
‹flletmelerin dönem içindeki faaliyetleriyle ilgili ifllemleri sadece varl›klar›n› ve
kaynaklar›n› etkilemez; bu ifllemlerden baz›lar› iflletmelerin özsermayelerinde ar-
t›fl yaratan gelir, baz›lar› da özsermayelerinde azal›fl meydana getiren gider nite-
liklidir. ‹flletmeler için en önemli gelir (ya da has›lat) kalemi "sat›fllar" d›r. Buna
karfl›l›k en önemli gider (ya da maliyet) kalemi "sat›lan mallar›n maliyeti" dir. Bu
iki önemli gelir ve gider kalemi "7 Stoklar" ünitesinde ifllenmifltir. Bu ünitede dö-
nemsellik ilkesinin bir gere¤i olarak, sadece döneme ait gelir ve giderlerin ilgili ge-
lir ve gider hesaplar›na kaydedilmesi temel al›narak konular aç›klanacakt›r.

Bu ünitenin kolay anlafl›labilmesi için "Hesaplar" bafll›kl› 3 nolu üniteyi tekrar
gözden geçiriniz. Bu üniteyi "Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu ‹fllemleri" bafll›kl›
19 nolu ünite ile iliflkili olarak de¤erlendiriniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Gelir nedir? Tekdüzen Hesap Plan›nda (T.H.P) yer alan gelir hesaplar› nelerdir?

Dönemsellik ilkesi temel al›narak gelirler nas›l muhasebelefltirilir?
2. Gider nedir? T.H.P n›nda yer alan gider hesaplar› nelerdir? Dönemsellik ilkesi

temel al›narak giderler nas›l muhasebelefltirilir? Faaliyet ve finansman giderle-
ri dönem içinde hangi hesaplarda izlenir?

konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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GEL‹RLER VE G‹DERLER‹N KAPSAMI VE ‹LG‹L‹ HESAP
GRUPLARI
‹flletmeler amaçlar›na ulaflabilmek için faaliyetleri s›ras›nda çok say›da mali nite-
likte ifllemler gerçeklefltirirler. Bu ifllemlerden baz›lar› iflletmenin sadece varl›kla-
r›nda ve borçlar›nda de¤iflme yarat›rken, baz›lar› özsermayesinde de de¤iflmeler,
yani özsermayesinde art›fl ya da azal›fllar meydana getirirler. Bilindi¤i gibi, ifllet-
menin özsermayesinde de¤iflme yaratmayan ifllemler bilanço hesaplar›nda muha-
sebelefltirilirler. Buna karfl›l›k iflletmenin özsermayesinde art›fl yaratan gelirler ile
azal›fl yaratan giderler, Gelir Tablosu Hesaplar› ad› verilen hesaplara kaydolunur.

Tekdüzen Hesap Plan›nda gelir tablosu hesap gruplar› nelerdir?

Gelir tablosu hesaplar› içinde yer alan gelir ve gider hesaplar› iflletmenin
ticaret, hizmet veya üretim iflletmesi olufluna ve büyüklü¤üne göre çeflitlilik gös-
terir. Gelir ve gider yaratan olaylar ana faaliyetlere ba¤l› olarak do¤abilece¤i gibi
(ola¤an gelir ve karlar), iflletmede tekrar› normal olmayan ve ana faaliyet d›fl›ndaki
baz› ifllemler sonucu (ola¤and›fl› gelir ve karlar) do¤abilir. Gelir tablosundan ya-
rarlanarak iflletme hakk›nda karar verme durumunda olanlara bu bilgilerin ayr›
ayr› sunulmas› gerekir.

3. Ünitede bütünü verilen Tekdüzen Hesap Plan›n›n 6 nolu hesap s›n›f›n› ge-
lir tablosu hesaplar› oluflturmaktad›r. Bu hesaplar gelir tablosunda yer alacak bil-
gileri toplamaya ve izlemeye yarayan hesaplard›r. THP’n›nda gelir ve giderlere ait
hesap gruplar› ve büyük defter hesaplar› ayr›nt›l› olarak belirlenmifltir.

