
MERKEZ  YÖNET M

MUHASEBE YÖNETMEL

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

OCAK–2007
ANKARA



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

2

NDEK LER

ÖNSÖZ............................................................................................................................................11

NC  BÖLÜM ..........................................................................................................................12

YEVM YE S STEM  VE DEFTER KAYITLARI........................................................................12

YEVM YE S STEM , MUHASEBELE RME BELGELER  VE AÇILI  KAYITLARI.......12

KULLANILACAK DEFTERLER............................................................................................12

KULLANILACAK ALINDILAR.............................................................................................12

NC  BÖLÜM.............................................................................................................................13

MERKEZ  YÖNET M KAPSAMINDAK  KAMU DARELER  MUHASEBES  HESAP
PLANI .............................................................................................................................................13

HESAP PLANI ........................................................................................................................13

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.........................................................................................................................20

DÖNEN VARLIKLARA N HESAP VE LEMLER .......................................................20

1-DÖNEN VARLIKLAR .............................................................................................................20

10 HAZIR DE ERLER ...........................................................................................................20

100 KASA HESABI.............................................................................................................20

101 ALINAN ÇEKLER HESABI.........................................................................................24

102 BANKA HESABI .........................................................................................................26

103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER  HESABI (-)...................................30

104 PROJE ÖZEL HESABI .................................................................................................32

105 DÖV Z HESABI ...........................................................................................................36

106 DÖV Z GÖNDERME EM RLER  HESABI (-).............................................................42

107 ELÇ K VE KONSOLOSLUK NEZD NDEK  PARALAR HESABI ..........................44

108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI..........................................................................47

109 BANKA KRED  KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI .....................................49

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR...............................................................................50

110 H SSE SENETLER  HESABI .......................................................................................51

111 ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI.........................................54

112 KAMU KES  TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI......................................56

117 MENKUL VARLIKLAR HESABI................................................................................59

12 FAAL YET ALACAKLARI ...............................................................................................62

120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI ....................................................................62

121 GEL RLERDEN TAK PL  ALACAKLAR HESABI ....................................................66

122 GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  ALACAKLAR HESABI ...............................68

126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI ...................................................70

127 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI ..............................................................71



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

3

13 KURUM ALACAKLARI....................................................................................................74

130 DI  BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI................................74

131 PARA P YASASI NAK T LEMLER  ALACAKLARI HESABI ...............................77

132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI ..............................79

137 TAK PTEK  KURUM ALACAKLARI HESABI ..........................................................85

138 TAK PTEK  KURUM ALACAKLARI KAR ILI I HESABI (-) .................................88

139 D ER KURUM ALACAKLARI HESABI ..................................................................89

14 D ER ALACAKLAR........................................................................................................90

140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI ........................................................................90

15 STOKLAR ........................................................................................................................100

150 LK MADDE VE MALZEME HESABI......................................................................101

151 YARI MAMULLER- ÜRET M HESABI ....................................................................106

152 MAMULLER HESABI ...............................................................................................108

153 T CAR  MALLAR HESABI .......................................................................................111

155 ATÖLYELER HESABI...............................................................................................115

157 D ER STOKLAR HESABI.......................................................................................116

158 STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I HESABI (-) ............................................118

16 ÖN ÖDEMELER...............................................................................................................120

160  AVANS VE KRED LER  HESABI ........................................................................120

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI...........................................................................124

162 BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI ........................................................127

164 AKRED FLER HESABI..........................................................................................130

165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI.................131

166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VER LEN AVANS VE AKRED FLER HESABI....132

167 DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER
HESABI 134

18 GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI...........................136

180 GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI........................................................137

181 GEL R TAHAKKUKLARI HESABI ..........................................................................137

19 D ER DÖNEN VARLIKLAR.........................................................................................140

190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG  HESABI....................................................140

191 ND LECEK KATMA DE ER VERG  HESABI ................................................141

194 TEY TS Z DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI HESABI ...............143

197 SAYIM NOKSANLARI HESABI ...............................................................................144

198 D ER ÇE TL  DÖNEN VARLIKLAR HESABI.....................................................145

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .................................................................................................................147

DURAN VARLIKLARA N HESAP VE LEMLER .....................................................147
2-DURAN VARLIKLAR ...........................................................................................................147



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

4

21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR.............................................................................147

217 MENKUL VARLIKLAR HESABI..............................................................................147

22 FAAL YET ALACAKLARI .............................................................................................149

220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI ..................................................................150

222 GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  ALACAKLAR HESABI .............................151

227 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI ............................................................152

23 KURUM ALACAKLARI..................................................................................................154

230 DI  BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI..............................154

232 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI ............................158

239 D ER KURUM ALACAKLARI HESABI ................................................................164

24 MALÎ DURAN VARLIKLAR...........................................................................................164

240 MALÎ KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI..............................165

241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
168

242 DÖNER SERMAYEL  KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI....171

247 SERMAYE TAAHHÜTLER  HESABI (-) ..................................................................174

248 D ER MALÎ DURAN VARLIKLAR HESABI .........................................................175

25 MADD  DURAN VARLIKLAR .......................................................................................176

250 ARAZ  VE ARSALAR HESABI.................................................................................179

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER  HESABI......................................................183

252 B NALAR HESABI ....................................................................................................187

253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI ...............................................................192

254 TA ITLAR HESABI...................................................................................................197

255 DEM RBA LAR HESABI..........................................................................................201

256 D ER MADD  DURAN VARLIKLAR HESABI......................................................206

257 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-) ............................................................211

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI .......................................................212

259 YATIRIM AVANSLARI HESABI..............................................................................214

26 MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR...................................................................216

260 HAKLAR HESABI .....................................................................................................217

263 ARA TIRMA VE GEL RME G DERLER  HESABI............................................220

264 ÖZEL MAL YETLER HESABI ..................................................................................222

267 D ER MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI .................................223

268 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-) ............................................................224

28 GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI..........................225

280 GELECEK YILLARA A T G DERLER HESABI.......................................................226

281 GEL R TAHAKKUKLARI HESABI ..........................................................................227

29 D ER DURAN VARLIKLAR.........................................................................................228



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

5

293 GELECEK YILLAR HT YACI STOKLAR HESABI ................................................228

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD  DURAN VARLIKLAR HESABI .231

297 D ER ÇE TL  DURAN VARLIKLAR HESABI.....................................................234

299 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-) ............................................................234

BE NC  BÖLÜM........................................................................................................................236

KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLARA N HESAP VE LEMLER .....................236

3-KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR ............................................................................236

30 KISA VADEL Ç MALÎ BORÇLAR ...............................................................................236

302 PARA P YASASI NAK T LEMLER  BORÇLARI HESABI...................................236

303 KAMU DARELER NE MALÎ BORÇLAR HESABI .................................................237

304 CAR  YILDA ÖDENECEK TAHV LLER HESABI ...................................................240

305 BONOLAR HESABI...................................................................................................241

309 KISA VADEL  D ER Ç MALÎ BORÇLAR HESABI..............................................245

31 KISA VADEL  DI  MALÎ BORÇLAR .............................................................................246

310 CAR  YILDA ÖDENECEK DI  MALÎ BORÇLAR HESABI.....................................246

32 FAAL YET BORÇLARI...................................................................................................248

320 BÜTÇE EMANETLER  HESABI ...............................................................................248

322 BÜTÇELE LECEK BORÇLAR HESABI ...........................................................251

323 BÜTÇELE LM  BORÇLAR HESABI ..............................................................253

329 D ER ÇE TL  BORÇLAR HESABI .......................................................................254

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ..............................................................................255

330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI ...................................................255

332 OKUL PANS YONLARI HESABI .............................................................................257

333 EMANETLER HESABI..............................................................................................260

337 MUTEMETL KLER CAR  HESABI ..........................................................................264

338 KONSOLOSLUK CAR  HESABI...............................................................................266

339 R SK HESABI267

34 ALINAN AVANSLAR .....................................................................................................269

340 ALINAN S PAR  AVANSLARI HESABI ................................................................270

349 ALINAN D ER AVANSLAR HESABI ....................................................................271

36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER .....................................................................272

360 ÖDENECEK VERG  VE FONLAR HESABI..............................................................273

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER  HESABI....................................275

362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER  ADINA YAPILAN TAHS LAT
HESABI 276

363 KAMU DARELER  PAYLARI HESABI...................................................................278

368 VADES  GEÇM , ERTELENM  VEYA TAKS TLEND LM  VERG  VE D ER
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI .........................................................................................281



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

6

37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI .................................................................................282

372 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI ..............................................................282

379 D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI................................................283

38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI...........................284

380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI ........................................................284

381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI..........................................................................285

39 D ER KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR..........................................................287

391 HESAPLANAN KATMA DE ER VERG  HESABI...............................................288

397 SAYIM FAZLALARI HESABI...................................................................................290

399 D ER ÇE TL  KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR HESABI......................291

ALTINCI BÖLÜM .......................................................................................................................292

UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLARA N HESAP VE LEMLER....................292

4-UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR ..........................................................................292

40 UZUN VADEL Ç MALÎ BORÇLAR..............................................................................292

403 KAMU DARELER NE MALÎ BORÇLAR HESABI .................................................292

404 TAHV LLER HESABI................................................................................................294

409 UZUN VADEL  D ER Ç MALÎ BORÇLAR HESABI ............................................298

41 UZUN VADEL  DI  MALÎ BORÇLAR ...........................................................................299

410 DI  MALÎ BORÇLAR HESABI .................................................................................302

42 FAAL YET BORÇLARI...................................................................................................308

429 D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI .................................................................308

43 D ER BORÇLAR ...........................................................................................................309

430 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI ...................................................309

438 KAMUYA OLAN ERTELENM  VEYA TAKS TLEND LM  BORÇLAR HESABI
310

439 D ER ÇE TL  BORÇLARI HESABI ......................................................................311

44 ALINAN AVANSLAR .....................................................................................................312

440 ALINAN S PAR  AVANSLARI HESABI ................................................................312

449 ALINAN D ER AVANSLAR HESABI ....................................................................313

47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI .................................................................................314

472 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI ..............................................................314

479 D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI................................................315

48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI..........................315

480 GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI .......................................................316

481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI..........................................................................317

49 D ER UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR........................................................319

499 D ER UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR HESABI ...................................319

YED NC  BÖLÜM.......................................................................................................................321



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

7

ÖZ KAYNAKLARA N HESAP VE LEMLER............................................................321

5-ÖZ KAYNAKLAR .................................................................................................................321

50 NET DE ER.....................................................................................................................321

500 NET DE ER HESABI ................................................................................................321

51 DE ER HAREKETLER ..................................................................................................323

510 NAK T HAREKETLER  HESABI..............................................................................323

511 MUHASEBE B MLER  ARASI LEMLER HESABI............................................326

512 PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI ........................................331

513 DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI B LD M HESABI...............334

519 DE ER HAREKETLER  SONUÇ HESABI ...............................................................336

52 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI.............................................................................339

522 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI HESABI ........................................................339

54 YEDEKLER......................................................................................................................341

540 YASAL YEDEKLER HESABI ...................................................................................341

549 ÖZEL FONLAR HESABI ...........................................................................................342

57 GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI.................................................342

570 GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI ............................343

58 GEÇM  YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI...............................................343

580 GEÇM  YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI (-) .....................344

59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI .................................................................................344

