
Dönemsonunda iflletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlar›n›n belirlenme-
si için para ve sermaye piyasalar›ndan sa¤lanan mali borçlar ile ifl yaflam›nda se-
netli ve senetsiz borçlar fleklinde ortaya ç›kan borçlar›n iflletmeye getirdikleri ma-
li yüklerin saptanmas› ve iflletme ile iflletmeden alacakl› olanlar aras›nda borç-
alacak uygunlu¤unun sa¤lanmas› gerekir. Di¤er bir ifadeyle dönemsonu sonuç-
lar›n›n iflletmenin dönemsonundaki borçlar›n›n gerçek tutar› ile bu borçlar›n fa-
iz yükünün saptanmas› gerekir. Bu ünitede önce mali borçlardan banka kredile-
ri, sonra senetsiz borçlar› gösteren Sat›c›lar Hesab› ile Borç Senetleri Hesab›n› ilgi-
lendiren dönemsonu ifllemleri genel olarak anlat›lacakt›r. 

Ünitenin daha iyi anlafl›lmas› için "11 Mali Borçlar", "12 Borçlar" ve "15 Dö-
nemsonu ‹fllemleri" ünitelerini tekrar gözden geçiriniz ve dönemsonu envanter ifl-
lemlerine iliflkin kay›tlar› yevmiye ve büyük defterde birlikte izleyiniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. ‹flletmenin bankalardan ald›¤› krediler ile ilgili dönemsonunda hangi ifllemler

yap›l›r?
2. ‹flletmenin sat›c›lara olan borçlar› ile ilgili dönemsonunda hangi ifllemler

yap›l›r?
3. ‹flletmenin senede ba¤l› borçlar› ile ilgili dönemsonunda hangi ifllemler yap›l›r?
konular›nda  gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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GENEL AÇIKLAMA
Önceki ünitelerde de aç›klad›¤›m›z gibi iflletmelerin dönemsonunda ç›kard›klar›
genel geçici mizan, dönemsonu bilançosunun ve dönemin gelir tablosunun dü-
zenlenmesine olanak sa¤lamaz. Söz konusu mali tablolar›n düzenlenebilmesi için
dönemsonu envanter ifllemlerinin yap›lmas› gerekir. Dönen Varl›klar ve Duran
Varl›klarla ilgili envanter ifllemleri bundan önceki ünitelerde ele al›nd›.

Bu ünitede de dönen ve duran varl›klar›n edinilmelerinde yani finansman›nda
yararlan›lan yabanc› kaynaklardan: 1) Banka Kredileri, 2) Senetli ve Senetsiz Tica-
ri Borçlara iliflkin dönemsonu envanter ifllemleri aç›klanacakt›r.

Dönen ve duran varl›klar›n finansman›nda özkaynaklar›n d›fl›nda hangi kaynaklardan
yararlan›l›r?

BANKA KRED‹LER‹

‹flletmenin bankalardan ald›¤› krediler ile ilgili dönemsonunda
hangi ifllemler yap›l›r?

"Mali Borçlar" bafll›kl› 11 nolu ünitede ele al›nd›¤› gibi "300 Banka Kredileri He-
sab›" iflletmelerin bankalardan çeflitli flekillerde (aç›k kredi, maddi teminat karfl›l›-
¤› kredi vb.) sa¤lad›klar› kredilerin izlendi¤i pasif karakterli bir bilanço hesab›d›r
Bu hesab›n alacak taraf›na bankalardan al›nan krediler, kredi al›nan bu bankalar
taraf›ndan iflletme ad›na yap›lan ödemeler, çekilen kredilere tahakkuk ettirilen fa-
izler, borcuna ise, iflletme ad›na alacakl› (kredi al›nan) bankalara yap›lan ödeme-
ler kaydolunur. ‹flletmelerin bankalara kredi borcu oldu¤u sürece, bu kredi borcu
kadar "Banka Kredileri Hesab›" alacak kalan› verir. Bu hesap, bir büyük defter he-
sab› oldu¤undan iflletmenin kredi ald›¤› herbir banka ve flubesi için ayr›ca yard›m-
c› hesaplar›n aç›lmas› gerekir.

Banka Kredileri Hesab› hangi bilgileri gösterir?

Bankalardan sa¤lanan kredilerin dönemsonu ifllemlerinde izlenecek yol ve ya-
p›lacak ifllemler 16. Ünitede ele ald›¤›m›z ticari mevduatlar (Bankalar Hesab›) için
yap›lan ifllemlerden farkl› de¤ildir. Bu ifllemler k›saca flunlard›r:

• Öncelikle büyük defter hesab› olan "300 Banka Kredileri Hesab›" ile herbir
banka için aç›lm›fl olan yard›mc› hesaplar›n, düzenlenen yard›mc› defter
mizan› arac›l›¤›yla ön kontrol ifllemi yap›l›r.