Gelir tablosu hesaplar› flu hesap gruplar›ndan oluflur:

60 Brüt Sat›fllar
61 Sat›fl ‹ndirimleri (-)
62 Sat›fllar›n Maliyeti (-)
63 Faaliyet Giderleri (-)
64 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar
65 Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar (-)
66 Finansman Giderleri (-)
67 Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar
68 Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar (-)
69 Dönem Net Kar› (Zarar›)

Yukar›da verilen hesap gruplar›ndaki rakamlara göre iflletme hangi sonuçlarla karfl›laflabilir?

Bu hesap gruplar›n›n s›ralan›fl› ayn› zamanda özet gelir tablosunun düzenidir. 
Muhasebeyle ilk kez karfl›laflan siz 1. S›n›f ö¤rencilerine yukar›daki gruplar›n

ve bunlar›n içinde yer alan büyük defter hesaplar›n›n tümünü ele almak bu afla-
mada ö¤retim aç›s›ndan pek uygun olmamaktad›r. Bu nedenle bu ünitede söz ko-
nusu gelir ve gider hesaplar›n›n baz›lar›na de¤inilecektir.

Dönemin faaliyet sonucunun (dönem net kar› veya zarar›) belirlenebilmesi
için gelir ve giderlere iliflkin dönemsel tahakkuk ve ayarlama ifllemleri ile "690-
Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›" na devredilerek kapat›lma ifllemleri 19 Nolu "Ge-
lir ve Giderlere Ait Dönemsonu ‹fllemleri" bafll›kl› Ünitede aç›klanacakt›r.

Gelir tablosu hesap gruplar› hangi mali tablonun düzenlenmesine olanak sa¤lar?
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GEL‹RLER VE MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Gelir nedir? T.H.P n›nda yer alan gelir hesaplar› nelerdir? Dönem-
sellik ilkesi temel al›narak gelirler nas›l muhasebelefltirilir?

Gelir; iflletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet sat›fllar›ndan veya
ana faaliyet konusu d›fl›nda kalan varl›klar›n sat›fl›ndan ve faiz, kira, kar pay› (te-
mettü) vb.lerinden elde edilen brüt tutard›r. Bu tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi ge-
lir brüt kavramd›r.

Gelir, kar de¤il, has›lat anlam›ndad›r.

Tekdüzen hesap plan›ndaki gelir gruplar›: 1) Brüt sat›fllar, 2) Di¤er faaliyet-
lerden ola¤an gelir ve karlar, 3) Ola¤and›fl› gelir ve karlar fleklinde üç ana gru-
ba ayr›lmaktad›r.

Bu gruplama ve ilgili büyük defter hesaplar›, Tezdüzen Hesap Plan›ndaki kod-
lamalar›yla aynen flöyledir:

60 BRÜT SATIfiLAR
600 Yurtiçi Sat›fllar
601 Yurtd›fl› Sat›fllar
602 Di¤er Gelirler

64 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
640 ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri
641 Ba¤l› Ortakl›klardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
645 Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›
646 Kambiyo Karlar›
647 Reeskont Faiz Gelirleri
649 Faaliyetle ‹lgili Di¤er Gelir ve Karlar

67 OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR
671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar›
679 Di¤er Ola¤and›fl› Gelir ve Karlar

Yukar›da s›ralanan gelir hesaplar›n›n baz›lar› daha önceki üniteler ifllenirken,
çift tarafl› kay›t yönteminin gere¤i kaç›n›lmaz olarak ifllem gördü ve aç›kland›.
Özellikle "Yurtiçi Sat›fllar Hesab›", ana faaliyet konusu brüt gelir (has›lat) olarak 7
Nolu "Mal Al›m-Sat›m ‹fllemleri" bafll›kl› ünitede ayr›nt›l› olarak ele al›nd›.

Gelir hesaplar›n›n tümü dönem içinde alacakl› çal›fl›r. Yani alacak taraflar›na kay›t yap›-
l›r. Dolay›s›yla gelir oldukça ilgili gelir hesab› mutlaka alacak kalan› verir.

Gelir hesaplar›ndan "600 Yurtiçi Sat›fllar Hs.", "642 Faiz Gelirleri Hs.", "645
Menkul K›ymet Sat›fl Karlar Hs." daha önceki ünitelerde ele al›nm›flt›r. Di¤erleri de
yeri geldikçe sonraki ünitelerde ele al›nacakt›r. Afla¤›da, do¤an gelirlerin ilgili ge-
lir hesaplar›n›n alacaklar›na kaydedilece¤ini bir kez daha vurgulamak için sadece
kira gelirleri ve temettü gelirlerinin muhasebelefltirilmeleri örneklendirilecektir.
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‹flletme, 1.4.200. tarihinde varl›klar› aras›ndaki bir binas›n›n 1 ayl›k kiras› karfl›l›¤›
250.000.000 liray› tahsil etmifltir.

