba yat›r›lan
paralar mevduat› art›r›r; çekilen paralar ise, mevduat› azalt›r. Bu flekildeki ifllem-
lere genellikle mevduat ifllemleri veya alacakl› cari hesaplar ad› verilir. Mevduat
ifllemleri iflletmenin bankadaki para miktar›nda de¤iflme yarat›r. De¤iflme mevdu-
at›n ço¤almas› veya azalmas› yönünde meydana gelebilir.

Üçüncü kifliler de iflletmenin bankadaki ticari mevduat hesab›na para yat›rabilirler mi? 

‹flletme d›fl›nda, de¤iflik nedenlerle üçüncü kiflilerin hesaba yat›rd›klar› paralar
mevduat hesab›nda art›fl yarat›rlar. Hesap sahibinin verdi¤i talimat gere¤i banka-
n›n hesap sahibi ad›na yapt›¤› tahsilat da mevduat› art›r›r.

Hesap sahibi taraf›ndan çekilen tutarlar veya hesap sahibinin emri üzerine
banka taraf›ndan üçüncü bir kifliye ya da iflletmeye hesaptan yap›lan ödemeler
mevduat hesab›nda azalma meydana getirirler.

‹flletmelerin bankalardaki ticari mevduat› bir varl›k unsuru mudur? 

Mevduat, iflletmenin bankadaki paras›n› ifade etti¤ine göre iflletmenin bir var-
l›k unsuru olmaktad›r. Bir varl›k niteli¤inde olan mevduat "102 BANKALAR HE-
SABI"nda izlenir. Bankalar Hesab›, iflletmenin istedi¤i anda (vadesiz) ve belli bir
sürenin sonunda (vadeli) çekmek üzere yurt içi ve yurt d›fl› banka ve benzeri fi-
nans kurumlar›na yat›r›lan ve çekilen, Türk Paras› ile yabanc› paralar›n izlendi¤i
hesapt›r.

‹fllemler Bankalar Hesab›na nas›l kaydedilir? 

Bankalara nakit olarak veya hesaben yat›r›lan paralar Bankalar Hesab›n›n
borcuna; nakit olarak çekilen veya hesaben kullan›lan paralar da hesab›n ala-
ca¤›na kaydedilir. Bankalara mevduat olarak yat›r›lan ve çekilen yabanc› para-
lar ayn› hesaba, ifllem tarihindeki kura göre, Türk Liras› karfl›l›¤› üzerinden
kaydedilir.

Bankalar Hesab›, mevduat türüne ve mevduat›n bulunduruldu¤u bankalara
göre; Vadesiz TL Mevduat, Yurt D›fl› Bankalar – Vadesiz Mevduat, Bloke Mevdu-
at gibi yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.
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A ‹flletmesi, 15.1.200. tarihinde ‹fl Bankas›na 400.000.000 lira yat›rarak vadesiz bir
mevduat hesab› (alacakl› cari hesap, a.c/h) açt›rm›flt›r.

A ‹flletmesi, 20.1.200. tarihinde ‹fl Bankas›’ndan ald›¤› dekonttan, iflletmeye
100.000.000 lira borcu bulunan San Ticaret’in bu borcunu iflletmenin ‹fl Banka-
s›’ndaki hesab›na yat›rd›¤›n› ö¤renmifltir.

A ‹flletmesi, 1.2.200. tarihinde Günefl Seyahat Acentas›na 49 nolu fatura ile
200.000.000 + 20.000.000 KDV liral›k mal satm›fl, karfl›l›¤›nda o günün kuru üze-
rinden 420 Alman Mark› alm›fl ve 420 Mark› ayn› gün Yap› Kredi Bankas›’ndaki
vadesiz döviz tevdiat hesab›na yat›rm›flt›r (1 Mark›n al›fl kuru 500.000 TL dir).

A ‹flletmesi, 13.6.200. tarihinde ticari mevduat›n›n bulundu¤u Akbank’a yaz›l› bir talimat
vererek sat›c› Sibel Aktafl’›n ayn› flube nezdindeki hesab›na 150.000.000 TL aktar›lmas›n›
istemifltir. ‹fllemin yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
‹flletmeler bankadaki mevduatlar›ndan ödemeleri genellikle çek keflidesi yoluyla
yaparlar. Bankadaki hesaptan do¤rudan do¤ruya para çekmek ve ödeme yap›la-
cak kifliye o paray› vermek yerine, ço¤unlukla bankadaki hesaptan para çekme ifl-
lemi, ödeme yap›lacak kiflinin emrine keflide edilen bir çek ile yap›l›r.
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15.1.200.
102 BANKALAR HS. 400.000.000

102...Vadesiz TL. Mevduat
102...İş Bankası

100 KASA HS. 400.000.000

20.1.200.
102 BANKALAR HS. 100.000.000

102...Vadesiz TL. Mevduat
102...İş Bankası

120 ALICILAR HS. 100.000.000
120...San Ticaret

1.2.200.
100 KASA HS. 220.000.000

100...Yabancı Para Kasası
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 200.000.000
391 HESAPLANAN KDV HS. 20.000.000

1.2.200.
102 BANKALAR HS. 220.000.000

102...Vadesiz Döviz Tevdiat
102...Yapı Kredi Bankası

100 KASA HS. 220.000.000
100...Yabancı Para

Kasası
420x500.000=220.000.000 TL.