590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI .................................................344

591 DÖNEM OLUMSUZ FAAL YET SONUCU HESABI (-)...........................................345

SEK NC  BÖLÜM ...................................................................................................................347

FAAL YET HESAPLARINA N LEMLER..................................................................347
6-FAAL YET HESAPLARI .......................................................................................................347

60 GEL R HESAPLARI.........................................................................................................347

600 GEL RLER HESABI...................................................................................................347

61 ND M, ADE VE SKONTO HESAPLARI..................................................................352

610 ND M, ADE VE SKONTOLAR HESABI ...........................................................352

63 G DER HESAPLARI ........................................................................................................353

630 G DERLER HESABI ..................................................................................................353

69 FAAL YET SONUÇLARI ................................................................................................358

690 FAAL YET SONUÇLARI HESABI............................................................................358

DOKUZUNCU BÖLÜM...............................................................................................................360

MAL YET HESAPLARINA N LEMLER...................................................................360

7-MAL YET HESAPLARI ........................................................................................................360

ONUNCU BÖLÜM.......................................................................................................................361



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

8

BÜTÇE HESAPLARINA N LEMLER........................................................................361

8-BÜTÇE HESAPLARI .............................................................................................................361

80 BÜTÇE GEL R HESAPLARI ...........................................................................................361

800 BÜTÇE GEL RLER  HESABI....................................................................................361

805 GEL R YANSITMA HESABI.....................................................................................366

81 BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADE HESAPLARI................................................368

810 BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI..........................................368

83 BÜTÇE G DER HESAPLARI...........................................................................................371

830 BÜTÇE G DERLER  HESABI ...................................................................................371

831 ÖDENE NE MAHSUP ED LECEK HARCAMALAR HESABI ..............................377

833 BÜTÇEDEN MAHSUP ED LECEK ÖDEMELER HESABI ......................................377

834 GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI..........................................................379

835 G DER YANSITMA HESABI ....................................................................................381

89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...............................................................................383

895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI ..........................................................383

ONB NC  BÖLÜM...................................................................................................................385

NAZIM HESAPLARA N HESAP VE LEMLER ........................................................385
9-NAZIM HESAPLAR ..............................................................................................................385

90 ÖDENEK HESAPLARI ....................................................................................................385

900 GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER  HESABI .................................................387

901 BÜTÇE ÖDENEKLER  HESABI ...............................................................................388

902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER  HESABI.............................................................388

903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI ...............................................................391

904 ÖDENEKLER HESABI ..............................................................................................392

905 ÖDENEKL  G DERLER HESABI..............................................................................392

906 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI..392

907 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI.................................392

91 NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T MENKUL KIYMET HESAPLARI .............395

910 TEM NAT MEKTUPLARI HESABI ..........................................................................396

912 K LERE A T MENKUL KIYMETLER HESABI ....................................................398

913 K LERE A T MENKUL KIYMET EMANETLER  HESABI ..................................400

92 TAAHHÜT HESAPLARI .................................................................................................403

920 G DER TAAHHÜTLER  HESABI .............................................................................404

921 G DER TAAHHÜTLER  KAR ILI I HESABI .........................................................404

93 VER LEN GARANT LER HESAPLARI ..........................................................................405

930 VER LEN GARANT LER HESABI ...........................................................................405

931 VER LEN GARANT LER KAR ILI I HESABI .......................................................406



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

9

94 DE ERL  KÂ IT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI ...............................................407

940 DE ERL  KÂ IT AMBARLARI HESABI ................................................................413

942 Z MMETLE VER LEN DE ERL  KÂ ITLAR HESABI ..........................................413

944 YOLDAK  DE ERL  KÂ ITLAR HESABI..............................................................413

945 DE ERL  KÂ IT LEMLER  HESABI ...................................................................413

946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI ............................................419

947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI .............................................................................419

948 BA KA B MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI ..............................420

949 BA KA B MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER  HESABI ............421

95 DI  BORÇLANMA LE LG  HESAPLAR...................................................................422

950 KULLANILACAK DI  KRED LER HESABI ............................................................423

951 KRED  ANLA MALARI HESABI.............................................................................423

954 R SK HESABI ALACAKLARI HESABI....................................................................425

955 R SK HESABI ALACAKLARI KAR ILI I HESABI................................................426

956 GENEL BÜTÇE DI I DARELER TEY TS Z DO RUDAN DI  PROJE KRED
KULLANIMLARI HESABI ..............................................................................................427

957 GENEL BÜTÇE DI I DARELER DO RUDAN DI  PROJE KRED
KULLANIMLARI B LD M HESABI ............................................................................427

958 DO RUDAN DI  PROJE KRED LER NDEN AÇILAN AKRED FLER HESABI 428

959 DO RUDAN DI  PROJE KRED LER NDEN AÇILAN AKRED FLER KAR ILI I
HESABI 428

ON NC  BÖLÜM.....................................................................................................................430

MUHASEBE DÖNEM , DÖNEM BA I LEMLER , DÖNEM SONU LEMLER  VE
YÖNET M DÖNEM ...................................................................................................................430

KAMU GEL R VE G DERLER N YILI VE MAHSUP DÖNEM .................................430

DÖNEM SONU LEMLER ............................................................................................430

DÖNEM BA I LEMLER ..............................................................................................432

YÖNET M DÖNEM .........................................................................................................432

YÖNET M DÖNEM  HESABI LE LG  HÜKÜMLER ................................................432

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM .................................................................................................................435

MALÎ RAPORLAMA ..................................................................................................................435
MALÎ RAPORLAMA........................................................................................................435

ZAN CETVEL  VE DÜZENLENECEK MALÎ TABLOLAR........................................435

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM............................................................................................................436

MUHASEBE B MLER NDE TUTULACAK D ER DEFTERLER....................................436

BORÇLULAR DEFTER ...................................................................................................436

ALINDI KAYIT DEFTER ................................................................................................436

MUHASEBE B  AR V DEFTER ...........................................................................436

ONBE NC  BÖLÜM ..................................................................................................................437



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

10

MUHASEBE B MLER NDE BULUNAN DE ERLER N YIL SONU SAYIMLARI..........437

SAYIMI YAPILACAK DE ERLER VE SAYIM KURULLARI.......................................437

SAYIMLARDA KULLANILACAK TUTANAKLAR.......................................................437

ONALTINCI BÖLÜM..................................................................................................................438

MUHASEBE YETK LER , VEZNEDARLAR VE MUHASEBE B MLER  ARASINDAK
DEV R LEMLER ....................................................................................................................438

MUHASEBE YETK LER  ARASINDAK  DEV R LEMLER ...................................438

VEZNEDARLAR ARASINDAK  DEV R LEMLER ....................................................439

MUHASEBE B MLER  ARASINDAK  DEV R LEMLER .......................................439

YER DE REN MUHASEBE B MLER N ESK  YILLARA A T BELGELER N
DEVR  VE BANKA MEVCUTLARININ G TT KLER  YERE AKTARILMASI .............442

ONYED NC  BÖLÜM .................................................................................................................443

TEK HAZ NE HESABI S STEM , MUHASEBE YETK  MUTEMED LEMLER  VE
KULLANILACAK DEFTERLER...............................................................................................443

TEK HAZ NE HESABI S STEM  UYGULAMASI...........................................................443

MUHASEBE YETK  MUTEMED LEMLER LE KULLANILACAK DEFTERLER
445

ONSEK NC  BÖLÜM..............................................................................................................447

ÇE TL  HÜKÜMLER................................................................................................................447

VEZNE VE AMBARLARIN KONTROLÜ .......................................................................447

KATMA DE ER VERG  TUTARLARI ........................................................................447

KAYBED LEN ALINDILAR N VER LECEK KAYIT ÖRNEKLER ..........................447

HAK SAH PLER  TARAFINDAN KAYBED LEN ÇEKLER...........................................447

KAYBED LEN VEYA KULLANILMAYACAK HALE GELEN ALINDI VE ÇEKLER
HAKKINDA YAPILACAK LEM ..................................................................................447

ALINDI, ÇEK VE BENZER  BELGELER N PTAL .......................................................448

KAYIT YANLI LIKLARININ DÜZELT LMES .............................................................448

DENET M DEFTER  VE DENET M RAPORLARI DOSYASI ........................................448

MONO RAF ..............................................................................................................................449



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

11

ÖÖNNSSÖÖZZ

Ülkemizin ekonomik mali boyutunu kaydetmek, bütçe giderlerini kay tlar üzerinden izlemek
ve denetim-kontrol mekanizmas n alt yap  olu turmak, ulusal ve uluslararas  düzeyde gelir-gider
sonuçlar  kamuoyuna sunmakla görevlendirilen Bakanl z, ça n gere i olarak effafl k ve
tekdüzenin sa lanmas , bütün i lemlerin kay t alt na al nmas , faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun
olarak sa kl  ve güvenilir bir biçimde muhasebele tirilmesi, mali tablolar n zaman nda, do ru,
muhasebenin temel kavramlar  ve genel kabul görmü  muhasebe ilkelerine ve uluslararas  standartlara
uygun, yönetimin ve ilgili di er ki ilerin bilgi ihtiyaçlar  kar layacak ekilde haz rlanmas ,
raporlanmas  ve yay mlanmas na ili kin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesi için Merkezi Yönetim
kapsam ndaki idarelerin hesap ve kay t düzeninde “Tahakkuk Esasl  Muhasebe” ilke ve usulleri
do rultusunda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli ini yay nlam r.

Bu kitab n amac  yay nlanm  olan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli inin i leyi
maddelerinin daha kolay anla labilmesi yani örneklerle canland lmas r. Bu amaçla yönetmeli in
“hesab n i leyi i” bölümündeki i leyi  maddelerinin hepsine örnek yap lmaya çal lm r.

Bu çal man n uygulay  durumunda olan muhasebe birimlerimlerindeki personelimize
yard mc  olmas  temenni ediyorum.

Sayg lar mla,

Ankara 2007
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BB RR NNCC BBÖÖLLÜÜMM

YYEEVVMM YYEE SS SSTTEEMM VVEE DDEEFFTTEERR KKAAYYIITTLLAARRII

YEVM YE S STEM , MUHASEBELE RME BELGELER  VE AÇILI  KAYITLARI

Muhasebe i lemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil s ra numaras na göre maddeler hâlinde önce
yevmiye defterine kaydedilir, buradan da usulüne göre büyük defter ve yard mc  hesap defterlerine
sistemli bir ekilde da r.

Gerçekle en i lemler muhasebele tirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kay t yap lmaz.
Muhasebele tirme belgelerinin yevmiye tarih ve numaras  sütunlar na, gerçekle en i lemlerin kayda
geçirildikleri tarih ile hesap döneminin ba nda “1” den ba lay p, hesap döneminin sonuna kadar
devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yard mc  hesap defterleri
kay tlar nda bu yevmiye tarih ve numaralar  esas al r.