• Sonra, alacakl› yani kredi veren bankalar, iflletmeyle banka aras›nda ger-
çekleflmifl ifllemlerin dökümünü gösteren hesap özetini gönderdiklerinde
iflletme, bankalardan gelen hesap özetlerindeki bilgi ve verilerle kendi def-
ter ve hesaplar›ndaki kay›tlar› karfl›laflt›r›r. Farkl›l›klar varsa, nedeni araflt›r›-
l›r ve gerekli düzelme kay›tlar› yap›larak banka ile uygunluk sa¤lan›r.

• Son aflamada ise, al›nan krediler nedeniyle bankalar›n iflletme aleyhine ta-
hakkuk ettirerek kredi borçlar›na ekledikleri faiz ve komisyonlar bir kez de
iflletme taraf›ndan hesaplanarak kontrol edilir. Kontrol iflleminden sonra sö-
zü edilen faiz giderinin (finansman gideri) kayd› yap›l›r.

Genel  Aç›k lama -  Banka Kredi ler i312
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Özetlenen bu ifllemlerden sonra, "300 Banka Kredileri Hesab›" ve ilgili yard›mc›
hesaplar dönemsonu itibariyle iflletmenin bankalara olan kredi borçlar›n› gösterir.

‹flletmenin 31.12.200. tarihinde Banka Kredileri Hesab› ve yard›mc› hesaplar› afla-
¤›daki gibidir:

Kredi sa¤lanan yukar›daki üç bankan›n 31.12.200. tarihi itibariyle gönderdikleri he-
sap özetleriyle, iflletme hesaplar›n›n kontrolü sonucunda flu durumlar belirlenmifltir.

• Vak›flar Bankas› B.c/h’tan al›nan 1.600.000.000 lira kredinin, kay›tlara
1.500.000.000 lira al›nm›fl gibi geçti¤i görülmüfltür.

• Kredi al›nmak üzere Garanti Bankas›na teminat olarak verilen 1.000.000.000
liral›k alacak senedinin borçlusu taraf›ndan ad› geçen bankadaki borçlu ca-
ri hesaba yat›r›ld›¤›; fakat bu ifllemin iflletmenin kay›tlar›na geçmedi¤i anla-
fl›lm›flt›r.

• Kredi al›nan bu üç bankan›n iflletme aleyhine tahakkuk ettirdikleri faizler
flöyledir:

- Vak›flar Bankas› B. c/h 1.200.000.000
- Garanti Bankas› B. c/h 1.000.000.000
- Yap› ve Kredi Bankas› B. c/h 600.000.000

Bu bilgilere göre iflletmenin yapaca¤› düzeltme ve faiz tahakkuku ile ilgili kay›t-
lar afla¤›dad›r:

Banka Kredileri 313

300 BANKA KREDİLERİ HS.
. .
. .
. .

35.000.000.000 45.000.000.000

Vakıflar Bankası B. c/h
. .
. .
. .

20.000.000.000 25.000.000.000

Garanti Bankası B. c/h
. .
. .
. .

12.000.000.000 15.000.000.000

Yapı ve Kredi Bankası B. c/h
. .
. .
. .

3.000.000.000 5.000.000.000

31.12.200.
100 KASA HS. 100.000.000

300 BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- Vakıflar B.B. c/h

300 BANKA KREDİLERİ HS. 1.000.000.000
- Garanti B.B. c/h

121 ALACAK SENETLERİ HS. 1.000.000.000
- Teminattaki Senetler

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 2.800.000.000
300 BANKA KREDİLERİ HS. 2.800.000.000

- Vakıflar B.B. c/9 1.200.000.000
- Garanti B.B. c/9 1.000.000.000
- Yapı Kredi B.B. c/9 6.000.000.000
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Yukar›daki birinci maddede; al›nan tutardan 100.000.000 lira eksik kaydedilen
banka kredisi tutar› tamamlanm›flt›r.
‹kinci maddede; tahsil edilmifl olan ancak kayd›n›n yap›lmad›¤› anlafl›lan senet
tahsili ifllemi bilanço düzenlenmeden önce farkedilerek envanter kay›tlar› s›ras›n-
da kayda al›nm›flt›r.
Yevmiye defterinde yap›lan bu dönemsonu kay›tlar›n›n sadece banka kredileriyle
ilgili olanlar›n› büyük ve yard›mc› defter hesaplar›na geçirelim.

Dönemsonu bilançosunun pasif taraf›nda Banka Kredileri (47.900.000.000 –
36.000.000.000 ) 11.900.000.000 lira olarak yer alacakt›r.