SIRA S ‹ZDE

Ö R N E K

Ö R N E K

Ö R N E K



‹flletme çekle yapt›¤› ödemeyi nas›l kayda al›r? 

Bilindi¤i gibi çek bankaya ibraz edildi¤inde ödenir. Ancak çeki elinde bulun-
duran kifli çeki hemen tahsil etmeyebilir. Bu durumda çekin verildi¤i gün ile pa-
ran›n çekildi¤i gün ayr› tarihler olabilir. Çek verildi¤i gün tahsil edilmedi¤inde o
gün iflletmenin bankadaki mevduat›nda bir azalma meydana gelmez. Ancak ifllet-
me bankadaki paras›na keflide etti¤i çek tutar› kadar azalm›fl gözü ile bakmal›d›r.

Bu aç›klamalar çerçevesinde, bankadaki mevduat hesab› üzerine verilen çek-
ler iki flekilde kayda al›nabilir:

1. Çek verildi¤inde do¤rudan do¤ruya Bankalar Hesab› çek tutar› kadar ala-
cakland›r›l›r. Bu flekilde bankadaki para miktar› çek tutar› kadar hemen
azalt›lm›fl olmaktad›r. Böyle bir uygulama bankadan kullan›labilecek para
miktar›n› do¤rudan görme durumu sa¤lar.

Çek lehdar› taraf›ndan bankadan tahsil edilinceye kadar kay›t yap›lmadan beklenebilir mi?

2. Üçüncü kiflilere verilen çek ve ödeme emirleri, lehdar› taraf›ndan bankadan
tahsil edilinceye kadar "103 VER‹LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM‹RLER‹ HESA-
BI"nda izlenir. Kiflilere çek ve ödeme emri verildi¤inde hesap alacakland›-
r›l›r, çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildi¤i anlafl›ld›¤›nda he-
sap borçland›r›l›r. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab› borçland›r›ld›-
¤›nda Bankalar Hesab›na alacak kaydedilecektir.

Bunun sonucunda bankadaki mevduat hesab›ndaki fiili azalma hesaplara ak-
tar›lm›fl olur.

1. A ‹flletmesi 25.5.200. tarihinde Gür Pazarlamadan 150 nolu fatura ile 450.000.000
+ 45.000.000 KDV lira tutar›nda mal alm›fl ve karfl›l›¤›nda sat›c›ya ayn› tutarda
Akbank’taki vadesiz mevduat (a.c/h) üzerine keflide etti¤i bir çek vermifltir.

2. ‹flletme Akbank’tan 12.6.200. tarihinde ald›¤› dekonttan, Gür Pazarlamaya ve-
rilen 495.000.000 lira tutar›ndaki çekin tahsil edildi¤ini ö¤renmifltir.
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25.5.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 450.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV HS. 45.000.000

103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. 495.000.000

12.6.200.
103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS. 495.000.000
102 BANKALAR HS. 495.000.000

102...Vadesiz TL.
Mevduat
102...Akbank
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Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab›, iflletmenin bankadaki hesab›ndan
ödenmek üzere ödeme, virman (baflka bir hesaba aktarma) veya havale talimat›
verildi¤inde de yukar›daki flekilde ifllem görür. Söz konusu hesap ayn› zamanda
verilen çekin veya ödeme emrinin Türk Liras› veya yabanc› para olufluna göre
yard›mc› hesaplarla birlikte kullan›l›r.

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab› nas›l kalan verir?

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab› alacak kalan› veren pasif yap›da ve
geçici bir hesap olup, kalan› iflletme taraf›ndan düzenlenerek verilen çeklerle, ve-
rilen ödeme ya da havale emirlerinden henüz banka taraf›ndan ödenmemifl olan-
lar›n tutar›n› gösterir. Bu nedenle hesap, bilançoda haz›r de¤erler grubu içinde bir
indirim (-) fleklinde yer al›r.

‹flletme, bankadaki mevduat hesab› üzerine çek keflide etti¤inde bu çekin banka mevduat
hesab›n› nas›l etkiler ve söz konusu çek hangi hesaba ve hesab›n hangi taraf›na kaydadilir?