Gerçekle en i lemler, hesaplara ili kin “Hesab n leyi i” maddelerinde belirtildi i ekilde
hesaplara kaydedilir. Hesab n i leyi i bölümlerinde yer almayan i lemler ise Yönetmelikte belirtilen
hesaplar n niteli ine uygun bir biçimde kaydedilmekle birlikte Bakanl a bilgi verilir. Bir hesab n
borcuna kaydedilen tutar mutlaka ba ka bir hesap ya da hesaplar n alaca na kaydedilir. Yevmiye
defterinde her zaman borç ve alacak e itli i bulunur.

Bütçeden nakden veya mahsuben yap lan harcamalar ile okul pansiyonlar  hesab na ili kin
lemler “Ödeme Emri Belgesi”, di er i lemler ise “Muhasebe lem Fi i” ile muhasebele tirilir.

Hazine Müste arl  Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince bütçeden nakden veya mahsuben yap lan
harcamalarda muhasebele tirme belgesi olarak “Ödeme Emri Belgesi” kullan r.

Malî y n ba nda, bir önceki hesap dönemi kapan  bilançosu ve dipnotlar  esas al narak aç
bilançosu düzenlenir. Aç  bilançosuna dayan larak, aç  yevmiyesinin kay tlar  sa lamak üzere
bilançodaki tutarlar, düzenlenecek “1” yevmiye numaral  muhasebe i lem fi iyle ilgili hesaplara borç
ve alacak kaydedilir. Aç  kayd na ili kin muhasebe i lem fi ine, aç  bilançosunun bir nüshas
eklenir. Aç  kayd na esas tutarlar, ilgili hesaplar için aç lacak büyük defter ve yard mc  hesap
defterlerine aktar ld ktan sonra y  i lemlerinin kayd na ba lan r.

KULLANILACAK DEFTERLER
a) Yevmiye defteri,

b) Büyük defter,

c) Kasa defteri,

ç) Yard mc  hesap defterleri;

KULLANILACAK ALINDILAR

Muhasebe birimlerince yap lacak tahsilat ve veznelere teslim edilen de erler kar nda
da belirtilen al nd lar kullan r:

a) Al nd  belgesi,

b) Vergi dairesi al nd ,

c) Mahsup al nd ,

Muhasebe yetkilisi ad na tahsilat yapmaya yetkili mutemetlerce yap lan tahsilat ve teslim
al nan de erler için ilgisine göre a da belirtilen al nd lar kullan r:

a) Trafik para cezas  muhasebe yetkilisi mutemedi al nd ,

b) Yurt d  muhasebe yetkilisi mutemedi,

c) Tahsildar al nd ,

ç) Muhasebe yetkilisi mutemedi al nd ,
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KK NNCC BBÖÖLLÜÜMM

MMEERRKKEEZZ YYÖÖNNEETT MM KKAAPPSSAAMMIINNDDAAKK KKAAMMUU DDAARREELLEERR MMUUHHAASSEEBBEESS HHEESSAAPP
PPLLAANNII

HESAP PLANI

Aktif Hesaplar

1-Dönen Varl klar

10 Haz r De erler

100 Kasa Hesab

101 Al nan Çekler Hesab

102 Banka Hesab

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab  (-)

104 Proje Özel Hesab

105 Döviz Hesab

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab  (-)

107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesab

108 Di er Haz r De erler Hesab

109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab

11 Menkul K ymet ve Varl klar

110 Hisse Senetleri Hesab

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

117 Menkul Varl klar Hesab

12 Faaliyet Alacaklar
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

13 Kurum Alacaklar

130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hesab

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

138 Takipteki Kurum Alacaklar  Kar  Hesab  (-)

139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

14 Di er Alacaklar
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab
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15 Stoklar

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

152 Mamuller Hesab

153 Ticari Mallar Hesab

155 Atölyeler Hesab

157 Di er Stoklar Hesab

158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab  (-)

16 Ön Ödemeler

160  Avans ve Kredileri Hesab

161 Personel Avanslar  Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

164 Akreditifler Hesab

165 Mahsup Dönemine Aktar lan Avans ve Krediler Hesab

166 Proje Özel Hesab ndan Verilen Avans ve Akreditifler Hesab

167 Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Avans ve Akreditifleri Hesab

18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

19 Di er Dönen Varl klar
190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

194 Teyitsiz Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Hesab

197 Say m Noksanlar  Hesab

198 Di er Çe itli Dönen Varl klar Hesab

2- Duran Varl klar

21 Menkul K ymet ve Varl klar
217 Menkul Varl klar Hesab

22 Faaliyet Alacaklar

220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

23 Kurum Alacaklar

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

24 Malî Duran Varl klar
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240 Malî Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

247 Sermaye Taahhütleri Hesab  (-)

248 Di er Malî Duran Varl klar Hesab

25 Maddi Duran Varl klar

250 Arazi ve Arsalar Hesab

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

252 Binalar Hesab

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

254 Ta tlar Hesab

255 Demirba lar Hesab

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

259 Yat m Avanslar  Hesab

26 Maddi Olmayan Duran Varl klar
260 Haklar Hesab

263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

264 Özel Maliyetler Hesab

267 Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

28 Gelecek Y llara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

29 Di er Duran Varl klar

293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Varl klar Hesab

297 Di er Çe itli Duran Varl klar Hesab

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

Pasif Hesaplar

3- K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar

30 K sa Vadeli ç Malî Borçlar

302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

303 Kamu darelerine Malî Borçlar Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

305 Bonolar Hesab
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309 K sa Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hesab

31 K sa Vadeli D  Malî Borçlar

310 Cari Y lda Ödenecek D  Malî Borçlar Hesab

32 Faaliyet Borçlar
320 Bütçe Emanetleri Hesab

322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

33 Emanet Yabanc  Kaynaklar

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

332 Okul Pansiyonlar  Hesab

333 Emanetler Hesab

337 Mutemetlikler Cari Hesab

338 Konsolosluk Cari Hesab

339 Risk Hesab

34 Al nan Avanslar

340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

349 Al nan Di er Avanslar Hesab

36 Ödenecek Di er Yükümlülükler

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab

362 Fonlar veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap lan Tahsilat Hesab

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

37 Borç ve Gider Kar klar

372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

39 Di er K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar
391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

397 Say m Fazlalar  Hesab

399 Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab

4- Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar

40 Uzun Vadeli ç Malî Borçlar

403 Kamu darelerine Malî Borçlar Hesab
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404 Tahviller Hesab

409 Uzun Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hesab

41 Uzun Vadeli D  Malî Borçlar

410 D  Malî Borçlar Hesab

42 Faaliyet Borçlar

429 Di er Faaliyet Borçlar  Hesab

43 Di er Borçlar
430 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab

439 Di er Çe itli Borçlar Hesab

44 Al nan Avanslar

440 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

449 Al nan Di er Avanslar Hesab

47 Borç ve Gider Kar klar
472 K dem Tazminat  Kar  Hesab

479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

48 Gelecek Y llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar
480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

49 Di er Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar
499 Di er Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab

5- Öz Kaynaklar

50 Net De er

500 Net De er Hesab

51 De er Hareketleri

510 Nakit Hareketleri Hesab

511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

513 Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

52 Yeniden De erleme Farklar
522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

54 Yedekler

540 Yasal Yedekler Hesab

549 Özel Fonlar Hesab

57 Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar

570 Geçmi  Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab
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58 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar

580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab  (-)

59 Dönem Faaliyet Sonuçlar

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesab  (-)

6- Faaliyet Hesaplar

60 Gelir Hesaplar
600 Gelirler Hesab

61 ndirim, ade ve skonto Hesaplar

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

63 Gider Hesaplar

630 Giderler Hesab

69 Faaliyet Sonuçlar

690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

7- Maliyet Hesaplar

8- Bütçe Hesaplar

80 Bütçe Gelir Hesaplar
800 Bütçe Gelirleri Hesab

805 Gelir Yans tma Hesab

81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve ade Hesaplar
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

83 Bütçe Gider Hesaplar

830 Bütçe Giderleri Hesab

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

835 Gider Yans tma Hesab

89 Bütçe Uygulama Sonuçlar

895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

9- Naz m Hesaplar

90 Ödenek Hesaplar
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

901 Bütçe Ödenekleri Hesab

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

904 Ödenekler Hesab

905 Ödenekli Giderler Hesab
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906 Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak Ödenekler Hesab

907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab

91 Nakit D  Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymet Hesaplar

910 Teminat Mektuplar  Hesab

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

92 Taahhüt Hesaplar

920 Gider Taahhütleri Hesab

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

93 Verilen Garantiler Hesaplar

930 Verilen Garantiler Hesab

931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

94 De erli Kâ t ve Özel Tahakkuk Hesaplar
940 De erli Kâ t Ambarlar  Hesab

942 Zimmetle Verilen De erli Kâ tlar Hesab

944 Yoldaki De erli Kâ tlar Hesab

945 De erli Kâ t lemleri Hesab

946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

947 Özel Tahakkuklar Hesab

948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hesab

949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Emanetleri Hesab

95 D  Borçlanma ile lgili Hesaplar

950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

951 Kredi Anla malar  Hesab

954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

956 Genel Bütçe D dareler Teyitsiz Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Hesab

957 Genel Bütçe D dareler Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

958 Do rudan D  Proje Kredilerinden Aç lan Akreditifler Hesab

959 Do rudan D  Proje Kredilerinden Aç lan Akreditifler Kar  Hesab

htiyaç duyuldu unda Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli ine ayk  olmamak üzere, yeni
hesaplar açmaya Bakanl k yetkilidir.
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ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM

DDÖÖNNEENN VVAARRLLIIKKLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

1- DÖNEN VARLIKLAR
Dönen varl klar ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan de erler ile normal

ko ullarda en fazla bir y l veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil
edilmesi öngörülen varl k ve alacak unsurlar  kapsar.

Dönen varl klar ana hesap grubu; haz r de erler, menkul k ymet ve varl klar, faaliyet alacaklar ,
kurum alacaklar , di er alacaklar, stoklar, ön ödemeler, gelecek aylara ait giderler ve gelir
tahakkuklar  ile di er dönen varl klar hesap gruplar ndan olu ur.

10 HAZIR DE ERLER

Haz r de erler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada bulunan de erler ile istenildi i
zaman de er kayb na u ramadan paraya çevrilme imkân  bulunan varl klar  kapsar.

Haz r de erler, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

100 Kasa Hesab

101 Al nan Çekler Hesab

102 Banka Hesab

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab  (-)

104 Proje Özel Hesab

105 Döviz Hesab

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab  (-)

107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesab

108 Di er Haz r De erler Hesab

109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab

100 KASA HESABI

Hesab n niteli i

Kasa hesab ; muhasebe birimi veznelerince, kanuni dola m niteli ine sahip ulusal paralar n
al nmas , verilmesi ve saklanmas na ili kin i lemlerin izlenmesi için kullan r.

Muhasebe birimlerine döviz olarak intikal eden tutarlar bu hesapla ili kilendirilmez.

Hesaba ili kin i lemler

Bütün ödemelerin ilgilinin banka hesab na aktarma suretiyle yap lmas  esast r.