T.H.P’n›nda "kira gelirleri" için ayr› bir büyük defter hesab› bulunmad›¤›ndan
bu gelir için "649 Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar Hesab›" alt›nda yard›mc› hesap
aç›lm›flt›r.

Tahsil edilen kiran›n bir bölümü gelecek döneme ait ise, bu ifllem nas›l muhasebelefltirilir?

Kiran›n tahsil edildi¤i dönem ile ait oldu¤u dönem aras›nda farkl›l›k olmas›
durumunda gelecek dönem için tahsil edilen kiralar›n muhasebelefltirilmesi ayr›
bir özellik gösterir. Kira peflin tahsil edildi¤inde tahsil edilen kiran›n gelecek dö-
neme ait olan bölümü, bu dönemin geliri olmad›¤›ndan ve bir anlamda da ifllet-
menin kiralayana borcu oldu¤undan pasif karakterli bir bilanço hesab› olan "480
Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›"n›n alaca¤›na kaydedilir.

Dönemsellik ilkesi gere¤i sadece döneme ait gelirler ilgili gelir hesab›na kaydedilmelidir.

‹flletme, 1.4.2002 tarihinde varl›klar› aras›nda bulunan ve kiraya verilen ma¤aza-
n›n Nisan 2002/Mart 2003’e ait 12 ayl›k kira tutar› toplam› 3.600.000.000 liray› pe-
flin tahsil etmifltir.

Bu iflletmenin sadece y›l sonlar›nda mali tablo düzenledi¤ini kabul ederek mu-
hasebe kayd›n› yapal›m:

Bu örnekte kiraya verilen ma¤azan›n ayl›k kiras› 300.000.000 lirad›r. Nisan
2002-Aral›k 2002 süresi için 9 ayl›k kira tutar› 2.700.000.000 lira bilanço günü
31.12.2002 tarihinde dönem geliri olarak gerçekleflecektir. Bu nedenle bu tutar›n
tamam› ilgili gelir hesab›n›n alaca¤›na kaydedilmifltir. 2002 y›l›n›n ilk üç ay› için
peflin al›nan 900.000.000 lira ise, ilgili pasif karakterli bilanço hesab›na alacak
kaydedilmifltir.

"480 Gelecek Y›llara Ait Gelirler Hesab›"ndaki 900.000.000 liral›k peflin al›nan
kira 31.12.2002 tarihinde "380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab›"na aktar›l›r.
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1.4.200.
100 KASA HS. 250.000.000

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR HS. 250.000.000
- Kira Gelirleri

1.4.2002
100 KASA HS. 3.600.000.000

649 DİĞER OLAĞAN GELİR
VE KARLAR HS. 2.700.000.000
- Kira Gelirleri

480 GELECEK YILLARA AİT
GELİRLER HS. 900.000.000
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"380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab›"ndaki tutarlar 2003 y›l›nda gelir olarak
gerçeklefltikçe ilgili gelir hesab›n›n alaca¤›na aktar›l›r.

Örne¤in, Ocak/2003 kira geliri flu flekilde muhasebelefltirilir:

Sadece y›l sonunda mali tablolar düzenlenen iflletmeler "380 Gelecek Aylara
Ait Gelirler Hesab›"ndaki 900.000.000 liray› 31.3.2003 tarihinde ya da en geç
31.12.2003 tarihinde tek maddeyle "649 Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar Hesab›"na
devrederek kapatabilirler.

Gelirlerin muhasebelefltirilmesi için bir örnek daha verelim.

‹flletme, 15.4.200. tarihinde, ifltiraki bulunan ‹lkfen Anonim fiirketinden 280.000.000
lira temettü (kar pay›) gelirinin do¤du¤unu ö¤renmifltir.

Gelir hesaplar› özsermayedeki art›fllar› göstermeleri aç›s›ndan alacak kalan› ve-
rirler. Bu nedenle dönem sonlar›nda gelir hesaplar› borçland›r›larak "690 Dönem
Kar› veya Zarar› Hesab›" na devredilir.