Yard›mc› Hesaplar:

Bu ifllemlerden sonra Banka Kredileri Hesab›n›n kalan› olan 11.900.000.000 lira
her bir banka itibariyle flöyle olacakt›r:

Vak›flar Bankas› B. c/h 6.300.000.000
(26.300.000.000 - 20.000.000.000)

Garanti Bankas› B. c/h 3.000.000.000
(16.000.000.000 – 13.000.000.000)

Yap› ve Kredi Bankas› B. c/h 2.600.000.000
(5.600.000.000 – 3.000.000.000)
TOPLAM 11.900.000.000

Dönemsonunda iflletmenin kredi ald›¤› bankadan gelen hesap özetlerinden iflletmenin
aleyhine tahakkuk ettirilen faiz tutar› 1.700.000.000 TL dir. Gerekli kayd› yap›n›z.
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300 BANKA KREDİLERİ HS.
. .
. .
. .

(31.12) 35.000.000.000 45.000.000.000 (31.12)
1.000.000.000 100.000.000

2.800.000.000
(31.12) 36.000.000.000 47.900.000.000 (31.12)

Vakıflar Bankası B. c/h
. .
. .
. .

20.000.000.000 25.000.000.000
100.000.000

1.200.000.000
20.000.000.000 26.300.000.000

Garanti Bankası B. c/h
. .
. .

. .
12.000.000.000 15.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
13.000.000.000 16.000.000.000

Yapı ve Kredi Bankası B. c/h
. .
. .
. .

3.000.000.000 5.000.000.000
600.000.000

3.000.000.000 5.600.000.000
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SENETS‹Z VE SENETL‹ T‹CAR‹ BORÇLAR

Sat›c›lar Hesab›

‹flletmenin sat›c›lara olan borçlar› ile ilgili dönemsonunda hangi
ifllemler yap›l›r?

Bilindi¤i gibi "320 Sat›c›lar Hesab›", iflletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü
mal ve hizmet al›mlar›ndan kaynaklanan senetsiz borçlar›n izlendi¤i hesapt›r.

Bu hesap, kredi ile al›nan mal ya da yararlan›lan hizmet nedeniyle alacaklan›r.
Bu borçlar›n her ne flekilde olursa olsun, ödenmeleri sonucu borçlan›r. Hesab›n
alacak kalan›, sat›c›lara henüz ödenmemifl senetsiz borçlar› gösterir.

Sat›c›lar Hesab›n›n borç ve alacak taraflar›na hangi ifllemler yaz›l›r ve hesab›n kalan› ne-
yi gösterir?

Sat›c›lar Hesab› ile ilgili olarak yap›lacak dönemsonu ifllemlerinin ilk aflamas›n-
da her sat›c› için aç›lan yard›mc› hesaplarla büyük defter hesab› olan "320 Sat›c›-
lar Hesab›" aras›nda uygunluk sa¤lan›r.

Hesap dönemi sonunda alacakl› iflletmeler (sat›c›lar), borçlu iflletmelere arala-
r›nda uygunluk (mutabakat) sa¤lamak için hesap özeti gönderirler. E¤er, sat›c› ifl-
letme hesap özeti göndermemiflse, borçlu iflletmenin kendi hesaplar›n›n bir özeti-
ni göndermesi do¤ru olur. Hesaplar›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda bir uyuflmazl›k
ortaya ç›karsa, nedeni araflt›r›l›r. Bulunan nedene göre düzeltmeler yap›l›r.

‹flletmenin 31.12.200. tarihinde Sat›c›lar Hesab› ve yard›mc› hesaplar› afla¤›daki
gibidir:

Yard›mc› Hesaplar:

Yukardaki sat›c› iflletmelerle yap›lan hesap karfl›laflt›rmalar› sonunda flu durumlar
saptanm›flt›r:

Senets iz  ve  Senet l i  T icar i  Borç lar 315
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320 SATICILAR HESABI
. .
. .
. .

(31.12) 650.000.000.000 800.000.000.000 (31.12)

Emir Ltd. Şti. c/h
. .
. .
. .

200.000.000.000 300.000.000.000

Anadolu A.Ş. c/h
. .
. .
. .

190.000.000.000 200.000.000.000

Burak Ticaret işl. c/h
. .
. .
. .

140.000.000.000 150.000.000.000

Arda Ticaret İşl. c/h
. .
. .
. .

120.000.000.000 150.000.000.000
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• Sat›c› Emir Limited fiirketinden kredili mal al›fl› nedeniyle do¤an
1.000.000.000 liral›k borç, yanl›fll›kla "120 Al›c›lar" Hesab›na ve bu hesab›n
Fevzi Y›lmaz yard›mc› hesab›na alacak kaydedilmifltir.

• Sat›c› Anadolu Anonim fiirketinden sat›n al›nan 500.000.000 liral›k mala ait
kay›t unutulmufltur.

• Sat›c› Burak Ticaret ‹flletmesinden 200.000.000 liral›k al›fl iskontosuna hak
kazan›lm›flt›r.