Di¤er Haz›r De¤erler
Yukar›da ele ald›¤›m›z de¤erlere girmeyen ancak nitelikleri itibariyle haz›r de¤er
say›lan pullar, vadesi gelmifl kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri
(yoldaki paralar) gibi de¤erler, olarak ifade edilir ve "108 D‹⁄ER HAZIR DE⁄ER-
LER HESABI"nda izlenir. Hesap, izlenecek de¤erlere göre; Vadesi Gelmifl Kupon-
lar, Pullar, Tahsil Edilecek Banka Havaleleri gibi yard›mc› hesaplarla kullan›l›r. Di-
¤er haz›r de¤erler grubuna giren de¤erler elde edildi¤inde Di¤er Haz›r De¤erler
Hesab› borçland›r›l›r; elden ç›kar›ld›¤›nda da alacakland›r›l›r. Bu nedenle hesap
borç kalan› veren bir hesap bir varl›k hesab›d›r.

‹flletme 2.4.200. tarihinde, iflletmede kullan›lmak üzere 25.000.000 liral›k damga
pulu ve 10.000.000 liral›k posta pulu sat›n alm›flt›r.

Di¤er haz›r de¤erler neler olabilir ve bu de¤erler hangi hesapta ve hesab›n hangi taraf›n-
da muhasebelefltirilir?

MENKUL KIYMETLER

Menkul k›ymetler deyince ne anlafl›l›r? Bu gruba giren varl›k ka-
lemlerine iliflkin olarak Tekdüzen Hesap Plan›nda yer alan he-
saplar›n iflleyifli nas›ld›r?

Menkul k›ymetler, faiz geliri veya kar pay› sa¤lamak veya fiyat de¤iflmelerinden
yararlanarak kar elde etmek amac› ile geçici bir süre elde tutulmak üzere al›nan
hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yat›r›m fonu kat›lma bel-
gesi, kar-zarar ortakl›¤› belgesi, gelir ortakl›¤› senedi gibi menkul k›ymetleri kap-
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2.4.200.
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 35.000.000

108...Pullar
100 KASA HS. 35.000.000
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sar. Bu kapsama giren ve geçici yat›r›m olarak ifade edilen menkul k›ymetlerin
muhasebelefltirilmesinde Tekdüzen Hesap Plan›nda "MENKUL KIYMETLER" gru-
bunda yer alan flu ana hesaplar kullan›l›r:

110 H‹SSE SENETLER‹
111 ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI 
112 KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONOLARI
118 D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DE⁄ER DÜfiÜKLÜ⁄Ü KARfiILI⁄I (-)

Menkul k›ymetler hesap grubunda görüldü¤ü gibi, menkul k›ymetlerle ilgili
de¤er azalma karfl›l›klar› ile ilgili olan ve pasif yap›da olup alacak kalan› veren
"119 Menkul K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤› Hesab›" bir indirim (-) olarak
menkul k›ymetler grubunda ele al›nm›flt›r.

Bir flirkete sürekli ortak olmak amac›yla al›nan hisse senetleri ve de¤iflik ne-
denlerle uzun süre (1 y›ldan fazla) elde bulundurulan tahvil, senet ve bonolar
"Mali Duran Varl›klar" grubu içinde "Ba¤l› Menkul K›ymetler Hesab›" ile "‹fltirak-
ler Hesab›"nda izlenecektir. Afla¤›da, geçici yat›r›m niteli¤indeki menkul k›ymet-
ler; hisse senetleri ve tahvil, senet ve bonolar olmak üzere iki ana grupta ele al›-
n›p incelenecektir.

Menkul k›ymetler neler olabilir? Bu k›ymetler hangi hesaplarda izlenir?

Hisse Senetleri
"Bir ünvana sahip, esas sermayesi muayyen paylara bölünmüfl olan ve borçla-
r›ndan dolay› yaln›z mamelekiyle mesul bulunan flirkete "ANON‹M fi‹RKET"
denir. (T.T.K. Md. 268) Türk Ticaret Kanunundaki tan›mdan anlafl›laca¤› gibi,
anonim flirketin sermayesi belirli paylar karfl›l›¤›nda ç›kar›lan ve flekli kanunla
belirlenmifl bulunan belgelere "hisse senedi" denir. Dolay›siyle hisse senedi bir
ortakl›k belgesidir.

Hisse senetleri nama veya hamiline yaz›l› olabilir. Nama yaz›l› olan hisse se-
netlerinde ortaklar›n ad› yaz›l›d›r. Hamile yaz›l› olanlarda ise, ad yaz›l› de¤ildir; ta-
fl›yana aittir ve teslim yoluyla el de¤ifltirir.

Hisse senedi sahipleri, y›l sonunda flirket kar eder ve bunu da¤›tmaya karar ve-
rirse, sahip olunan pay oran›nda kar pay› (temettü) al›rlar. fiirket kar etmedi¤i veya
kar da¤›t›m› yapmad›¤› durumlarda hisse senedi sahiplerine bir ödeme yap›lmaz.