‹flletme, sahibi oldu¤u bir iflyerini 1.12.200. tarihinde kiraya vermifl, 2 ayl›k kira tutar›
900.000.000 liray› peflin tahsil etmifltir. Bu ifllem nas›l muhasebelefltirilecektir?

G‹DERLER VE MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Gider nedir? T.H.P n›nda yer alan gider hesaplar› nelerdir? Dönem-
sellik ilkesi temel al›narak giderler nas›l muhasebelefltirilir? Faali-
yet ve finansman giderleri dönem içinde hangi hesaplarda izlenir?

Gider, gelir (has›lat) sa¤lama amac›yla meydana gelen varl›k tükenmeleridir. Gi-
derler iflletmelerin özsermayelerinde azal›fla yol açar.
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31.12.2002
480 GELECEK YILLARA AİT

GELİRLER HS. 900.000.000
380 GELECEK AYLARA AİT

GELİRLER HS. 900.000.000

31.1.2003
380 GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER HS. 300.000.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

VE KARLAR HS. 300.000.000
- Kira Gelirleri

15.4.200.
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HS. 280.000.000

- Temettü Alacakları
640 İŞTİRAKLERDEN

TEMETTÜ GELİRLERİ HS. 280.000.000
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Giderler hangi hesaplar da muhasebelefltirilebilir?

Giderler, iflletmenin türüne (ticaret iflletmesi, hizmet iflletmesi ya da üretim ifl-
letmesi olufluna) ve büyüklü¤üne göre çeflitlilik gösterir. Tekdüzen hesap plan›n-
daki gider gruplar›: 1) Sat›fllar›n maliyeti, 2) Faaliyet giderleri, 3) Di¤er faaliyetler-
den ola¤an gider ve zararlar, 4) Finansman giderleri, 5) Ola¤and›fl› gider ve zarar-
lar, fleklinde befl ana gruba bölünmektedir.

Bu gruplama ve ilgili büyük defter hesaplar›, Tekdüzen Hesap Plan›ndaki kod-
lar›yla aynen flöyledir:

62 SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-)
620 Sat›lan Mamuller Maliyeti
621 Sat›lan Ticari Mallar Maliyeti
622 Sat›lan Hizmet Maliyeti
623 Di¤er Sat›fllar›n Maliyeti

63 FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
630 Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri 
631 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri
632 Genel Yönetim Giderleri

65 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN OLA⁄AN G‹DER VE ZARARLAR (-)
653 Komisyon Giderleri
654 Karfl›l›k Giderleri
655 Menkul K›ymet Sat›fl Zararlar›

66 F‹NANSMAN G‹DERLER‹ (-)
660 K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

68 OLA⁄ANDIfiI G‹DER VE ZARARLAR (-)
680 Çal›flmayan K›s›m Gider ve Zararlar›
681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar›
689 Di¤er Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar

Yukar›da s›ralanan "gider hesaplar›"n›n baz›lar› önceki üniteler ifllenirken, çift
tarafl› kay›t yönteminin gere¤i kaç›n›lmaz olarak ifllem gördü ve aç›kland›. Bu Ge-
nel Muhasebe kitab›nda ticaret iflletmelerini temel ald›¤›m›z için "621 Sat›lan Tica-
ri Mallar Maliyeti Hesab›", 7 Nolu "Mal Al›m-Sat›m ‹fllemleri" bafll›kl› ünitede ele
al›nm›flt›.

Y›l içinde "Faaliyet Giderleri" ve "Finansman Giderleri" hangi hesaplarda izlenir?

Tekdüzen Hesap Plan›nda; faaliyet ve finansman giderlerinin, dönem içinde
do¤duklar›nda gelir tablosu hesaplar› içinde yer alan 6 kod say›s›yla bafllayan gi-
der hesaplar›na kaydedilmeyip; 7. gruptaki maliyet hesaplar›na kaydedilmesi ve
dönemsonlar›nda ilgili gelir tablosu hesaplar›na aktar›lmas› öngörülmüfltür.

Faaliyet ve finansman giderlerinin d›fl›ndaki giderler do¤rudan 6 kod say›s› ile
bafllayan gider hesaplar›na kaydedilmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli¤i, dönem içinde oluflan maliyet giderlerinin
THP 7. gruptaki 7/A veya 7/B seçeneklerinden biri ile izlenilmesini istemektedir.