• Arda  Ticaret  ‹flletmesine  olan borcun 300.000.000 liras› için söz konusu
iflletmeye  ciro  edilen  ayn› nominal de¤erdeki alacak senedinin kayd›
unutulmufltur.

Bu bilgilere göre iflletmenin yapaca¤› unutulan ve düzeltme kay›tlar› afla¤›dad›r:

Yukar›da yap›lan muhasebe kay›tlar›n›n anlam› nedir?

‹lk madde: Dönem içinde hatal› olarak alacakland›r›lan "120 Al›c›lar Hesab›",
burada borçland›r›larak düzeltilmifl; olmas› gereken do¤ru hesap "320 Sat›c›lar He-
sab›" alacakland›r›lm›flt›r.

‹kinci madde: Dönem içinde kayd› unutulan sat›n alma ifllemi dönemsonunda
saptanarak, kayda al›nm›flt›r.

Üçüncü madde: Sat›c› iflletmeden elde edilen iskonto sat›c›ya olan senetsiz ti-
cari borçlarda iskonto tutar› kadar azalma meydana getirir, bu da sat›n al›nan ti-
cari mallar›n maliyetini azaltaca¤›ndan sat›c›lara olan borcu azaltmak için Sat›c›lar
Hesab› borçland›r›lm›fl, ayn› zamanda maliyeti azaltmak için de Ticari Mallar He-
sab› alacakland›r›lm›flt›r.

Dördüncü madde: Bu madde, dönem içinde yap›lmas› gereken ancak unutu-
lan bir kayd›n, dönemsonunda yap›lmas›d›r.

Yevmiye defterine yap›lan bu dönemsonu envanter kay›tlar›n›n sadece sat›c›-
lara olan senetsiz borçlarla ilgili olanlar›n›n büyük defter ve yard›mc› hesaplar›na
geçirilmesi durumunda Sat›c›lar Hesab› ile bu hesab›n yard›mc› hesaplar›ndaki
durum afla¤›daki gibi olacakt›r:

Senets iz  ve  Senet l i  T icar i  Borç lar316

31.12.200.
120 ALICILAR HS. 1.000.000.000

- Fevzi Yılmaz
320 SATICILAR HS. 1.000.000.000

- Emir Ltd. Şti
153 TİCARİ MALLAR HS. 500.000.000

320 SATICILAR HS. 500.000.000
- Anadolu A.Ş.

320 SATICILAR HS. 200.000.000
- Burak Ticaret İşl.

153 TİCARİ MALLAR HS. 200.000.000
320 SATICILAR HS. 300.000.000

- Arda Ticaret İşl.
121 ALACAK SENETLERİ HS. 300.000.000

- Cüzdandaki Senetler
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Yard›mc› Hesaplar:

Dönemsonu bilançosunun pasif taraf›nda Sat›c›lar (650.500.000.000 –
801.500.000.000) 151.000.000.000 lira olarak yer alacakt›r. Bu ifllemlerden sonra
Sat›c›lar Hesab›n›n kalan› olan 151.000.000.000 lira borcun herbir sat›c›ya göre du-
rumu flöyle olacakt›r:

Emir Ltd.fiti. 101.000.000.000
(301.000.000.000 – 200.000.000.000)

Anadolu A.fi. 10.500.000.000
(200.500.000.000 – 190.000.000.000)

Burak Ticaret 9.800.000.000
(150.000.000.000 – 140.200.000.000)

Arda Ticaret 29.700.000.000
(150.000.000.000 – 120.300.000.000)

151.000.000.000

Sat›c›lar Hesab› dönemsonunda nas›l bir kontrole tabi tutulur?

BORÇ SENETLER‹ HESABI

‹flletmenin senede ba¤l› borçlar› ile ilgili dönemsonunda  hangi ifl-
lemler yap›l›r?

‹flletmenin borç senetlerinin, yetkililerce imzalanm›fl bonolar ve kabul edilmifl po-
liçeler oldu¤unu ve iflletmenin senede ba¤l› olan bu borçlar›n›n "321 Borç Senet-
leri Hesab›"nda izlendi¤ini 12. ünitede incelemifltik. Borç Senetleri Hesab›n›n ala-
ca¤›na senetli borçlar nominal (senet üzerinde yaz›l› olan) de¤erleriyle kaydedilir.
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320 SATICILAR HS.
. .
. .
. .

(31.12) 650.000.000.000 800.000.000.000 (31.12)
200.000.000 1.000.000.000   
300.000.000 500.000.000

(31.12) 650.500.000.000 801.500.000.000 (31.12)

Emir Ltd.Şt. c/h
. .
. .
. .

200.000.000.000 300.000.000.000
1.000.000.000

200.000.000.000 301.000.000.000

Anadolu A.Ş. c/h
. .
. .
. .