‹flletmenin, ifltirak amac› d›fl›nda, geçici yat›r›m amac› ile gelirinden ve fiyat de-
¤iflmelerinden yararlanmak, ancak nakit ihtiyac› duyuldu¤unda da satmak üzere
sat›n al›nan hisse senetleri "110 H‹SSE SENETLER‹ HESABI"nda izlenir. ‹fltirak
amac› ile al›nm›fl olan hisse senetleri bu hesaba al›nmaz.

‹flletmenin di¤er iflletmelere ortak olmak amac›yla yapt›¤› sermaye yat›r›mlar›
"242 ‹fiT‹RAKLER HESABI" veya "245 BA⁄LI ORTAKLIKLAR HESABI"nda izlenir.

Hisse senetleri, üzerinde yaz›l› olan nominal de¤erin d›fl›nda bir de¤erle al›n›p
sat›labilirler. Sat›n al›nan hisse senetleri al›fl bedeli üzerinden Hisse Senetleri He-
sab› borçland›r›larak, sat›ld›klar›nda ise, ayn› bedel üzerinden alacakland›r›larak
kayda al›n›rlar.

Al›fl nedeniyle ödenen komisyonlar, hisse senetlerinin kayd› maliyet de¤eri
üzerinden de¤ilde al›fl bedeli üzerinden yap›ld›¤›ndan, Tekdüzen Hesap Plan›n-
daki "65 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar" grubundaki ilgili gider he-
sab›na kaydedilir.
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Elinde hisse senedi bulunan
kifli veya iflletme hisse
senedinin ait oldu¤u anonim
flirketin orta¤›d›r.

Elinde hisse senedi bulunan
kifli veya iflletme hisse
senedinin ait oldu¤u
anonim flirketin kar›na veya
zarar›na ortakt›r.

Nominal de¤er hisse
senedinin üzerinde yaz›l›
olan de¤erdir.

Hisse senetleri üzerinde
yaz›l› olan de¤erin üstünde
veya alt›nda bir bedelle
al›n›p sat›labilirler.



‹flletme, 1.7.200. tarihinde geçici yat›r›m amac› ile Do¤an A.fi. hisse senetlerinden
adedi 75.000 liradan 7.000 adet sat›n alm›fl ve bedelini ödemifltir. Ayr›ca bu al›fl
için 20.000.000 lira komisyon ödemifltir.

Hisse senetleri sat›n al›nd›¤›nda bunlar›n tahsil edilebilir duruma gelmifl kar pay› (temet-
tü) kuponlar› varsa, bu kar pay› ayr›ca dikkate al›n›r m›?

Hisse senetleri ile birlikte tahsil edilebilir duruma gelmifl kar pay› kuponlar›n›n
olmas› durumunda, bu kuponlar tahsil edilecek kar pay› tutar› üzerinden "108 Di-
¤er Haz›r De¤erler Hesab›"na al›n›r hisse senetleri de kupon bedelleri sat›n alma
bedelinden düflüldükten sonra kalan tutar üzerinden Hisse Senetleri Hesab›na
kaydedilir.

Hisse senetleri al›fl de¤erinin alt›nda veya üstünde bir fiyatla sat›labilir. Bu sa-
t›flta, sat›fl bedeli ile al›fl bedeli aras›nda bir fark varsa ve bu fark kar ise, "645
Menkul K›ymet Sat›fl Karlar› Hesab›"nda, fark zarar ise, "655 Menkul K›ymet Sat›fl
Zararlar› Hesab›"nda izlenir.

‹flletme 4.8.200. tarihinde 75.000 liradan sat›n alm›fl oldu¤u Do¤an A.fi. senetle-
rinden 2.000 adedini, adedi 80.000 liradan satarak; toplam 160.000.000 lira tahsil
etmifltir.

Zarar›na bir sat›fl olsayd›, al›fl bedeli ile sat›fl bedeli aras›ndaki zarar "655 Men-
kul K›ymet Sat›fl Zararlar› Hesab›"n›n borcuna kaydedilerek muhasebelefltirilecekti.

‹flletme 9.7.200. tarihinde 45.000 liradan sat›n alm›fl oldu¤u Pormak A.fi. hisse senetle-
rinden 800 adedini, adedi 40.000 liradan satm›flt›r. Bu ifllemin kayd›n› yap›n›z.