Hangi iflletmelerin hangi seçene¤i uygulayacaklar› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
ç›kar›lan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli¤leri No. 3 te belirtilmifltir.
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Ticaret iflletmeleri aktif ve sat›fl toplamlar› ne olursa olsun 7/A veya 7/B seçe-
neklerinden istedikleri birini uygulayabilecektir.

‹flletmelerin muhasebe uygulamalar› kullan›lacak kay›t fleklini ve hesaplar› etkiler mi?

Tekdüzen Hesap Plan› çerçevesinde giderlerin kayd›nda kullan›lacak giderler he-
sap grubu olan 7/A Seçene¤inde giderler (maliyetler) büyük defterde fonksiyon esa-
s›na göre bölümlenir. Bu hesaplarda toplanan giderler, 6 kodlu s›n›ftaki gelir tablo-
su gider hesaplar›na aktar›lmaktad›r. Bu aktarma ifllemleri 19. ünitede ele al›nacakt›r.

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

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

760  Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hs.
770  Genel Yönetim Giderleri Hs.
780  Finansman Giderleri Hs.

Bu kitapta faaliyet giderlerinin ve finansman giderlerinin muhasebelefltiril-
mesinde 7/A seçene¤i benimsenmifl ve yukar›da s›ralad›¤›m›z gider hesaplar›
kullan›lm›flt›r.

‹flletmenin giderleri yukar›da verilen gider hesaplar›ndan baflka hesaplarda izlenebilir mi?

7/B Seçene¤inde maliyet giderleri büyük defterde çeflit esas›na göre izlenmek-
tedir. Bu hesaplarda biriken giderler dönemsonlar›nda düzenlenen gider da¤›t›m
tablolar› arac›l›¤›yla fonksiyonlar›na dönüfltürülür ve Tekdüzen Hesap Plan›ndaki
6 kodlu s›n›ftaki gelir tablosu gider hesaplar›na aktar›l›r.

Bu seçene¤i uygulayacak iflletmeler afla¤›da verilen 79. Gruptaki hesaplar›
kullan›rlar:

79 G‹DER ÇEfi‹TLER‹
790 ‹lk Madde ve Malzeme Giderleri Hs.
791 ‹flçi Ücret ve Giderleri Hs.
792 Memur Ücret ve Giderleri Hs.
793 D›flar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler Hs.
794 Çeflitli Giderler Hs.
795 Vergi Resim ve Harçlar Hs.
796 Amortisman ve Tükenme Paylar› Hs.
797 Finansman Giderleri Hs.
798 Gider Çeflitleri Yans›tma Hs.

7/B Seçene¤ine ve dönemsonu kapan›fl kay›tlar›na iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi 2.
s›n›fta "Muhasebe Uygulamalar›" kitab›nda verilecektir.

Önceki ünitelerde gerek gelir tablosu gider hesaplar›n›; gerekse 7/A seçene¤i-
ne göre faaliyet ve finansman giderleri hesaplar›n›n iflleyifline örnekler verildi ve
dönemsonu ifllemleri s›ras›nda da verilmeye devam edilecektir.

Afla¤›da k›smen dönemsellik ilkesini temel alan, k›smen de bu konuyu pekifl-
tiren örnekler 7/A seçene¤ine göre ifllenmeye devam edilecektir.

Gider hesaplar›n›n tümünün dönem içinde borç kayd› alacaklar›n› unutmay›n›z.
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‹flletme 6.5.200. tarihinde 121220 nolu makbuz karfl›l›¤› Türkiye Elektrik Kurumu-
na 75.000.000 lira elektrik gideri ödemifltir. Bu tutar›n 25.000.000 liras› "pazarla-
ma" gider yerine 50.000.000 liras› da "yönetim" gider yerine aittir. (KDV ihmal
edilmifltir.)

Dönem içinde fonksiyon esas›na göre kayd› yap›lan giderler, dönem sonunda
gelir tablosu hesaplar›na aktar›lacakt›r.