190.000.000.000 200.000.000.000
500.000.000

190.000.000.000 200.500.000.000

Burak Ticaret c/h
. .
. .
. .

140.000.000.000 150.000.000.000
200.000.000

140.200.000.000 150.000.000.000

Arda Ticaret c/h
. .
. .
. .

120.000.000.000 150.000.000.000
300.000.000

120.300.000.000 150.000.000.000
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Borç senetleri ödendikçe Borç Senetleri Hesab› borçland›r›l›r. Bu nedenle hesab›n
herhangi bir tarihteki alacak kalan›, iflletmenin ödemesi gereken borç senetlerinin
nominal de¤erleri toplam›n› gösterir.

Borç Senetleri Hesab›n›n borç ve alacak taraflar›na hangi ifllemler kaydedilir ve hesab›n
kalan› neyi gösterir?

Borç Senetleri Hesab› ile ilgili dönemsonunda yap›lacak ifllemler; hesab›n do¤-
rulu¤unu sa¤lamak ve hesab›n alacak kalan› olarak görülen senetli borçlar›n han-
gi de¤er üzerinden bilançoda gösterilece¤ine karar vermek ve verilen karara gö-
re dönemsonu muhasebe ifllemlerini yapmakt›r.

Borç Senetleri Hesab›n›n alacak kalan›, iflletmenin henüz vadesi gelmemifl ve
bu nedenle ödenmemifl borç senetleri, "Mukayyet (kay›tl›) de¤er" veya "Tasarruf
(peflin) de¤er" i ölçüleri ile de¤erlemeye tabi tutularak bilançoda gösterilir.

Borç senetlerini mukayyet de¤er ölçüsü ile de¤erleme durumunda dönemsonunda yap›la-
cak herhangi bir envanter ifllemi olur mu?

Borç senetlerinin de¤erlemesinin mukayyet de¤erle yap›lmas› tercih edilmiflse
ve Borç Senetleri Hesab›nda herhangi bir hata yap›lmam›fl ve unutulan bir ifllem
yoksa, hesab›n alacak kalan› bilançonun pasifinde aynen görülecektir. Yani, her-
hangi bir envanter kayd› yap›lmayacakt›r.

Borç senetlerini tasarruf de¤eri ölçüsü ile de¤erleme durumunda hangi envanter ifllemle-
ri yap›lmal›d›r?

Alacak senetleri tasarruf de¤eriyle de¤erlendi¤i takdirde borç senetlerinin de
tasarruf de¤eriyle de¤erlenmesi gerekir. Tasarruf de¤eriyle de¤erlemede borç se-
netlerinin nominal de¤eri ile tasarruf de¤eri aras›ndaki fark›n kayda al›nmas› ge-
rekir. Bu fark, herbir borç senedinin vadesi ile de¤erleme günü (bilanço günü)
aras›ndaki sürenin faizlerinin toplam›na eflittir.

‹flletmenin 31.12.200. tarihinde "321 Borç Senetleri Hesab›"n›n görünümü afla¤›daki
gibidir: ‹flletme alacak senetlerini tasarruf de¤eri ile de¤erlemeye tabi tutmufltur.

Verilen örnekte iflletme alacak senetlerini tasarruf de¤eri ile de¤erlemeye tabi tut-
tu¤u için borç senetlerini de tasarruf de¤eri ile de¤erlemesi gerekmektedir. Tasar-
ruf de¤eri ile de¤erlemede yap›lacak hesaplamada her senedin, de¤erleme günü
(örne¤in 31.12.200.) ile senedin vade tarihi aras›ndaki gün say›s› ve belirli bir fa-
iz oran› dikkate al›narak reeskont (iskonto) tutar› belirlenir. Örne¤imizdeki Borç
Senetleri Hesab›n›n alacak kalan› olarak görülen 50 milyar (210.000.000.000 –
160.000.000.000) lira nominal de¤erli borç senetlerinin vadeleri ve faiz oran› dik-
kate al›nd›¤›nda iskonto tutar›n›n 4 milyar lira hesapland›¤›n› varsayal›m. Buna
göre borç senetlerinin tasarruf (peflin) de¤eri 50.000.000.000 – 4.000.000.000 =
46.000.000.000 lirad›r. Bunun anlam› de¤erleme gününde borçlar e¤er ödense,
hesab›n kalan› olan 50 milyar de¤il 46 milyar ödenecekti.
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Mukayyet (kay›tl›) de¤er:
Bir iktisadi varl›¤›n
muhasebe kay›tlar›nda
görülen de¤e-ridir.

Tasarruf de¤eri: Bir iktisadi
varl›¤›n de¤erleme gününde
sahibi için arzetti¤i gerçek
de¤erdir.