Ancak, ilgililerin talepleri hâlinde a daki ödemeler muhasebe birimlerince, kasadan veya çek
düzenlenmek suretiyle bankadan yap labilir:

a) Al nd  gün iade edilen teminat ve depozito niteli indeki ödemelerden Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre bankadan ödenmesi zorunlu olan tutara kadar olan ödemeler,

b) Bakanl kça belirlenen limit dâhilindeki ön ödemeler ve emanet yabanc  kaynaklar hesap
grubundaki hesaplardan yap lacak ödemeler ile elektrik ve su bedeli ödemeleri,

c) Er ve erba lara yap lacak münferit ödemeler ile banka ubesi bulunmayan yerlerde kasa limiti
dâhilindeki ödemeler,
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ç) Bakanl kça kasadan yap lmas  bildirilen di er ödemeler.

Kasadan yap lacak ödemeler konusunda kapsama dâhil kamu idareleri veya muhasebe birimleri
itibar yla farkl  düzenlemeler yapmaya Bakanl k yetkilidir.

Muhasebe birimlerince bir gün içinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yap lacak
ödemeler için Bakanl kça tespit edilerek duyurulan tutarlar al konularak fazlas , düzenlenecek
“Teslimat Müzekkeresi” ile bankaya yat r.

Kasa mevcudunun yap lacak ödemeleri kar layamayaca  anla ld  takdirde, o günkü
ödemeye yetecek tutarda para, veznedar ad na düzenlenecek çekle bankadan al narak kasaya konulur
ve veznedar ad na al nd  belgesi düzenlenir. Hem veznedar ad na çek düzenlendi inde hem de
bankadan al nan para kasaya konuldu unda ilgili hesaplara kay t yap r. Muhasebe yetkilileri de dâhil
olmak üzere, veznedarlardan ba ka hiçbir kimse bankadan para alamayaca  gibi, muhasebe yetkilileri
kefalete tabi olmad klar ndan fiilen tahsilat ve ödeme yapamazlar ve veznedarlara vekâlet edemezler.

Kasalar n kapanmas , say  ve mevcudunun mü terek muhafaza alt na al nmas na ili kin
lemler, a da belirtildi i ekilde gerçekle tirilir:

Kasa, günlük resmî çal ma süresinin bitiminden bir saat önce kapat r. Ancak, kapsama dâhil
kamu idarelerinin muhasebe yetkililerinin gerekli gördü ü hâllerde mesai saati bitimine kadar tahsilata
devam edilir. Genel bütçe gelirlerinin tahsilat na ili kin olarak Gelir daresi Ba kanl nca belirtilen
saatin bitimine kadar tahsilata devam edilir.

Kasa defteri günü gününe i lenerek, o günkü kasa mevcudunun tamam olup olmad  veznedar
taraf ndan say r ve defterin “Aç klama” bölümüne “Borç” ve “Alacak” genel toplamlar  ile kasa
mevcudunu gösteren aradaki fark yaz larak muhasebe yetkilisi ve sorumlu veznedar taraf ndan
imzalan r.

Çe itli nedenlerle ayn  gün paran n bankaya yat lmas n mümkün olmamas  veya banka
veznelerinin kapanmas ndan sonra yap lan tahsilat dolay yla kasada biriken para, Bakanl kça tespit
edilip duyurulan tutar  a  takdirde, ertesi gün kasa fazlas  bankaya yat lmak üzere, muhasebe
yetkilisi ve sorumlu veznedar taraf ndan mü terek muhafaza alt na al r. Mü terek muhafaza i lemi,
31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say  Resmî Gazete’de yay mlanan Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda
Yönetmelik hükümlerine göre yap r.

Tahsilat ve ödemelere ait belgeler veznedar taraf ndan günlük olarak veya muhasebe yetkilisi
taraf ndan belirlenen zamanlarda muhasebe servisine verilir.

Tahsilat/Tahakkuk Bordrosu:

Muhasebe birimlerince bir gün içinde, nakden tahsil olunan her türlü gelir ve di er tahsilat için
düzenlenir. Bu bordro, gere ine göre “Tahsilat Bordrosu” veya “Tahakkuk Bordrosu” olarak
kullan r;

Bakanl kça belirlenen idare veya muhasebe birimlerinde ve her tahsilat veya tahakkuk i lemi
için ayr  bir muhasebe i lem fi i düzenlendi i durumlarda bu bordro kullan lmaz.

Bir gün içinde nakden tahsil olunan her türlü gelir ile di er tahsilat yard mc  hesaplar itibar yla
tahsilat bordrosuna kaydedilir.

Tahsilat bordrosu, ba  vergi dairelerinde muhasebe ve gelir servisleri ya da ba  ve ba ms z
vergi daireleri ile di er muhasebe birimlerinin normal, takipli, tecilli ve tehirli alacak tahsilat
itibar yla ayr  ayr  düzenlenir. Birden fazla veznesi olan muhasebe birimlerinde her vezne için bu
bordrolar ayr  ayr  düzenlenir. Mahsuben yap lan tahsilat için de ayr  tahsilat bordrosu düzenlenir.
Vergi daireleri ad na bankalarca yap lan tahsilat için vergi tahsil al nd lar  günlük icmal cetvelleri esas
al narak ayr  tahsilat bordrosu düzenlenir.

Vezne say  birden fazla olan muhasebe birimlerinde, tahsilat bordrolar n al nd larla
uygunlu u sa land ktan sonra günlük tahsilat tutar , di er veznedarlarca, muhasebe yetkilisi taraf ndan
görevlendirilen sorumlu veznedara teslim edilir.
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Bir gün içinde ayn  bütçeli kamu idarelerinin ba ka muhasebe birimleri ad na tahsil edilen
tutarlar, ki i baz nda her bir tahsilat için ayr  bir muhasebe i lem fi i düzenlenmek ve yevmiye
numaras  verilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, bir gün içinde genel bütçe kapsam ndaki
kamu idarelerinin ba ka muhasebe birimleri ad na tahsil edilen tutarlardan ayn  muhasebe birimi ad na
yap lan vergi ve benzeri tahsilat bir muhasebe i lem fi i ile hesaplara kaydedilebilir.

ki nüsha olarak düzenlenen tahsilat bordrolar n birinci nüshas  veznede saklan r, ikinci
nüshas  ise muhasebe i lem fi ine eklenir.

Tahakkuk servislerince günlük olarak düzenlenip tahakkuk kayd n yap lmas  için muhasebe
servisine verilen tahakkuk bordrolar  iki nüsha düzenlenir. Birinci nüshas  muhasebe i lem fi ine
eklenir, ikinci nüshas  ilgili tahakkuk servisinde saklan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Müteahhit A, aç lan temizlik ihalesi için 900.-YTL nakit paray  geçici teminat olarak
muhasebe birimi veznesine yat rm r.

1
100 Kasa Hesab

              330 Al nan Depozito Teminatlar Hesab

900

900

2  – Kasa ihtiyac  için veznedar ad na düzenlenen 3.000.-YTL lik çek veznedar taraf ndan
bankadan çekilerek kasaya konulmu tur.

2
100 Kasa Hesab

              108 Di er Haz r De erler Hesab

3.000

3.000

3  - Bas  yap larak Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine 1000 adet 1.-YTL
teslim edilmi tir.

100 Kasa Hesab

              409 Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

1.000

1.000
3

 805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

4– K lcahamam Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan kasa say nda kasada 150.-YTL
fazlal k oldu u görülmü tür.

4
100 Kasa Hesab

              397 Say m Fazlalar  Hesab

150

150
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b) Alacak

1 – Kazan Muhasebe Birimi taraf ndan ifa Eczanesine lçe Tar m Müdürlü ünün ilaç gideri
olarak 600.-YTL ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

              600 Gelirler Hesab

              100 Kasa Hesab

600,00

4,50

595,50

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

4,50

4,50

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

600,00

600,00

2  - Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince 3.000 adet 1.-YTL, dola mdan
kald larak kasa varl ndan ayr lm r.

2
 108 Di er Haz r De erler Hesab

              100 Kasa Hesab

3.000

3.000

3 – Polatl  Muhasebe Birimince o günkü kasa fazlas  olan 2.000.-YTL teslimat müzekkeresi
düzenlenmek sureti ile bankaya yat lm r.

3
108 Di er Haz r De erler Hesab

              100 Kasa Hesab

2.000

2.000

4 – Karakeçili Muhasebe Biriminde yap lan kasa say nda kasada kay tlara göre bulunmas
gereken tutardan 700.-YTL noksan ç kt  görülmü tür.

4
 197 Say m Noksanl klar  Hesab

              100 Kasa Hesab

700

700

5  - Müteahhit A, aç lan ihaleyi kazanamamas  nedeniyle ayn  gün 900.-YTL geçici teminat
kendisine iade edilmi tir.
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5
 330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

              100 Kasa Hesab

900

900

6  – lçe Milli E itim Müdürlü ü memuru B ’ye 300.-YTL geçici görev yollu u avans
ödenmi tir.

6
 161 Personel Avanslar  Hesab

              100 Kasa Hesab

300

300

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

Hesab n niteli i

Al nan çekler hesab , muhasebe birimlerinin yapacaklar  her türlü tahsilat kar nda muhasebe
birimine hitaben düzenlenmi  banka ve kat m bankalar n çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri
taraf ndan muhasebe birimine teslim edilen ayn  nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Muhasebe birimlerinin ve muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapacaklar  her türlü tahsilat
kar nda, muhasebe birimine hitaben düzenlenmi  banka ve kat m bankalar n çekleri kabul
edilir. Al nan çek, sol alt kö esinden sa  üst kö esine çizilen iki kal n paralel çizgi aras na muhasebe
biriminin hesab n bulundu u bankan n ad  yaz larak, çizgili çek haline getirilir. Bloke edilen çekler
hariç olmak üzere, çeklerin muhasebe birimine verildi i ya da bundan en çok bir gün önceki tarihte
düzenlenmi  olmas  gerekir.

Gümrük i lemlerinden dolay  al nan çeklerin kar n bloke edildi inin muhatap banka
taraf ndan onaylanm  olmas  gerekir. Muhatap banka ba ka yerde ise bloke i lemi muhasebe
biriminin bulundu u yerdeki ubesince de yap labilir. Devlet sermayesiyle kurulmu  veya
sermayesinde Devletin i tiraki bulunan idare ve kurumlar ile genel yönetim kapsam ndaki idarelerin
verecekleri çeklerde bloke onay  aranmaz. Hesap sahiplerinin nam ve hesab na bizzat ilgili banka ya
da kat m bankas  taraf ndan düzenlenerek, muhasebe birimlerine verilmi  olan çekler de blokeli
çekler gibi kabul edilir. Bankalarca bast lacak çeklerin arkas nda; matbu olarak bloke erhine yer
verilmi  ve bu erhlerin ube yetkililerince imzalanm  olmas  durumunda söz konusu çekler de
muhasebe birimlerince blokeli çek olarak kabul edilir. Bloke erhinde gösterilen tutar n üzerinde
ke ide edilen çekler kabul edilmez.

Bu ekilde al nan çekler kar nda al nd  verilir ve al nd n üzerine “Çekle tahsil edilmi tir”
ka esi bas r. Muhasebe birimlerine veya muhasebe yetkilisi mutemetlerine verilen çekler
düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile tahsil için bankaya gönderilir. Tahsil için bankaya gönderilen
çekler, bu hesab n yard mc  hesaplar na kaydedilerek izlenir.