‹flletme, 1.5.200. tarihinde muhasebe departman› olarak kullan›lmak üzere kirala-
d›¤› yerin 1 ayl›k kiras› 200.000.000 liradan % 20 gelir vergisi kestikten sonra
(G.V.K. m. 70, 94/6) 160.000.000 liray› depo sahibi Bilal Giray’a ödemifltir.

Ödenen kiran›n bir bölümü gelecek döneme ait ise, bu ifllem nas›l muhasebelefltirilir?

Kiran›n ödendi¤i dönem ile ait oldu¤u dönem aras›nda farkl›l›k olmas› duru-
munda ödenen kiralar›n muhasebelefltirilmesi özellik gösterir. Kira bedeli peflin
ödendi¤inde ödenen kiran›n gelecek döneme ait bölümü, bu dönemin gideri ol-
mad›¤›ndan ve bir anlamda da iflletmenin mülk sahibinden alaca¤› oldu¤undan
aktif karakterli bir bilanço hesab› olan "280 Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›"
n›n borcuna kaydedilir.

Dönemsellik ilkesi gere¤i, sadece döneme ait giderler ilgili gider hesab›na kaydedilmeli-
dir? Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›, içinde bulunulan dönemin gideri de¤il, giderin
ait oldu¤u y›l için gider olacakt›r.

‹flletme, 1.5.2002 tarihinde yönetim binas› olarak kiralad›¤› bir yerin May›s 2002/Ni-
san 2003 e ait 12 ayl›k kira tutar› 4.800.000.000 liray› % 20 (960.000.000 TL) gelir
vergisi kestikten sonra gayrimenkul sahibi Veli Ç›nar’a ödemifltir.

Bu iflletmenin sadece y›l sonlar›nda bilanço ve gelir tablosu düzenledi¤ini var-
sayarak muhasebe kayd›n› yapal›m.
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6.5.200.
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ HS. 25.000.000
- Elektrik Giderleri

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 50.000.000
- Elektrik Giderleri

100 KASA HS. 75.000.000

1.5.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200.000.000

- Kira Giderleri
360 ÖD.VERGİ VE FONLAR HS. 40.000.000

- Öd. Gelir Vergisi
100 KASA HS. 160.000.000

D ‹ K K A T

Ö R N E K

Ö R N E K

Ö R N E K



Bu örnekte kiralanan binan›n ayl›k kiras› 400.000.000 lirad›r. May›s 2002/Ni-
san 2003 süresi için 8 ayl›k  kira tutar› 3.200.000.000 lira, bilanço günü 31.12.2002
tarihinde, o dönemin gideri olarak gerçekleflecektir. Bu nedenle bu 3.200.000.000
lira ilgili gider hesab›n›n borcuna kaydedilmifltir. 2002 y›l›n›n ilk dört ay› için
peflin ödenen 1.600.000.000 lira ise, ilgili aktif karakterli bilanço hesab›na borç
kaydedilmifltir.

"280 Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›"ndaki 1.600.000.000 liral›k peflin öde-
nen kira 31.12.2002 tarihinde "180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"na aktar›l›r.

"180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"ndaki tutarlar 2003 y›l›nda gider ola-
rak gerçeklefltikçe ilgili gider hesab›n›n borcuna aktar›l›r.

Örne¤in, Ocak/2003 kira gideri flu flekilde muhasebelefltirilir:

Sadece y›l sonlar›nda bilanço ve gelir tablosu düzenleyen iflletmeler "180 Ge-
lecek Aylara Ait Giderler Hesab›"ndaki 960.000.000 liray› 30.4.2003 tarihinde ya da
en geç 31.12.2003 tarihinde tek maddeyle "770 Genel Yönetim Giderleri Hesa-
b›"na devrederek kapatabilirler.

‹flletme, 1.3.200. tarihinde Bilgi Dan›flmanl›k fiirketi’ne 12 ayl›k dan›flmanl›k ücreti tuta-
r› 3 milyar liray› peflin ödemifltir. Bu ifllem nas›l muhasebelefltirilecektir? (KDV ihmal
edilmifltir.)
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1.5.2002
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 3.200.000.000

- Kira Giderleri
2002 yılının 8 ayına ait

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS. 1.600.000.000
- 2003 yılına ait kira tutarı

360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS. 960.000.000
- Öd. Gelir Vergisi

100 KASA HS. 3.840.000.000

31.12.2002
180 GELECEK AYLARA AİT

GİDERLER HS. 1.600.000.000
280 GELECEK YILLARA AİT

GİDERLER HS. 1.600.000.000

31.1.2003
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 400.000.000

- Kira Giderleri
180 GELECEK AYLARA AİT

GİDERLER HS. 400.000.000
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Özet

Gelir nedir? T.H.P’n›nda yer alan gelir hesaplar›
nelerdir? Dönemsellik ilkesi temel al›narak gelirler
nas›l muhasebelefltirilir?