‹flletmenin elinde bulunan hisse senetlerinden baz›lar›na ait kar paylar› tahsil
edilebilir duruma geldi¤inde ilgili kar pay› kuponu hisse senedinden kesilerek
tahsil edilir veya bir bankaya tahsil edilmek üzere verilebilir. Bu kar pay› iflletme-
nin karlar› aras›na kat›lmak üzere "64 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Kar-
lar" grubundaki "640 ‹fltiraklerden Temettü Geliri Hesab›"na kaydedilir.
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Borsaya kote, menkul
k›ymetlerin menkul k›ymetler
borsas›na tescil
ettirilmesidir.
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1.7.200.
110 HİSSE SENETLERİ HS. 525.000.000

110...Borsaya Kote Hisse Senetleri
653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. 20.000.000

100 KASA HS. 545.000.000

4.8.200.
100 KASA HS. 160.000.000

110 HİSSE SENETLERİ HS. 150.000.000
110...Borsaya Kote
Hisse Senetleri
75.000x2.000 adet

645 MENKUL KIYMET SATIŞ
KARLARI HS. 10.000.000

SIRA S ‹ZDE

Temettü kar pay›d›r.
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‹flletme, 2.5.200. tarihinde elindeki hisse senetlerinden kar pay› tahsil edilebilir
duruma gelmifl olanlar›n kuponlar›n› keserek, karfl›l›¤› olan 65.000.000 lira tutar›n-
daki kar pay›n› (temettü) tahsil etmifltir.

Geçici yat›r›m için veya ortak olmak ve uzun süre elde bulundurmak amac› ile
al›nm›fl bulunan hisse senetlerine ait temettü, Tekdüzen Hesap Plan›nda "640 ‹fl-
tiraklerden Temettü Geliri Hesab›"na kaydedildi¤inden yukardaki kay›tta ayn› he-
sap kullan›lm›flt›r.

Tahvil, Senet ve Bonolar
‹flletmeler, fiyat de¤iflmelerinden ve faiz gelirinden yararlanmak amac›yla ve geçi-
ci yat›r›m niteli¤inde özel ve kamu kesimine ait tahvil, senet ve bono sat›n al›p
menkul k›ymetler olarak varl›klar›n›n aras›na katabilir.

Tahvil, anonim flirketler, Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri (K‹T) ve kamu kuruluflla-
r›n›n borç para bulmak amac› ile belirli bir faiz oran› üzerinden ald›klar› borç pa-
ra karfl›l›¤›nda verdikleri ve borç senetleri niteli¤inde olan belgelerdir. Tahvili
elinde bulunduranlar, o tahvili ç›karan flirketlerden veya kurulufllardan alacakl›
olan kiflilerdir. Elinde tahvil olan kifli veya kurulufl, flirket kar etsin veya etmesin
faiz dönemi sonunda tahvili ç›karan flirketten veya kurulufltan faiz al›r.

Menkul k›ymet niteli¤inde olan çeflitli senet ve bonolar vard›r. Bunlar›n bafll›-
calar› flunlard›r:

• Gelir Ortakl›¤› Senetleri,
• Finansman Bonosu,
• Kar ve Zarar Ortakl›¤› Belgeleri,
• Hazine Bonolar›,
• Yat›r›m Fonu Kat›l›m Belgeleri.

Sayd›¤›m›z belli bafll› senet ve bonolar›n ortak özellikleri, iflletme taraf›ndan,
faiz gelirinden veya baflka ad alt›nda bir getiriden ve fiyat de¤iflmelerinden yarar-
lanmak amac›yla sat›n al›nmalar›d›r.

Tahvil, senet ve bonolar hangi hesaplarda izlenir?

Tahvil, senet ve bonolar ait olduklar› iflletme, kurum ve kurulufllar dikkate al›-
narak, iflletmenin sahip oldu¤u tahvil, senet ve bonolardan özel sektör taraf›ndan
ç›kart›lm›fl olanlar " 111 ÖZEL KES‹M TAHV‹L, SENET VE BONOLARI HESA-
BI"nda; Devletin çeflitli daireleri, idareleri ve kurulufllar› ile yerel yönetimlerin ç›-
kard›¤› tahvil, senet ve bonolar "112 KAMU KES‹M‹ TAHV‹L, SENET VE BONO-
LARI HESABI"nda izlenir.

‹flletme özel kesim taraf›ndan ç›kart›lm›fl tahvil, senet ve bono sat›n ald›¤›nda,
"111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›" al›fl bedelleri üzerinden borç-
land›r›l›r; bu de¤erler herhangi bir nedenle elden ç›kar›ld›¤›nda ise, hesap yine
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2.5.200.
100 KASA HS. 65.000.000

640 İŞTİRAKLERDEN
TEMETTÜ GELİRİ HS. 65.000.000

Elinde tahvil bulunan kifli
veya iflletme tahvilin ait
oldu¤u anonim flirketin
alacakl›s›d›r.