Kar ks z ç kan çeklerle ilgili olarak gerekli hesap düzeltmeleri yap lmakla birlikte, ilgililer
hakk nda 19/3/1985 tarihli ve 3167 say  Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunmas  Hakk nda Kanun hükümlerine göre i lem yap lmas  sa lan r.

Çekle yap lacak tahsilatla ilgili gerekli di er düzenlemeleri yapmaya Bakanl k yetkilidir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Mükellef A, gelir vergisinin ilk taksiti olan 1.560.-YTL ’ye kar k Ba kent Vergi Dairesi
Müdürlü üne banka çeki vermi tir.
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101.01 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Bir.Çekler)

            120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

1.560

1.560
1

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.560

1.560

2  – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü alm  oldu u çeki ayn  gün tahsil için bankaya
göndermi tir.

2
101.02 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çekler)

            101.01 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Bir.Çekler)

1.560

1.560

3 – lcahamam Muhasebe Biriminde yap lan say mda toplam 2.000.-YTL bedelli 2 adet çek
fazla ç km r.

3
101.01 Al nan Çekler Hesab

            397 Say m Fazlalar  Hesab

2.000

2.000

b) Alacak
1  – Tahsil edilmek üzere bankaya gönderilen çeklerden 1.560.-YTL çekin tahsil edildi i

bankadan gelen hesap ekstresinde görülmü tür.

1
102 Bankalar Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çekler)

1.560

1.560

2  – Tek hazine hesab  sistemi d nda bulunan Çankaya Vergi Dairesi Muhasebe Birimince
tahsil edilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas na gönderilen 1.560.-YTL çekin tahsil
edildi i bildirilmi tir.

2
510 Nakit Hareketleri Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çekler)

1.560

1.560

3  – K kkale Sa k Kurumlar  1 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Biriminin hazine hissesi
kar  verdi i 2.000.-YTL  çek kar  olmad  için banka taraf ndan,

a) Bütçe y  geçtikten sonra iade edilmi tir.
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b) Bütçe y  içinde iade edilmi tir.

630 Giderler Hesab

              101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çek)

2.000

2.000
a

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

              805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

630 Giderler Hesab

              101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çek)

2.000

2.000

3

b
800 Bütçe Gelirleri Hesab

              805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

4  – Irmak Vergi Dairesi taraf ndan mükellef B den gelir vergisinin ilk taksiti olarak al nan
3.000.-YTL çek kar ks z ç kmas  nedeni ile y  içinde banka taraf ndan iade edilmi tir.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab

3.000

3.000
4

800 Bütçe Gelirleri Hesab

           805 Gelir Yans tma Hesab

3.000

3.000

5 – Gayrimenkulüne yap lan tecavüzün meni için vatanda  A ’n n vermi  oldu u 500.-YTL lik
çek kar ks z ç kmas  nedeni ile banka taraf ndan iade edilmi tir.

5
333 Emanetler Hesab

           101.02 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çek)

500

500

6  - Bah  Muhasebe Biriminde yap lan say mda toplam 3.000.-YTL bedelli 2 adet çek
bulunamam r.

6
197 Say m Noksanl klar  Hesab

           101.01 Al nan Çekler Hesab

3.000

3.000

102 BANKA HESABI

Hesab n niteli i
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Banka hesab , muhasebe birimleri ad na bankaya yat lan paralar ve bankaya tahsil için verilen
çeklerden tahsil i lemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek ve gönderme
emirlerinden ödendi i veya gönderildi i bildirilen çek ve gönderme emri tutarlar n izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Muhasebe birimlerince bir gün içinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yap lacak
ödemeler için Bakanl kça tespit edilerek duyurulan tutarlar al konularak, fazlas  düzenlenecek teslimat
müzekkeresi ile bankaya yat r.

Bankalarca muhasebe birimleri ad na yap lan di er tahsilat için, teslimat müzekkeresi
düzenlenmez. Bu tür tutarlar bankadan al nacak hesap özet cetveline göre kay tlara al r.

Muhasebe birimlerince, hesaplar n bulundu u bankalardan nakden yap lacak ödemeler için bu
bankalar n kendi çekleri; ödeme yap lacak ki ilerin hesaplar na aktar lacak tutarlar ile bankalarda
açt lacak krediler için “Gönderme Emri” düzenlenir. Muhasebe birimlerince, bankalar nezdindeki
döviz hesab ndan yap lacak ödemelerde ise “Döviz Gönderme Emri” kullan r.

Gönderme emri ve döviz gönderme emrinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve ilgili bankaya
gönderilmesi hususunda düzenlemeler yapmaya Bakanl k yetkilidir.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin tek hazine hesab  sistemi d ndaki muhasebe
birimlerince nakit ihtiyac  veya nakit fazlas  hakk nda yap lacak i lemler a da aç klanm r:

Muhasebe birimlerine ç Ödemeler Muhasebe Biriminden nakit ihtiyac  ve muhasebe
birimlerinden ç Ödemeler Muhasebe Birimine nakit fazlas  olarak gelen paralar, banka hesap özet
cetveli ile bildirildi inde hesaba al r.

Muhasebe birimlerince ç Ödemeler Muhasebe Birimine nakit fazlas  ya da ç Ödemeler
Muhasebe Birimince sözü edilen muhasebe birimlerine gönderilecek nakit ihtiyac  paralar için
gönderme emri düzenlenir.

ç Ödemeler Muhasebe Birimince birden fazla muhasebe birimine nakit ihtiyac  olarak para
gönderildi i takdirde, gönderilecek paran n tamam  için bir gönderme emri düzenlenerek buna hangi
muhasebe birimine ne tutarda para gönderilece ini gösteren bir liste eklenir.

Genel bütçe d nda kapsama dâhil ayn  bütçeli kamu idarelerinin muhasebe birimleri aras nda
nakit ihtiyac  veya nakit fazlas  olarak hesaplar n bulundu u bankalara gelen paralar, banka hesap
özet cetveli ile bildirildi inde hesaplara al r. Muhasebe birimleri aras nda nakit fazlas n aktar lmas
ya da kar  muhasebe biriminin nakit ihtiyac n kar lanmas na yönelik para gönderilmesi i lemi
gönderme emri düzenlenmek sureti ile gerçekle tirilir.

Muhasebe birimlerinin hesab  bulunan bankalarca, bir gün içinde muhasebe birimi ad na tahsil
edilen tutarlar ile kar nda onaylanan veya düzenlenen al nd lar n tarih ve numaralar ; muhasebe
birimi ad na ödenen veya gönderilen tutarlar ile bunlara ait çek ve gönderme emirlerinin tarih ve
numaralar  gösteren iki nüsha banka hesap özet cetveli düzenlenerek ertesi gün muhasebe birimine
gönderilir. Banka hesap özet cetvelinin bir nüshas  muhasebe i lem fi ine ba lan r, di er nüshas  ise
aç lacak bir dosyada muhafaza edilir. Tahsilat ve ödemeleri ayr nt  olarak gösteren cetvelin, bankaca,
en geç ertesi gün düzenlenerek onayland ktan sonra teslimat müzekkeresi ve gönderme emirlerinin
ikinci nüshalar yla birlikte muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe birimlerinin de bu cetveli
aramas , gecikme ile verildi i takdirde ise durumun genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde
Bakanl a, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde üst yöneticiye bildirilmesi gerekir.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  – Bankadan gelen hesap özet cetvelinden kasa fazlas  1.000.-YTL’nin bankaya yat ld

tespit edilmi tir.
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1
102 Banka Hesab

            108 Di er Haz r De erler Hesab

1.000

1.000

2 - Ba kent Vergi Dairesince mükellef A’ dan kurumlar vergisi kar  olarak al nan 2.000.-
YTL lik çekin banka taraf ndan tahsil edildi i bildirilmi tir.

2
102 Banka Hesab

            101 Al nan Çekler Hesab

2.000

2.000

3  - stanbul Sa k Kurumlar  2 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Birimi 130.-YTL hazine
hissesini K kkale Muhasebe Biriminin Ziraat Bankas ndaki hesab na yat rm r.

102 Banka Hesab

           600 Gelirler Hesab

130

130
3

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

130

130

4  - ç Ödemeler Muhasebe Biriminden, K kkale Muhasebe Birimine il nakit ihtiyac  olarak
90.000.-YTL gelmi tir.

a) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminin  kayd ,

a
102.02 Banka Hesab  ( l Hazine Cari Hs.)

            510 Nakit Hareketleri Hesab

90.000

90.000
4

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

            102 Banka Hesab

90.000

90.000

5  - kkale Muhasebe Biriminin nakit fazlas  olan 3.000.-YTL, muhasebe biriminin banka
hesab ndan il hazine cari hesab na aktar lm r.

5
102.02 Banka Hesab l Hazine Cari Hs.)

         102.01 Banka Hesab  (Muh.Birimi Banka Hs.)

3.000

3.000

6 - Keskin Muhasebe Biriminin, muhasebe birimi nakit hareket cetvelinden nakit ihtiyac  için
kkale Defterdarl ndan 34.000.-YTL getirildi i anla lm r.
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a) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
102.01 Banka Hesab

            510 Nakit Hareketleri Hesab

34.000

34.000
6

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

            102.02 Banka Hesab l Hazine Cari Hs.)

34.000

34.000

7  - Keskin Muhasebe Biriminin, nakit hareket cetvelinin düzenlenmesi s ras nda nakit fazlas
olarak K kkale Muhasebe Birimine 1.700.-YTL gönderildi i tespit edilmi tir.

a) kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

a
102.02 Banka Hesab  ( l Hazine Cari Hs.)

            510 Nakit Hareketleri Hesab

1.700

1.700
7

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

            102.01 Banka Hesab

1.700

1.700

8  - kkale Muhasebe Biriminin il nakit fazlas  5.000.-YTL Hazine ç Ödemeler Muhasebe
Birimine gönderilmi tir.

a) Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminin  kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
102.03 Banka Hesab ( Genel Hazine Cari Hs.)

            510 Nakit Hareketleri Hesab

5.000

5.000
8

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

            102.02 Banka Hesab l Hazine Cari Hs.)

5.000

5.000

9 – Orman Genel Müdürlü ü Merkez Muhasebe Birimi Sivas Bölge Muhasebe Birimine  nakit
ihtiyac  olarak 150.000.-YTL aktarm r.

a) Sivas Bölge Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Orman Genel Müdürlü ü Merkez Muhasebe Biriminin  kayd ,
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a
102 Banka Hesab  (Muhasebe Birimi Ban.Hs)

               510 Nakit Hareketleri Hesab

150.000

150.000
9

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

               103 Ver. Çek.ve Gön. Emr.Hesab

150.000

150.000

b) Alacak

1  – Bankaca muhasebe birimine gönderilen hesap özet cetvelinden muhasebe biriminde
düzenlenen çek ve gönderme emirlerinin gere i olarak toplam 15.500.-YTL paran n banka taraf ndan
ödendi i görülmü tür.

1
103 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

            102 Banka Hesab

15.500

15.500

103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER  HESABI (-)

Hesab n niteli i
Verilen çekler ve gönderme emirleri hesab , muhasebe birimlerinin hesaplar n bulundu u

bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yapt racaklar  ödeme ve göndermelerin
izlenmesi için kullan r.