• Gelir, iflletmenin ana faaliyet konusuna giren mal
ve hizmet sat›fllar›ndan veya ana faaliyet konusu
d›fl›nda kalan varl›klar›n sat›fl›ndan ve faiz, kira,
kar pay› (temettü) v.b lerinden elde edilen de¤er-
lerin brüt tutar›d›r.

• Elde edilen gelirlerin en önemlisi iflletmenin ana
faaliyetlerinden elde etti¤i mal ve hizmet sat›fl ge-
lirleridir ve "Sat›fllar Hesab›"nda izlenir. ‹flletmenin
ana faaliyetleri d›fl›nda kalan gelirleri: 1) Ola¤an
gelir ve karlar ve 2) Ola¤and›fl› gelir ve karlar flek-
linde iki ana gruba ayr›l›r ve Tekdüzen Hesap Pla-
n›nda bu gelir gruplar› için önerilen gelir hesapla-
r›na kaydedilir. Söz konusu gelir ve karlar iflletme-
lere göre çeflitlilik gösterir.

• Dönemsellik ilkesinin bir gere¤i olarak, sadece dö-
neme ait gelirler ilgili gelir hesab›na kaydedilir. Pe-
flin tahsil edilmifl gelirler pasif karakterli bir bilan-
ço hesab› olan "380 Gelecek Aylara Ait Gelirler He-
sab›"na (ya da "480 Gelecek Y›llara Ait Gelirler He-
sab›"na) kaydedilir.

Gider nedir? T.H.P. n›nda yer alan gider hesaplar›
nelerdir? Dönemsellik ilkesi temel al›narak giderler
nas›l muhasebelefltirilir? Faaliyet ve finansman gi-
derleri dönem içinde hangi hesaplarda izlenir?

• Gider, gelir (has›lat) sa¤lama amac›yla meydana
gelen varl›k tükenmesidir. Giderler iflletmelerin öz-
sermayelerinde azal›fla yol açar.

• ‹flletme giderlerinin en önemlisi sat›fl has›lat›n›n el-
de edilmesi yolunda meydana gelen aktif (varl›k)
tükenmesi olan "Sat›lan Mal›n Maliyeti"dir. Mal al›m
sat›m› ile do¤rudan ilgili olmayan giderler Tekdü-
zen Hesap Plan›nda: 1) Faaliyet Giderleri, 2) Ola-
¤an Gider ve Zararlar, 3) Finansman Giderleri ve
4) Ola¤and›fl› Gider ve Zararlar fleklinde dört ana
gruba ayr›lm›flt›r.

• ‹flletmeler dönem içinde maliyet giderlerini muha-
sebelefltirmek için 7/A veya 7/B seçene¤inden bi-
rini uygulamak durumundad›r. 7/A seçene¤ini be-
nimseyen bir iflletmenin kullanaca¤› faaliyet ve fi-
nansman giderlerine iliflkin hesaplar flunlard›r:

760 Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›
770 Genel Yönetim Giderleri Hesab›
780 Finansman Giderleri Hesab›

• Dönemsellik ilkesince sadece döneme ait giderler
ilgili gider hesab›na kaydedilir. Peflin ödenmifl gi-
derler aktif karakterli bir bilanço hesab› olan "180
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab›"na (ya da 280
Gelecek Y›llara Ait Giderler Hesab›na) kaydedilir.