Elinde tahvil bulunan kifli
veya iflletme tahvilin ait
oldu¤u anonim flirketten kar
veya zarar›na bakmadan
tahvil üzerinde yaz›l› faiz
oran›na göre faiz al›r. 
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al›fl bedeli üzerinden alacakland›r›l›r. Dolay›s›yle hesap borç kalan› verir bu kalan
iflletmenin elindeki tahvil, senet ve bonolar› al›fl bedeli üzerinden gösterecektir.

‹flletme, 1.7.200. tarihinde, nominal de¤eri 5.000.000 lira olan % 60 faizli tahviller-
den geçici yat›r›m amac›yla, 100 adedini toplam 650.000.000 liraya peflin olarak
sat›n alm›flt›r (Tahvillerin faiz dönemi 1 Ocak-31 Aral›k’t›r).

Tekdüzen Hesap Plan›nda, sat›fl bedeline dahil ifllemifl faizin ayr› bir hesapta
izlenmesi benimsenmemifltir. Bunun için yukar›daki örne¤e göre 1 Temmuz’da
sat›n al›nan tahvilleri 1 Ocak-1 Temmuz aras›ndaki ifllemifl faiz tutar›, al›fl bedelin-
den düflülerek ayr› muhasebelefltirilmemifl, sat›n al›nan tahviller al›fl bedeli üzerin-
den Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›n›n borcuna oldu¤u gibi kayde-
dilerek muhasebelefltirilmifltir.

Tahvillerle birlikte tahsil edilebilir duruma gelmifl kuponlar varsa, yine yukar›daki gibi
bu faizler dikkate al›nmadan m› kayda al›n›r?

Ancak tahvillerle birlikte tahsil edilebilir duruma gelmifl kuponlar da al›nd›¤›n-
da, bu kuponlar tahsil edilecek faiz tutar› üzerinden, hisse senetlerindeki kar pa-
y› kuponlar›nda oldu¤u gibi, "108 Di¤er Haz›r De¤erler Hesab›"na al›n›r; tahviller
de faiz tutarlar› sat›n alma bedelinden düflüldükten sonra kalan tutar üzerinden
"111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›"na kaydedilir.

‹flletme 10.1.200. tarihinde, nominal de¤eri 5.000.000 lira olan % 60 faizli tahvil-
lerden 20 adedini tahsil edilebilir durumda olan faiz kuponlar› ile birlikte
170.000.000 liraya peflin olarak sat›n alm›flt›r. (Tahvillerin faiz dönemi 1 Ocak-31
Aral›k olup tahsil edilebilir durumdaki faiz kuponlar›n›n tutar› 5.000.000 x 0.60 x
20 adet = 60.000.000 lirad›r.)

Tahvil, senet veya bonolar›n al›fl› için ödenen komisyonlar varsa, hisse senet-
lerinde oldu¤u gibi, bu menkul de¤erler maliyet de¤eri üzerinden de¤ilde al›fl be-
deli üzerinden kaydedildi¤inden, "65 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zarar-
lar" grubundaki ilgili gider hesab›na kaydedilir.
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1.7.200.
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET

VE BONOLARI HS. 650.000.000
111...Tahviller

100 KASA HS. 650.000.000

10.1.200.
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET

VE BONOLARI HS. 110.000.000
111...Tahviller

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS. 60.000.000
108...Vadesi Gelmiş Kuponlar

100 KASA HS. 170.000.000
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‹flletmenin elindeki tahvil, senet ve bono gibi menkul k›ymetlerin al›fl bedelleri ile sat›fl
bedelleri aras›nda oluflan farklar nas›l muhasebelefltirilir?

‹flletmenin elinde bulunan tahvil, senet ve bonolar al›fl de¤erinin alt›nda veya
üstünde bir fiyatla sat›labilir. Sat›flta, sat›fl bedeli ile al›fl bedeli aras›nda bir fark ol-
du¤unda ve bu fark kar olarak ortaya ç›karsa, bu kar "645 Menkul K›ymet Sat›fl
Karlar› Hesab›"n›n alaca¤›na, fark zarar olarak ortaya ç›karsa, bu zarar "655 Men-
kul K›ymet Sat›fl Zararlar› Hesab›"n›n borcuna kaydedilerek muhasebelefltirilir.

‹flletme 10.7.200. tarihinde, toplam 650.000.000 liraya sat›n alm›fl oldu¤u 100
adet tahvilin tamam›n› 620.000.000 liraya peflin olarak satm›fl ve bedelini tahsil
etmifltir.

Yukar›daki bütün aç›klamalarda ve örneklerde ele al›nan özel kesim tahvili ye-
rine Kamu Kesimi tahvili, senedi veya bonosu oldu¤unda, ifllemler yine ayn› ola-
cak, ancak bu kez "111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›" yerine "112
Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar› Hesab›" kullan›lacakt›r.