Tek hazine hesab  sistemine dâhil muhasebe birimleri ad na, dönem sonunda bankaca il hazine
cari hesab na ya da genel hazine cari hesab na gönderilen nakit fazlalar  için bu hesap kullan lmaz.

Hesaba ili kin i lemler

Muhasebe birimlerinin hesaplar n bulundu u bankalardan yapt lacak ödemeler için bu
bankalar n kendi çekleri düzenlenir. Çek, muhasebe birimlerince düzenlendikten sonra dipkoçan , çeki
alana imzalatt larak ilgiliye verilir.

Çeklerin rakam ve yaz  ile okunakl  bir ekilde doldurulmas  gerekir. Düzenlenen çekin
numaras  muhasebele tirme belgelerinin ilgili sütununa yaz r.

Muhasebe birimlerinin banka hesab ndan, ilgililerin hesaplar na gönderilecek olan tutarlar ile
bankalarda açt lan krediler için gönderme emri düzenlenir.

Gönderme emri, muhasebe yetkilisince görevlendirilecek bir memur taraf ndan günlük olarak,
banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Muhasebe yetkilisi taraf ndan bu konuda görevlendirilecek
memurun ad , soyad  ve imza örne i daha önce bankaya yaz  olarak bildirilir. Teslim i lemi,
muhasebe birimince iki nüsha olarak “Döviz gönderme emri” ifadesinin üzeri çizilerek düzenlenen
“Gönderme Emri/Döviz Gönderme Emri Teslim Tutana ”n n banka yetkilisine imzalat lmas
suretiyle gerçekle tirilir. Tutana n ilk nüshas  bankada al konulur, ikinci nüshas  ise görevli memura
geri verilir ve bu nüsha muhasebe biriminde aç lacak ayr  bir dosyada tarih s ras na göre saklan r.
Bankaca, gönderme emrinin bir nüshas  al konulup, bir nüshas  paran n gönderilmesi veya istenilen
hesaba aktar lmas ndan sonra onaylanarak muhasebele tirme belgesine ba lanmak üzere banka hesap
özet cetveli ile birlikte muhasebe birimine iade edilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
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1  – Kazan Muhasebe Birimi kendi ihtiyac nda kullanmak üzere 10.000.-YTL de erinde
demirba  alm r.

255 Demirba lar Hesab

           600 Gelir Hesab  (DV)

           103 Ver.Çek. ve Gön.Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

75

75

2 – Orman Genel Müdürlü ü Merkez Muhasebe Birimi Sivas Bölge Muhasebe Birimine nakit
ihtiyac  olarak 150.000.-YTL aktarm r.

a) Sivas Bölge Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Orman Genel Müdürlü ü Merkez Muhasebe Biriminin  kayd ,

a
102 Banka Hesab  (Muhasebe Birimi Ban.Hs.)

               510 Nakit Hareketleri Hesab

150.000

150.000
2

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

               103 Ver. Çek.ve Gön. Emir.Hesab

150.000

150.000

3  - Kasa ihtiyac  için bankadan çekilmek üzere veznedar ad na 1.700.-YTL’lik çek
düzenlenmi tir.

3
108 Di er Haz r De erler Hesab

           103 Ver.Çek.ve Gön.Em.Hesab

1.700

1.700

b) Borç

1 - Düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, muhasebe birimlerine gönderilen banka hesap
özet cetvelinde  2.000.-YTL paran n banka taraf ndan ödendi i görülmü tür.

1
103 Ver.Çek.ve Gön.Em.Hesab

           102 Banka Hesab

2.000

2.000
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104 PROJE ÖZEL HESABI

Hesab n niteli i

Proje özel hesab ; d  finansman kayna ndan, kamu idareleri ad na d  proje kredisi olarak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  veya uygun görülen di er bankalar nezdinde aç lan özel
hesaplara aktar lan tutarlar, bu tutarlardan yap lan giderler, verilen avanslar, açt lan akreditifler ile
avans ve akreditiflerden nakden geri al nanlar n ve hesap bakiyesinin de erlemesi sonucu ortaya ç kan
kur farklar n Devlet Borçlar  Muhasebe Birimi veya genel bütçe kapsam  d ndaki kullan  kamu
idareleri muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
 finansman kayna ndan, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ad na Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankas  veya uygun görülen bankalar nezdindeki proje özel hesaplar na yap lan
aktar m üzerine Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince bu hesaba ve d  malî borçlar hesab na kay t
yap r.

Hazine Müste arl  ile yap lan ikraz anla malar  gere i genel bütçe kapsam  d ndaki kamu
idareleri ad na Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  veya uygun görülen bankalar nezdindeki proje
özel hesaplar na d  finansman kayna ndan yap lan aktar mlar, kullan  idare muhasebe birimlerince
bu hesaba ve kamu idarelerine malî borçlar hesab na kaydedilir. Söz konusu tutarlara ili kin olarak,
Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince bu hesapla ili kilendirilmeksizin kullan  idare veya kurulu
hazineye kar  borçland lmak suretiyle d  borç kayd  yap r. Kullan  idare veya kurulu lar n
hazineye kar  yükümlülükleri, d  finansman imkân n d  finansman kayna  taraf ndan özel
hesaplara aktar ld  tarihte ba lar.

Genel bütçe kapsam  d ndaki idare veya kurulu lar ad na Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
veya uygun görülen bankalardaki özel hesaplara, ikraz anla malar  ile devredilen tutarlar d ndaki d
proje kredisi aktar mlar  kullan  idare veya kurulu  muhasebe birimince bu hesaba ve d  malî
borçlar hesab na kaydedilir.

 finansman kayna yla yap lan anla ma gere i özel hesaplara yap lan aktar m tutarlar ,
aktar m tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden hesaplara
kaydedilir.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerince proje özel hesab ndan yap lan kullan mlar n
Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince muhasebele tirilmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
ay sonu döviz sat  kuru esas al r. Kapsama dâhil di er kamu idarelerince proje özel hesab ndan
yap lan kullan mlar n kullan  idare muhasebe birimince muhasebele tirilmesinde i lem tarihindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru esas al r.

 proje kredilerinin genel bütçe kapsam  d ndaki kullan  idarelerce, kullan ndan önce
11/7/2002 tarihli ve 24812 say  Resmî Gazete’de yay mlanan D  Proje Kredilerinin D  Borç Kayd ,
Bütçele tirilmesi ve Muhasebele tirilmesine li kin Esas ve Usuller Hakk nda Yönetmelik
hükümlerine göre bütçele tirilme i leminin yap lmas  zorunludur.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 100.000 Avro kredi aç lm r.(Anla ma tarihi itibari ile 1 Avro = 1,62.-YTL) Proje
tutar  olan 50.000 Avro Milli E itim Bakanl  ad na T.C Merkez Bankas ndaki hesaba d  finansman
kayna  taraf ndan aktar lm  olup, hesap özeti Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir.
(Aktar m tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)
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950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

         951 Kredi Anla malar  Hesab

162.000

162.000

104 Proje Özel Hesab

         410 D  Mali Borçlar Hesab

81.500

81.500
1

951 Kredi Anla malar  Hesab

        950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

81.500

81.500

2– Avrupa Birli i ile Hazine Müste arl  aras nda yap lanan anla ma ile sa lanan 100.000
Avroluk kredinin 50.000 Avroluk k sm  ikraz anla mas  ile vadesi bir y l ile s rl  olmak üzere

kkale Üniversitesine aktar lm r. (Aktarma tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro =
1,63.-YTL)

2

104 Proje Özel Hesab

          303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

          403  Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

163.000

81.500

81.500

3–  Avrupa Birli i ile K kkale Üniversitesi aras nda yap lanan anla ma ile sa lanan d  proje
kredisinden 100.000 Avroluk k sm  idare ad na özel hesaba aktar lm r. (Aktarma tarihindeki
T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) kullan  idare muhasebe biriminin muhasebe
kayd .

3
104 Proje Özel Hesab

           410 D  Mali Borçlar  Hesab

163.000

163.000

4 – Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile Milli E itim
Bakanl  ad na T.C. Merkez Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve
kullan  kurumun gerçekle tirdi i 50.000 avroluk kullan m iade edilmi tir. ( ade tarihindeki T.C.
Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

4
104 Proje Özel Hesab

       512 Proje Özel Hesab ndan Kullan. Hesab .

81.500

81.500

5  – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile K kkale Üniversitesi  ad na T.C. Merkez
Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve kullan  kurumun proje özel
hesab ndan ald  50.000 avroluk avans nakden iade edilmi tir. Kullan  idare muhasebe biriminin
kayd ;

a) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,60.-YTL
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b) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro=1,60.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1,63.-YTL

a

104 Proje Özel Hesab

       166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

        600 Gelirler Hesab

81.500

80.000

1.500
5

b

104 Proje Özel Hesab

630 Giderler Hesab

        166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

80.000

1.500

81.500

6  - Proje özel hesab ndaki dövizlerin ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru
üzerinden yap lan de erleme sonucunda olu an kur art  fark n 1.000.-YTL oldu u görülmü tür .

6
104 Proje Özel Hesab

         600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1– Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile  köy okullar
için bilgisayar al nmas  için proje özel hesab ndan 50.000 Avroluk avans verilmi  olup, avans n
kullan na ili kin hesap özeti Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir. (Ay sonu T.C. Merkez
Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

1
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

                 104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

2– Avrupa Birli i ile yap lanan anla ma ile sa lanan d  proje kredisinden K kkale
Üniversitesi ad na özel hesaba aktar lan 100.000 Avro ile Üniversitenin ihtiyac  olan bilgisayar al
yap larak kullan lm r. (T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) kullan  idare muhasebe
biriminin muhasebe kayd .

255 Demirba lar Hesab

            104 Proje Özel Hesab

163.000

163.000
2

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

163.000

163.000

3– Avrupa Birli i ile yap lanan anla ma ile sa lanan d  proje kredisinden K kkale
Üniversitesi ad na proje özel hesab na 100.000 Avro aktar lm  olup, bu hesaptan K kkale
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Üniversitesine 50.000 avro avans verilmi tir. (Muhasebele tirme tarihindeki T.C.Merkez döviz sat
kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) kullan  idare muhasebe biriminin muhasebe kayd .

3
166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hesab

            104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

4– Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 100.000 Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu kredinin Milli E itim Bakanl n talebi
üzerine 50.000 Avroluk k sm  d  finansman kayna na geri gönderilmi tir. ( ade tarihindeki
T.C.Merkez döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

4
410 D  Mali Borçlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

5 – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile 100.000 Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu
ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm r. Aktar lan bu kredinin K kkale
Üniversitesinin talebi üzerine 50.000 Avroluk k sm n vadesi bir y l ile s rl  olan d  finansman
kayna na geri gönderilmi tir. ( ade tarihindeki T.C.Merkez döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

5

303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

403  Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

163.000

6  – Avrupa Birli i ile K kkale Üniversitesi aras nda yap lan kredi anla mas  ile 100.000
Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm r. 50.000
Avroluk k sm n vadesi bir y l ile s rl  olan kredi d  finansman kayna na iade edilmi tir. ( ade
tarihindeki T.C.Merkez döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

6

310 Cari Y lda Ödenecek D  Malî Borçlar Hs.

410 D  Malî Borçlar Hesab

        104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

163.000

7  - Proje özel hesab nda yer alan 500.000 Avro Hazine Müste arl nca kendi hesaplar na
aktar larak kullan lm r. (Kullan m tutarlar  aktar m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru
1 Avro= 1,62.-YTL)

7
105 Döviz Hesab

         104 Proje Özel Hesab

810.000

810.000
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8 - Özel hesaplardaki dövizlerin ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
yap lan de erleme sonucunda olu an kur azal  fark n 1.000.-YTL oldu u görülmü tür .