321 BORÇ SENETLERİ HESABI
. .
. .
. .

(31.12) 160.000.000.000 210.000.000.000 (31.12)

Alacak Senetlerine tasarruf
de¤eri ölçüsünün 
uygulamas›na muhasebede
reeskont ifllemi de
denilmektedir.

Tasarruf de¤erinin formüle
dayal› hesaplanmas› konusu
ikinci s›n›fta ele al›nacakt›r.

Ö R N E K



Belirtilen durumun sadece bir hesaplama ve de¤erleme varsay›m› oldu¤unu unutmay›n›z.

Borç Senetleri Hesab›n›n alacak kalan›n›n vadeleri geldi¤inde ödenecek borç
senetlerinin nominal de¤erleri toplam›n› veren özelli¤ini bozmamak için borç se-
netlerini tasarruf de¤erine indirgeyen reeskont tutar›, pasifi düzenleyen aktif ka-
rakterli "322 Borç Senetleri Reeskontu Hesab›"nda izlenir. Borç senetleri vadeleri
gelmeden 31.12. tarihinde ödenseydiler, reeskont tutar› kadar az ödeme yap›la-
cakt›. Dolay›s›yla iflletmenin geliri do¤acakt›. Bu yaklafl›mla söz konusu tutar, "647
Reeskont Faiz Geliri Hesab›"na kaydolunur.

Yukardaki örne¤in muhasebelefltirilmesine iliflkin bu aç›klamalardan sonra, ya-
p›lacak envanter kayd› flu flekilde olacakt›r.

Borç senetleri ile ilgili bilanço hesaplar›n›n görünümü:

Yukar›daki büyük defter hesaplar›na göre, iflletmenin 50.000.000.000 lira no-
minal de¤erli senetli borcu vard›r ve bunlar›n bilanço günündeki tasarruf de¤eri
(50.000.000.000 – 4.000.000.000) 46.000.000.000 lirad›r.

1. ‹flletmenin "321 Borç Senetleri Hesab›"n›n alacak toplam› 600.000.000.000 lira, borç
toplam› ise 400.000.000.000 lirad›r. Mukayyet de¤er ölçüsü esas al›nd›¤› takdirde bi-
lançoda yer alacak borç senetlerinin de¤eri kaç lira olacakt›r?

2. Borç Senetleri Reeskont Hesab› ve Reeskont Faiz Geliri Hesab› hangi durumlar sonun-
da ortaya ç›kmaktad›r?
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31.12.200.
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. 4.000.000.000

647 REESKONT FAİZ GELİRİ HS. 4.000.000.000

321 BORÇ SENETLERİ HESABI
. .
. .
. .

160.000.000.000 210.000.000.000

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS.
4.000.000.000

SIRA S ‹ZDE
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Özet
‹flletmenin bankalardan ald›¤› krediler ile ilgili dö-
nemsonunda hangi ifllemler yap›l›r?

• ‹flletmelerin bankalardan ald›klar› kredi borçlar›
"Banka Kredileri Hesab›"nda izlenmektedir. Banka-
lardan kredi kullan›ld›kça bu hesaba alacak, borç
ödemeleri yap›ld›kça da bu hesaba borç kayd› ya-
p›l›r. Hesab›n alacak kalan› bankalardan kullan›lan
ve henüz ödenmemifl kredi borcunu gösterir. Bir-
den fazla bankadan kredi kullan›ld›¤›nda, herbir
banka ile olan kredi iliflkisi Banka Kredileri Hesa-
b›’na ba¤l› aç›lan yard›mc› hesaplarda izlenir.

• Dönemsonunda banka kredileri ile ilgili olarak ön-
celikle yard›mc› hesaplarla ana hesap uygunlu¤u
araflt›r›l›r. Daha sonra herbir bankadan al›nan he-
sap özetleri ile yard›mc› hesaplar karfl›laflt›r›larak
iflletme ve banka uygunlu¤u sa¤lan›r. Bu arada he-
sap özetlerinde belirtilen kredi faizlerinin de ifllet-
menin hesaplar›na ifllenmesi gerekir.
Banka kredilerine tahakkuk ettirilen faizler

fleklinde kaydedilir. Bu kay›tla bir yandan iflletme
için bir gider olan faiz giderleri Finansman Gider-
leri Hesab›na borç, di¤er yandan faiz kadar borç-
larda meydana gelen art›fl Banka Kredileri Hesab›-
na alacak kayd›yla muhasebelefltirilmifl olur.

‹flletmenin sat›c›lara olan borçlar› ile ilgili dönem-
sonunda hangi ifllemler yap›l›r?

• Sat›c›lardan bedeli daha sonra ödenmek üzere (kre-
dili) al›nan mal ve hizmetlerden do¤an senetsiz
borçlar "Sat›c›lar Hesab›"nda, senede ba¤l› borçlar
da "Borç Senetleri Hesab›"nda alacak taraf kayd›y-
la izlenmektedir. Borç ödemeleri yap›ld›kça bu he-
saplar borçland›r›l›r. Hesaplar›n alacak kalanlar›,
iflletmenin sat›c›lara henüz ödenmemifl senetsiz ve
senetli ticari borçlar›n› gösterir.