‹flletme, elindeki tahvillerin tahsil edilebilir duruma gelmifl ve 108 D‹⁄ER HAZIR DE⁄ER-
LER HESABI’nda izlenen 60.000.000 liral›k faiz kuponlar›n› tahsil etmifltir. Bu ifllemin
yevmiye kayd›n› yap›n›z.

Di¤er Menkul K›ymetler
Yukar›da ele al›nan hisse senetleri, kamu ve özel sektör taraf›ndan ç›kar›lm›fl bu-
lunan tahvil, bono ve senetlerin d›fl›ndaki, alt›n, alt›n d›fl› k›ymetli madenler gibi
de¤erler di¤er menkul k›ymetler olarak ele al›n›r ve "118 D‹⁄ER MENKUL KIY-
METLER HESABI"nda izlenir.

Di¤er menkul k›ymetler grubuna giren de¤erler sat›n al›nd›¤›nda, al›fl bedeli
üzerinden Di¤er Menkul K›ymetler Hesab› borçland›r›l›r, sat›ld›¤›nda da hesap yi-
ne al›fl bedeli üzerinden alacakland›r›l›r. Bu nedenle hesap borç kalan› veren bir
hesap olup, kalanlar› al›fl bedeli ile gösterir.

Di¤er menkul k›ymetler kapsam›na hangi de¤erler girmektedir ve bu de¤erler nas›l
muhasebelefltirilmektedir?

Menkul  K ›ymet ler170

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

10.7.200.
100 KASA HS. 620.000.000
655 MENKUL KIYMET SATIŞ

ZARARLARI HS. 30.000.000
111 ÖZEL KESİM TAHVİL,

SENET VE BONOLARI HS. 650.000.000

SIRA S ‹ZDE
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Özet

Haz›r de¤erler deyince ne anlafl›l›r? Bu gruba giren
varl›k kalemlerine iliflkin olarak Tekdüzen Hesap
Plan›nda yer alan hesaplar›n iflleyifli nas›ld›r?

• Haz›r de¤erler, nakit olarak elde veya bankada bu-
lunan para ve para gibi kullan›lan varl›klar ile iste-
nildi¤i zaman paraya çevrilme olana¤› bulunan var-
l›klard›r. ‹flletmenin para hareketleri Kasa Hesab›-
na kaydedilerek izlenir. Kasaya de¤iflik tarihlerde
giren ve ç›kan paralar bu hesaba kaydedilir. Kasa
Hesab›, kasaya para girdi¤inde borçlan›r; kasadan
para ç›kt›¤›nda alacaklan›r.

• ‹flletmeler satt›klar› mallar›n veya yapt›klar› hizmet-
lerin karfl›l›¤›nda çek ald›klar›nda, bu çeklerin tu-
tarlar› Al›nan Çekler Hesab›n›n borcuna kaydedilir.
Çekin tahsil edilmesi, veya baflkas›na ciro edilmesi
gibi nedenlerle elden ç›kan çekler, söz konusu he-
sab›n alaca¤›na kaydedilir.

• ‹flletmeler, kasada tutmak istemedikleri nakit para-
lar›n› bankalar nezdinde açt›rd›klar› ticari mevduat
hesab›na yat›r›rlar. Bir varl›k niteli¤inde olan ticari
mevduat Bankalar Hesab›nda izlenir. Bankalardaki
hesaba de¤iflik flekilde yat›r›lan paralar bu hesab›n
borcuna ve yine de¤iflik flekillerde çekilen paralar
ise, hesab›n alaca¤›na kaydedilir. 

• ‹flletmeler, çeflitli ödemelerini genellikle bankalar-
daki hesaplar› üzerine düzenledikleri çeklerle ya-
parlar. Üçüncü kiflilere verilen çekler lehdar› tara-
f›ndan bankadan tahsil edilinceye kadar Verilen
Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab›nda izlenir. Kifli
ve kurumlara çek verildi¤inde hesap alacaklan›r;
bu çekin bankadan tahsil edildi¤i anlafl›ld›¤›nda
hesap borçland›r›l›r.

Menkul k›ymetler deyince ne anlafl›l›r? Bu gruba gi-
ren varl›k kalemlerine iliflkin olarak Tekdüzen He-
sap Plan›nda yer alan hesaplar›n iflleyifli nas›ld›r?