• Dönemsonunda gelir hesaplar› alacak kalan› ver-
meleri nedeniyle borçland›r›larak; gider hesap-
lar› da borç kalan› vermeleri nedeniyle alacak-
land›r›larak "Dönem Kar› veya Zarar› Hesab›"na
aktar›l›r.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z soru-
lara iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za
kendiniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ER-

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

1. Gelir ve gider hesaplar›na topluca ne ad verilir?
a. Bilanço hesaplar›
b. Mizan hesaplar›
c. Gelir tablosu hesaplar›
d. Has›lat hesaplar›
e. Fon ak›m tablosu hesaplar›

2. Afla¤›dakilerden hangisi "Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an
Gelir ve Karlar" kapsam›nda yer almaz?

a. ‹fltiraklerden Temettü Gelirleri
b. Faiz Gelirleri
c. Menkul K›ymet Sat›fl Karlar›
d. Kambiyo Karlar›
e. Yurtd›fl› Sat›fllar

3. Afla¤›daki yevmiye kay›tlar›ndan hangisi yanl›flt›r?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

4.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Elektrik gideri ödemesine
b. Kira gideri ödemesine
c. Faiz gideri ödemesine
d. Reklam gideri ödemesine
e. Komisyon gideri ödemesine

5. ‹flletme 1.11.200. tarihinde 3 ayl›k kira bedeli olarak
1.500.000.000 liray› peflin tahsil etmifltir. Bu ifllem nas›l
muhasebelefltirilir?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi fonksiyonel giderlerdendir?
a. Sat›lan Mallar›n Maliyeti
b. Komisyon Giderleri
c. Karfl›l›k Giderleri
d. Genel Yönetim Giderleri
e. Reeskont Faiz Giderleri

100 KASA HS. XXX
770 GENEL YÖNETİM

GİDERLERİ HS XXX

102 BANKALAR HS. XXX
642 FAİZ GELİRLERİ HS. XXX

120 ALICILAR HS. XXX
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. XXX

760 PAZARLAMA SATIŞ VE
DAĞITIM GİDERLERİ HS. XXX

100 KASA HS. XXX

100 KASA HS. XXX
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

VE KARLAR HS. XXX

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS XXX
100 KASA HS. XXX
360 ÖD.VERGİ VE FONLAR HS. XXX

100 KASA HS. 1.500.000.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

VE KARLAR HS. 1.500.000.000

100 KASA HS. 1.500.000.000
380 GELECEK AYLARA AİT

GELİRLER HS. 1.500.000.000

100 KASA HS. 500.000.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

VE KARLAR HS. 500.000.000

100 KASA HS. 500.000.000
380 GELECEK AYLARA AİT

GELİRLER HS. 500.000.000

100 KASA HS. 1.500.000.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR

VE KARLAR HS. 1.000.000.000
380 GELECEK AYLARA AİT

GELİRLER HS. 500.000.000
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7. Bankalardan al›nan krediler nedeniyle iflletme aleyhi-
ne tahakkuk ettirilen faizler 7/A seçene¤ine göre hangi
hesaba kaydedilir?

a. K›sa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs.
b. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hs.
c. Faiz Giderleri Hs.
d. Komisyon Giderleri Hs.
e. Finansman Giderleri Hs.

8.

Bu yevmiye kayd› afla¤›daki ifllemlerden hangisine aittir?
a. Gelecek aylarda gidere dönüflecek bir tutar›n

ödenmesine
b. Genel yönetim giderlerinin dönem kar›ndan

düflülmesine
c. Peflin ödenen kira bedelinin gidere dönüflmesine
d. Genel yönetim giderlerinin Gelecek Aylara Ait Gi-

derler Hesab›na aktar›lmas›na
e. ‹ki dönemi ilgilendiren bir süreyi kapsayan peflin

kira ödemesine

9. Afla¤›dakilerden hangisi T.H.P. n›nda gelir tablosu
gruplar› içinde yer almaz?

a. Borç ve Gider Karfl›l›klar›
b. Brüt Sat›fllar
c. Sat›fllar›n Maliyeti
d. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gelir ve Karlar
e. Di¤er Faaliyetlerden Ola¤an Gider ve Zararlar

10. ‹flletme 1.10.200. tarihinde 4 ayl›k kira bedeli olarak
1.600.000.000 liray› peflin ödemifltir. Bu ifllem için afla¤›daki
kay›tlardan hangisi yap›lacakt›r?

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

31.1.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX

180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER HS. XXX

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.200.000.000
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 400.000.000

100 KASA HS. 1.600.000.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.600.000.000
100 KASA HS. 1.600.000.000

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1.600.000.000
100 KASA HS. 1.600.000.000

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 400.000.000
100 KASA HS. 400.000.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.200.000.000
100 KASA HS. 1.200.000.000