• Dönemsonunda, e¤er kullan›l›yorsa Sat›c›lar Hesa-
b› ile buna ba¤l› yard›mc› hesaplar›n uygunlu¤u
araflt›r›l›r. Daha sonra iflletme ve sat›c›lar aras›nda
hesap özetleri ya da iletiflim araçlar› ile hesap uy-
gunlu¤u (mutabakat) sa¤lan›r.

‹flletmenin senede ba¤l› borçlar› ile ilgili dönemso-
nunda hangi ifllemler yap›l›r?

• Borç senetleri ile ilgili ifllemlerin do¤ru kaydedildi-
¤inden emin olduktan sonra, dönemsonu bilanço-
sunda borç senetlerinin hangi de¤erle gösterilece-
¤inin belirlenmesi gerekir. Borç senetleri ya kay›tl›
de¤erleri (ayn› zamandan nominal de¤er) ile he-
saplarda b›rak›l›r ve herhangi bir envanter kayd›na
gerek olmadan bilançoda bu flekilde gösterilir ya
da tasarruf de¤eri uygulan›r. E¤er alacak senetleri-
ne tasarruf de¤eri uygulanm›fl ise borç senetlerinin
de bu de¤erle gösterilmesi gerekir.

• Borç senetlerinin tasarruf (peflin) de¤eri; borç se-
netlerinin nominal de¤eriden, de¤erleme tarihi ile
herbir senedin son ödeme günü(vade) aras›nda ifl-
leyecek faizin hesaplanarak indirilmesiyle bulunur.
Bu durumda tasarruf de¤eri nominal de¤erden da-
ima küçük olacakt›r. Senetlerin nominal de¤erleri
ile tasarruf de¤erleri aras›ndaki fark iflletme aç›s›n-
dan bir faiz tasarrufu sa¤lar ve bu iflleme "rees-
kont" ad› verilir. Ortaya ç›kan fark da iflletme aç›-
s›ndan "reeskont faiz geliri" dir.

• Fiilen senet üzerinde herhangi bir ifllem yap›lma-
mas›na ra¤men, de¤erleme varsay›m›ndan kaynak-
lanan reeskont ifllemi, Borç Senetleri Hesab› kulla-
n›lmadan flöyle muhasebelefltirilir;

Bu kay›tla, Borç Senetleri Hesab›’n›n alacak kalan›
bilançoda borç senetlerinin nominal de¤eriyle gös-
terilmesine olanak sa¤larken, ayn› grupta indirim
(-) fleklinde yer alacak olan Borç Senetleri Rees-
kontu bilgisiyle, senetlerin tasarruf de¤eriyle de
görünmesi sa¤lanm›fl olur.

FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XX
BANKA KREDİLERİ HS. XX
- (A) Bankası b.c./h.
- (B) Bankası b.c./h.

BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. XX
REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS. XX

1
A M A Ç
�

3
A M A Ç
�

2
A M A Ç
�



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. Bir ticari bankadan nakit kredi kullan›ld›¤›nda, seçe-
neklerdeki kay›tlardan hangisi yap›l›r?

a. Bankalar Hesab› borçland›r›l›r.
b. Bankalar Hesab› alacakland›r›l›r.
c. Banka Kredileri Hesab› alacakland›r›l›r.
d. Banka Kredileri Hesab› borçland›r›l›r.
e. Kasa Hesab› alacakland›r›l›r.

2. ‹flletmenin dönem içinde (A) Bankas› Kredi Hesab›’na
yat›rd›¤› 100.000.000 TL’nin yanl›fll›kla (B) Bankas› Kredi
Hesab›’na yat›r›lm›fl gibi kaydedildi¤i belirlenmifltir.
Yap›lmas› gerekli envanter kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

3. ‹flletmenin (A) Bankas› Kredi Hesab›’na yat›rd›¤›
500.000.000 TL’nin yanl›fll›kla ayn› bankadaki mevduat
hesab›na yat›r›lm›fl gibi kaydedildi¤i belirlenmifltir. Ge-
rekli envanter kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

4. ‹flletmenin banka kredilerine tahakkuk eden faiz gi-
derleri için hangi hesaba alacak kayd› yap›l›r?

a. Bankalar
b. Banka Kredileri
c. Finansman Giderleri
d. Faiz Giderleri
e. Reeskont Faiz Giderleri

5. Bankalardan gönderilen hesap özetleri ile iflletmenin
hangi defteri karfl›laflt›r›larak kontrol edilir?

a. Günlük Kasa Defteri
b. Yevmiye Defteri
c. Büyük Defter
d. Envanter Defteri
e. Yard›mc› Defter

6. ‹flletme daha önce kredili mal sat›n ald›¤› (C) Anonim
fiirketi’nden, dönemsonunda 40.000.000 TL tutar›nda is-
konto temin etmifltir. Bu ifllemle ilgili yap›lacak kay›tta
borçland›r›lmas› gerekli hesap ad› nedir?

a. Kasa
b. Sat›c›lar
c. Al›c›lar
d. Ticari Mallar
e. Sat›fl ‹skontolar›
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BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (A) Bankası Hs.