8
630 Giderler Hesab

         104 Proje Özel Hesab

1.000

1.000

105 DÖV Z HESABI

Hesab n niteli i

Döviz hesab , muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya muhasebe birimlerinin banka
hesaplar na intikal eden konvertibl döviz tutarlar  ile bunlardan yap lan ödeme, iade ve göndermelerin
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe birimlerine hazine mal  olarak teslim edilen
ya da ki i mal  olarak teslim edildi i hâlde sonradan hazine mal  olan konvertibl yabanc  paralarla,
mevzuat  gere i döviz cinsinden tahsili gereken hazine mal  yabanc  paralardan konvertibl olanlar D
Ödemeler Muhasebe Birimine aktar r.

Konvertibl olmayan hazine mal  yabanc  paralar döviz hesab  yerine dönen varl klar ana hesap
grubundaki menkul varl klar hesab na kaydedilir.

Tahsil edilen dövizlerin hesaplara al nmas nda uyulacak esaslar

Hazine mal  veya kamu idaresine ait olarak muhasebe birimlerine teslim edilen konvertibl
yabanc  paralarla, mevzuat  gere i bütçeye gelir kaydedilmek üzere döviz cinsinden tahsil edilen
konvertibl yabanc  paralar, tahsil edildi i veya teslim al nd  günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas  döviz sat  kuru üzerinden bu hesaba al narak bütçeye gelir kaydedilir.

Muhasebe birimlerince ki ilere ait olarak teslim al nan konvertibl yabanc  paralar i lem
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden bu hesaba al narak ilgili
hesaplara kaydedilir.

Muhasebe birimlerince, mevzuat  gere i ihale teminat  olarak kabul edilen konvertibl yabanc
paralar al nd  tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden bu hesaba
kaydedilerek emanete al r. Teminat olarak teslim edilen ki i mal  dövizlerden herhangi bir nedenle
gelir kaydedilmesi gerekenler kay tl  de erleri üzerinden, Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyetini
sürdüren muhasebe birimlerinde i lem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden hesaplardan ç kar r ve i lem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden bu hesaba al narak bütçeye gelir kaydedilir.

Ki ilere ait oldu u hâlde sonradan kamu idaresine ait olan konvertibl yabanc  paralar kay tl
de erleri üzerinden, Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyetini sürdüren muhasebe birimlerinde i lem
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden ilgili hesaplardan ç kar r
ve i lem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden bu hesaba
al narak bütçeye gelir kaydedilir.

Yurt içinde döviz cinsinden ihraç olunan iç borçlanma senetleri kar  tahsil edilen dövizler
ile para piyasas  nakit i lemlerinde döviz cinsinden yap lan borçlanmalara ili kin tutarlar; 28/3/2002
tarihli ve 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun
verdi i yetkiye dayan larak belirlenen borçlanma artlar na göre Hazine Müste arl nca tespit edilen
kur veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden kaydedilir.
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Tahsil edilen kamu idaresine ait dövizler ve genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin
muhasebe birimleri için Bakanl kça belirlenen tutar  a an ki ilere ait dövizler, muhasebe birimi
hesab n bulundu u banka ubesi nezdinde açt lacak döviz tevdiat hesab na gün sonlar nda yat r.
Muhasebe birimlerince bir gün içinde tahsil edilen dövizlerden bankaya yat lmas  gerekenler
düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile bankaya gönderilir.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerince;

lgili mevzuat na ve Bakanl kça yap lan düzenlemelere göre, döviz cinsinden tahsil edilen
tutarlar için ayr  muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri tutulur.

Tahsil edilen tutarlar, tahsil edildikleri tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz
sat  kuru esas al nmak suretiyle ve gelir türleri itibar yla muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa
defterine ayr  ayr  kaydedilir. Ayr ca, “Kimden tahsil edildi i” sütununda isimden hemen sonra
parantez içerisinde döviz cinsinden tutar  belirtilir.

Döviz cinsinden yap lan tahsilata ili kin belge ve kay tlar ulusal para birimi cinsinden
düzenlenmekle birlikte, tahsilat tutar  ulusal para birimine çevrilmeksizin döviz olarak muhasebe
biriminin banka hesab na aktar r. Bu husus muhasebe yetkilileri taraf ndan kontrol edilir.

Muhasebe biriminin bulundu u yer d nda, muhasebe birimine ba  olarak görev yapan
muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilen dövizler; genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerin
muhasebe birimleri için bulunulan yerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  veya Türkiye
Cumhuriyet Ziraat Bankas ubeleri, kapsama dâhil di er kamu idarelerinin muhasebe birimleri için
ilgili kamu idaresince belirlenen banka ubeleri arac yla muhasebe biriminin döviz tevdiat hesab na
aktar r. Mutemet hesab n muhasebe yetkilisine verilmesinde, aktar lan döviz kar nda al nan
banka dekontunda gösterilen kur ve döviz tutar  esas al r.

Konvertibl dövizlere ili kin olarak, Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe
birimlerinde gün sonlar nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erleme yap r. Bunlar n d ndaki genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerin muhasebe
birimlerinde Bakanl kça aksi bildirilmedikçe de erleme yap lmaz. Kapsama dâhil di er kamu
idarelerinin muhasebe birimlerinde ise kuruma ait konvertibl dövizler, gün sonlar nda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemeye tabi tutulur.

Genel bütçe kapsam ndaki idarelerin muhasebe birimi hesaplar nda toplanan dövizlerin
 Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilmesinde uyulacak esaslar:

Döviz hesab na kaydedilen hazine mal  döviz tutarlar ; haftal k dönemler itibar yla topluca
Cuma günleri, Cuma günü tatile rastlad nda bir önceki i  günü ve her durumda malî y n son i
günü; her bir döviz cinsi için ayr  ayr  düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile dövizin cinsi ve tutar
belirtilerek döviz gönderme emri düzenlenmek suretiyle D  Ödemeler Muhasebe Birimine aktar r ve
muhasebe i lem fi inin bir nüshas  D  Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir.

Dövizlerin gönderilmesinde kay tl  de erleri esas al r ve gönderme emrinin tarih ve numaras
ile gönderilen paralar n döviz cinsinden tutarlar  ve döviz kuru muhasebe i lem fi ine ayr ca yaz r.

Tahsil edilen dövizlerin D  Ödemeler Muhasebe Birimine aktar lmas nda, Bakanl kça gerek
görülmesi hâlinde muhasebe birimleri itibar yla farkl  dönemler tespit edilebilir.

 Ödemeler Muhasebe Birimince, genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerin muhasebe
birimlerinden gönderilen dövizlerle ilgili muhasebe i lem fi leri al nd nda, gelen dövizler fi lerde
gösterilen de er üzerinden kay tlara al r ve göndermeyle ilgili fi in asl  geldi inde banka dekontunda
gösterilen döviz tutar  da dikkate al narak, yap lan kayd n do rulu u ayr ca kontrol edilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Mükellef A, 2.000.-YTL gelir vergisi borcuna kar k Ba kent Vergi Dairesi veznesine
2.000 dolar yat rm r. (T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$ = 1.-YTL)
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105 Döviz Hesab

            120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

2.000

2.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

2 – kkale Sa k Kurumlar  1 nolu Döner Sermaye Muhasebe birimi hazine hissesi kar
olarak K kkale Muhasebe Biriminin hesab na 2.000 dolar yat rm r. (T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru 1$=1.-YTL)

105.02 Döviz Hesab

            600 Gelirler Hesab

2.000

2.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

3  – K lcahmam Muhasebe Birimi taraf ndan ki ilere ait 2.000 dolar döviz tahsilat  yapm
olup, bunun 1.000 dolar  geçici teminat olarak al nm r. (T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru
1$=1.30-YTL)

3

105 Döviz Hesab

            333 Emanetler Hesab

            330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

2.600

1.300

1.300

4  – Ki ilere ait olarak al nan ve kay tl  de eri 2.000.-YTL olan 2.000 dolar, hak sahibinin
ölmesi ve mirasç  da olmamas  nedeni ile hazineye intikal etmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru 1$= 1,5.-YTL)

333 Emanetler Hesab

            105 Döviz Hesab

2.000

2.000

105 Döviz Hesab

            600 Gelirler Hesab

3.000

3.000
4

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

5 - Yurt içinde döviz cinsinden  50.000 dolar tahvil, 30.000 dolar hazine bonosu ve 20.000 dolar
para piyasas  nakit i lemlerinden borçlanma sureti ile döviz tahsilat  yap lm r. (T.C. Merkez Bankas
döviz sat  kuru 1$= 1.-YTL)
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5

105 Döviz Hesab

         404 Tahviller Hesab

         302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

         305 Bonolar Hesab

100.000

50.000

30.000

20.000

6 – K kkale Muhasebe Birimi taraf ndan D  Ödemeler Muhasebe Birimine, muhasebe i lem
fi indeki kay tl  de eri 3.000.-YTL olan 3.000 dolar döviz gönderilmi tir.

a)  Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd ,

b) kkale Muhasebe biriminin kayd ,

a
105 Döviz Hesab

            511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

3.000

3.000
6

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

           106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

3.000

3.000

7  - D leri Bakanl  Muhasebe Biriminin hesab n bulundu u bankaya konsolosluklardan
400 dolar intikal etmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1.-YTL)

7
105 Döviz Hesab

        107 Elçilik ve Konsolosluk Nezrindeki Paralar Hs.

400

400

8  - T.C. Merkez Bankas ndaki mü terek fon hesab nda bulunan 5.000 dolar, döviz olarak
hazineye aktar lm r. (Aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1.-YTL)

105 Döviz Hesab

            600 Gelirler Hesab

5.000

5.000
8

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

5.000

5.000

9 - D  kredi geri ödemelerinden 5.000 dolar döviz hazineye iade edilmi  olup,  50 dolar faiz
giderlerine ili kindir. ( ade tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1.-YTL)
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105 Döviz Hesab

            600 Gelirler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

5.000

50

4.9509

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Gelirler Hesab

50

50

10 – Yurt d nda ihraç olunan d  borçlanma senetleri kar  al nan 50.000 dolar hazine
hesaplar na aktar lm  olup, masraf olarak 5.000 dolar kesinti yap lm r.(Aktarma tarihteki T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1.-YTL)

105 Döviz Hesab

630 Giderler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

45.000

5.000

50.00010

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

11 - Risk hesab na 5.000 dolar ödenmi tir. (Tahsilat tarihindeki T.C.Merkez Bankas  döviz sat
kuru 1$=1.-YTL)

11
105 Döviz Hesab

            339 Risk Hesab

5.000

5.000

12– Bankadan gelen hesap özetinden, K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinden bankaya
gönderilen 1.500 dolar n döviz tevdiat hesab na yatt  anla lm r. (Döviz Kuru 1$ = 1.-YTL)

12
105.02 Döviz Hesab

            108 Di er Haz r De erler Hesab

1.500

1.500

13 – K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda 500 dolar fazla ç km r.
(Say m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$ = 1.-YTL)

13
105 Döviz Hesab

            397 Say m Fazlalar  Hesab

500

500
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14 - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür. Bunun 500.-YTL si
risk hesab na, 1.000.-YTL si  emanet hesab na aittir.