• Menkul K›ymetler, faiz geliri veya kar pay› sa¤la-
mak veya fiyat de¤iflmelerinden yararlanarak kar
elde etmek amac› ile geçici bir süre elde tutulmak
üzere al›nan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu,
finansman bonosu, yat›r›m fonu kat›lma belgesi,
kar-zarar ortakl›¤› belgesi, gelir ortakl›¤› senedi gi-
bi menkul k›ymetlerdir. Bu k›ymetler; "Hisse Se-
netleri, Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar›", "Ka-
mu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar›", "Di¤er Men-
kul K›ymetler" ad›n› tafl›yan aktif nitelikli hesaplar-
da izlenir. Menkul k›ymetler sat›n al›nd›¤›nda al›fl
bedeli üzerinden ilgili hesab›n borcuna, sat›ld›¤›n-
da yine al›fl bedeli üzerinden ilgili hesab›n alaca¤›-
na kaydedilerek muhasebelefltirilir. Bu nedenle cüz-
danda menkul k›ymet varsa bu hesaplar borç kala-
n› verecektir. Al›fl bedeli ile sat›fl bedeli aras›nda
ortaya ç›kacak sat›fl kar› veya zarar› Menkul K›y-
met Sat›fl Karlar› Hesab›na ya da Menkul K›ymet
Sat›fl Zararlar› Hesab›na kaydedilir.
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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¤›daki durumlardan hangisi "Kasa Hesab›" için do¤-
ru de¤ildir?

a. Aktif karakterli bir varl›k hesab›d›r.
b. Kasa mevcudu kadar borç kalan› verir.
c. Yabanc› paralar da bu hesapta izlenir.
d. Haz›r de¤erler içinde yer al›r.
e. Alacak kalan› da vermesi mümkündür.

2. Afla¤›daki hesaplardan hangisine ilk kay›t alacak tara-
f›na yap›l›r?

a. Kasa Hesab›
b. Bankalar Hesab›
c. Al›nan Çekler Hesab›
d. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesab›
e. Hisse Senetleri Hesab›

3. Cüzdandaki çek ticari mevduat hesab›na geçmek üze-
re bankaya ciro edildi¤inde afla¤›daki kay›tlardan hangisi
yap›l›r?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4. ‹flletmenin senetsiz ticari borcuna karfl›l›k bir banka
nezdindeki ticari mevduat hesab› üzerine düzenledi¤i çek
nas›l muhasebelefltirilir?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

5.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Bankadaki ticari mevduat üzerine çekilen çekle

senetsiz ticari borç ödemesine
b. Sat›c›ya iade edilen mala karfl›l›k çek al›nmas›na
c. Senetsiz ticari borcun, cüzdandaki çekin ciro edi-

lerek ödenmesine
d. Sat›c›n›n yapt›¤› sat›fl iskontosu nedeniyle çek

al›nmas›na
e. Sat›c›n›n senetsiz ticari borcuna karfl›l›k çek

al›nmas›na

102 BANKALAR HS. XXX
103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX
101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX

101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX

101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX
103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX
320 SATICILAR HS. XXX

103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
101 ALINAN ÇEKLER HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
103 VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX
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6. ‹flletmenin senetsiz ticari borcuna karfl›l›k ticari mev-
duat›n›n bulundu¤u bankadan havale ç›kard›¤›nda yapa-
ca¤› kay›t afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

7. Hisse senedi sat›n al›nd›¤›nda hangi bedel üzerinden
ilgili hesaba kaydedilir?

a. Al›fl bedeli
b. Maliyet bedeli
c. Nominal de¤er
d. Borsa de¤eri
e. Rayiç bedel

8. ‹flletme toplam 100.000.000 TL nominal de¤erli hisse
senetlerini 120.000.000 TL ye sat›n ald›¤›nda yapaca¤›
kay›t afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

9. Hisse senetlerinden elde edilen kar pay› hangi hesaba
nas›l kaydedilir?

a. Faiz Gelirleri Hesab›n›n borcuna
b. Faiz Gelirleri Hesab›n›n alaca¤›na
c. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri Hesab›n›n borcuna
d. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri Hesab›n›n alaca¤›na
e. Komisyon Gelirleri Hesab›n›n alaca¤›na

10. Tahviller üzerinde yer alan tahsil edilebilir duruma
gelmifl faiz kuponlar› hangi hesab›n borcuna kaydedilir?

a. Faiz Gelirleri Hesab›n›n
b. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesab›n›n
c. Di¤er Haz›r De¤erler Hesab›n›n
d. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesab›n›n
e. ‹fltirakler Hesab›n›n

102 BANKALAR HS. XXX
320 SATICILAR HS. XXX

320 SATICILAR HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

108 HAZIR DEĞERLER HS. XXX
320 SATICILAR HS. XXX

120 ALICILAR HS. XXX
102 BANKALAR HS. XXX

102 BANKALAR HS. XXX
120 ALICILAR HS. XXX

110 HİSSE SENETLERİ HS. 100.000.000
656 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000

110 HİSSE SENETLERİ HS. 120.000.000
100 KASA HS. 120.000.000

110 HİSSE SENETLERİ HS. 100.000.000
100 KASA HS. 100.000.000

110 HİSSE SENETLERİ HS. 100.000.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000

110 HİSSE SENETLERİ HS. 100.000.000
653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. 20.000.000

100 KASA HS. 120.000.000