BANKALAR HS. 100.000.000
- (B) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000
BANKALAR HS. 500.000.000

BANKALAR HS. 500.000.000
BANKA KREDİLERİ HS. 500.000.000

BANKA KREDİLERİ HS. 1.000.000.000
BANKALAR HS. 1.000.000.000

BANKALAR HS. 1.000.000.000
BANKA KREDİLERİ HS. 1.000.000.000

BANKA KREDİLERİ HS. 1.000.000.000

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (B) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (A) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (A) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (B) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 200.000.000
- (A) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 200.000.000
- (B) Bankası Hs.

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (A) Bankası Hs.

KASA HS. 100.000.000



7. Dönemsonu envanteri s›ras›nda, iflletmenin sat›c› (B)
Limited fiirketine olan 400.000.000 TL tutarl› senetsiz bor-
cuna karfl›l›k (Z) Bankas› Kredi Hesab› üzerine çekti¤i
çekle ilgili ifllemin muhasebe kay›tlar›na geçmedi¤i sap-
tanm›flt›r. 
Yap›lmas› gerekli yevmiye kayd› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.

b.

c.

d.

e.

8. ‹flletmenin Borç Senetleri Hesab›’n›n durumu flöyledir;

31.12.200. itibariyle borç senetlerinin tasarruf de¤eri ise
75.250.000.000 TL olarak belirlenmifltir. ‹flletme tasarruf
de¤erini uygulad›¤› takdirde, dönemsonu bilançosunda
"Borç Senetleri" kalemi kaç TL olarak yer al›r?

a. 575.600.000.000
b. 495.350.000.000
c. 80.250.000.000
d. 75.250.000.000
e. 5.000.000.000

9. Dönemsonunda sat›c› Varl›k ‹flletmesi’nden al›nan he-
sap özetinden, dönem içinde senetsiz borca karfl›l›k öde-
nen 67.000.000 TL’nin iflletmenin kay›tlar›na 76.000.000
TL olarak ifllendi¤i saptanm›flt›r. Bu durumda yap›lmas›
gerekli düzeltme kayd› nas›ld›r?

a.

b.

c.

d.

e.

10. ‹flletmenin Borç Senetleri Hesab›’n›n kalan›
50.700.000.000 TL, borç senetlerinin peflin de¤eri ise
41.500.000.000 TL olarak belirlenmifltir. Buna göre borç
senetleri tasarruf de¤eri ile de¤erlendirildi¤inde yap›lacak
envanter kayd›nda borçland›r›lacak hesap ad› ve tutar›
nedir?

a. Borç Senetleri, 9.200.000.000 TL
b. Reeskont Faiz Giderleri, 9.200.000.000 TL
c. Reeskont Faiz Gelirleri, 9.200.000.000 TL
d. Borç Senetleri Reeskontu, 9.200.000.000 TL
e. Borç Senetleri, 41.300.000.000 TL

Kendimizi S›nayal›m322

BANKA KREDİLERİ HS. 400.000.000
- (Z) Bankası Hs.

SATICILAR HS. 400.000.000
- (B) Limited Şti.

SATICILAR HS. 400.000.000
- (B) Limited Şti.

BANKA KREDİLERİ HS. 100.000.000
- (Z) Bankası Hs.

SATICILAR HS. 400.000.000
- (B) Limited Şti.

VERİLEN ÇEKLER VE Ö.E HS. 400.000.000

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. 400.000.000
SATICILAR HS. 400.000.000
- (B) Limited Şti.

BANKA KREDİLERİ HS. 400.000.000
- (Z) BANKASI HS.

VERİLEN ÇEKLER VE Ö.E HS. 400.000.000

321 BORÇ SENETLERİ
. .
. .
. .

495.350.000.000 575.600.000.000

KASA HS. 9.000.000
SATICILAR HS.
- Varlık İşl. 9.000.000

SATICILAR HS. 9.000.000
- Varlık İşl.

KASA HS. 9.000.000

KASA HS. 67.000.000
SATICILAR HS. 67.000.000
- Varlık İşl.

SATICILAR HS. 67.000.000
- Varlık İşl.

KASA HS. 67.000.000

SATICILAR HS. 76.000.000
- Varlık İşl.

KASA HS. 76.000.000