14

105 Döviz Hesab

            339 Risk Hesab

            330 Emanetler Hesab

            600 Gelirler Hesab

2.500

500

1.000

1.000

15 – K kkale Üniversitesi Muhasebe Birimlerince gün sonunda kurum mal  konvertibl
yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu
olu an kur art  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.

15
105 Döviz Hesab

             600 Gelirler Hesab

2.500

2.500

b) Alacak
1 – kkale Muhasebe Birimi veznesince bankaya yat lmak üzere 1.500 dolar gönderilmi tir.

(Döviz Kuru 1$ = 1.-YTL)

1
108 Di er Haz r De erler Hesab

            105 Döviz Hesab

1.500

1.500

2 – Döviz hesab nda kay tl  1.000 dolar için düzenlenen döviz gönderme emri bankadan gelen
hesap özet cetvelinde ilgili hesaba aktar ld  görülmü tür.

2
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

            105.02 Döviz Hesab

1.000

1.000

3  - Mucur Muhasebe Birimi veznesince emanetler hesab nda bulunan 1.000 dolar  ile geçici
teminat olarak al nan 1.000 dolar iade edilmi tir.

3

333 Emanetler Hesab

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

            105 Döviz Hesab

1.300

1.300

2.600
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4- Sulakyurt Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda, kay tl  de eri 500 dolar olan
döviz eksik ç km r. (Say m tarihindeki Merkez Bankas  Sat  Kuru 1$ = 1.-YTL)

4
197 Say m Noksanlar  Hesab

            105 Döviz Hesab

500

500

5  - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür. Bunun 500.-YTL si
risk hesab na, 1.000.-YTL si  emanet  hesab na aittir.

5

339 Risk Hesab

330 Emanetler Hesab

630 Giderler Hesab

            105 Döviz Hesab

500

1.000

1.000

2.500

6 – K kkale Üniversitesi Muhasebe Birimlerince gün sonunda kurum mal  konvertibl yabanc
paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur
azal  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.

6
630 Giderler Hesab

            105 Döviz Hesab

2.500

2.500

106 DÖV Z GÖNDERME EM RLER  HESABI (-)

Hesab n niteli i
Döviz gönderme emirleri hesab , muhasebe birimlerinin nezdinde döviz hesab  bulunan

bankalardaki döviz hesaplar ndan yapacaklar  ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz
gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendi i veya gönderildi i bildirilenlerin izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Muhasebe biriminin, nezdinde döviz hesab  bulunan bankalardaki döviz hesaplar ndan ilgililere
ödenecek veya hesaben gönderilecek olan döviz tutarlar  için döviz gönderme emri düzenlenir.

Döviz hesab nda yer alan tutarlardan ulusal para birimine çevrilmesine ili kin bankaya verilen
talimatlar hesaplara kaydedilmeden önce, Hazine Müste arl  muhasebe birimleri d ndaki genel
bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerince söz konusu dövizlerin günlük
de erlemesi yap p varsa olu an kur farklar  muhasebele tirilir.

Döviz gönderme emri, muhasebe yetkilisi taraf ndan görevlendirilecek bir memur taraf ndan
banka yetkililerine zimmetle teslim edilir. Muhasebe yetkilisi taraf ndan bu konuda görevlendirilecek
memurun ad , soyad  ve imza örne i daha önce bankaya yaz  olarak bildirilir. Teslim i lemi,
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muhasebe birimince iki nüsha olarak “Gönderme emri” ifadesinin üzeri çizilerek düzenlenen
“Gönderme emri/Döviz gönderme emri teslim tutana ”n n banka yetkilisine imzalat lmas  suretiyle
gerçekle tirilir. Tutana n ilk nüshas  bankada al konulur, ikinci nüshas  ise görevli memura geri
verilir ve bu nüsha muhasebe biriminde aç lacak ayr  bir dosyada tarih s ras na göre saklan r. Bankaca,
döviz gönderme emrinin bir nüshas  al konulup, bir nüshas  paran n gönderilmesi veya istenilen
hesaba aktar lmas ndan sonra onaylanarak döviz hesab na ili kin banka hesap özet cetveli ile birlikte
muhasebe birimine iade edilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Ankara Devlet Hastanesinin ihtiyac  olan t bbi cihaz için 20.000 dolar muhasebe biriminin
bankadaki döviz hesab ndan ödenmi tir. (Gönderme tarihindeki T.C. Merkez Bankas  sat  kuru
1$=1.-YTL)

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

              600 Gelirler Hesab  (DV)

20.000

19.850

150

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hs (DV)

150

150

2 – Ankara Muhasebe Biriminin döviz hesab nda yer alan 1.000 dolar n ulusal para birimine
çevrilmesi için bankaya talimat verilmi tir. (T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru  1$=1.-YTL ve
döviz al  kuru 1$=0,90.-YKR)

2

102 Banka Hesab

630 Giderler Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

900

100

1.000

3  – Bursa Muhasebe Biriminin döviz hesab nda 1.000.-YTL bedelle kay tl  1.000 dolar D
Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilmi tir.

3
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.000

1.000

4 – Kaman Muhasebe Biriminin döviz tevdiat hesaplar nda 1.000.-YTL bedelle yer alan ki ilere
ait 1000 dolar sahibine iade edilmi tir.
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4
333 Emanetler Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.000

1.000

b) Borç
1  - Döviz hesab nda kay tl  1.000 dolar için düzenlenen döviz gönderme emrinin, bankadan

gelen hesap özetinde ödendi i  görülmü tür.

1
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

              105.02 Döviz Hesab

1.000

1.000

107 ELÇ K VE KONSOLOSLUK NEZD NDEK  PARALAR HESABI

Hesab n niteli i

Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesab , D leri Bakanl  Muhasebe Biriminin
elçilik ve konsolosluklar nezdindeki paralar  ile bu paralardan yap lan ödeme ve göndermelerin
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesab  kullan larak yap lan ödemeler ile merkezden
gönderilen avans i lemlerine ili kin esas ve usuller a da gösterilmi tir:

Elçilik ve konsolosluklarca D leri Bakanl  Muhasebe Birimi ad na tahsil edilen de erli
kâ t sat  bedelleri, bütçe geliri ve emanet tahsilat  ile di er tahsilat kar nda yurt d  muhasebe
yetkilisi mutemedi al nd  düzenlenir.

leri Bakanl n yabanc  ülkelerde tahakkuk eden ayl klar hariç bütçe giderleri ve mahalli
hizmetlilerin ücretleri, harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmi  olan memurlara gönderilen
avanslarla veya aç lacak kredilerle ödenir.

leri Bakanl  merkez memurlar  ile yabanc  ülkelerde bulunan memurlar n ayl klar  ve
merkezin çe itli gider ve gelirleri, do rudan D leri Bakanl  Muhasebe Birimince ödenir veya
tahsil edilir.

Bu görevlerden dolay  elçilik ve konsolosluklar; tahsilat aç ndan “Muhasebe yetkilisi
mutemetli i”, gider aç ndan elçiler ve konsoloslar veya bu i le görevlendirilmi  olan memurlar
“Harcama yetkilisi mutemedi” say rlar.

Elçilik ve konsolosluklarca yap lan tahsilat ve ödemeler ile merkezden gönderilen avanslar için,
da belirtilen defterler tutulur ve cetveller düzenlenir:

a) Konsolosluklar kasa defteri,

b) Konsolosluklar gelir defteri;

c) Elçilik ve konsolosluklar harcamalar defteri,

ç) De erli kâ tlar defteri,

d) Emanetler defteri,

e) Menkul k ymetler defteri,

f) Al nd  kay t defteri,

g) Konsolosluk has lat cetveli,
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) Konsolosluklar has lat  döküm cetveli ,

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – leri Bakanl  Muhasebe Birimince, Berlin Ba konsoloslu una 10.000 Avro
gönderilmi tir. (Cibayet kuru 1,60.-YTL)

1
107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hs.

                106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

16.000

16.000

2  – Berlin Ba konsoloslu undan al nan has lat cetvelinin muhasebe birimi tablosu toplam n
1.000 Avro oldu u görülmü tür. (Cibayet kuru 1,60.-YTL)

107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hesab

                600 Gelirler Hesab

1.600

1.600
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.600

1.600

3 – Berlin Ba konsoloslu undan al nan has lat cetvelinin di er tahsilat tablosunda 1.000 Avro
bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen ki ilere ait tahsilat yapt  görülmü tür. (Cibayet kuru 1,60.-
YTL)

3
107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hesab

                333 Emanetler Hesab

1.600

1.600

4  – Berlin Ba konsoloslu unda al nan hesap belgesinde, Paris Ba konsoloslu una 500 Avro
aktar ld  görülmü tür. (Son de erleme kuru 1,60.-YTL)

4
107.02.37 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hesab

               107.02.04 Elçilik ve Kon.Nez. Paralar Hs.

800

800

5 - Berlin Ba konsoloslu u harcama yetkilisi mutemedine verilen ön ödemeden 300 Avro iade
edilmi tir. (Verildi i tarihteki kur 1 Avro=1,60.-YTL)

5
107 Elçilik ve Konsolosluk Nez.Paralar Hesab

               160  Avans ve Kredileri Hesab

480

480
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6 - Mali y l sonunda yard mc  hesap defterleri kay tlar na göre Gümülcine Ba konsoloslu una
ait hesapta bulunan mahalli para art klar n T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu;

a)10.000.-YTL lehte art  oldu u görülmü tür.

b)10.000.-YTL aleyhte fark oldu u görülmü tür.

a
107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hesab

             600 Gelirler Hesab

10.000

10.000
6

b
630 Giderler Hesab

             107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hs.

10.000

10.000

b) Alacak

1 - Berlin Ba konsoloslu undan al nan hesap belgesine göre  300 Avro avans tutar n elçilik
has lat ndan ödendi i görülmü tür. (Kur 1,60.-YTL)

1
338 Konsolosluk Cari Hesab

             107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar. Hs

480

480

2  – Berlin Ba konsoloslu unda al nan hesap belgesinde Paris Ba konsoloslu una 5.000 Avro
aktar lm  olup, bu aktarma için 100.-YTL masraf ödenmi tir. (Son de erleme kuru 1,60.-YTL)

107.02.37 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hs.

            107.02.04 Elçilik ve Kon.Nez. Paralar Hs.

8.000

8.000

630 Giderler Hesab

            107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hs

100

100
2

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

100

100

3  – Berlin Ba konsoloslu unun has lat cetvelinde 1000 Avro bütçeye gelir kaydedilmesi
gerekmeyen ki ilere ait olarak yap lan  tahsilat ilgilisine iade edilmi tir.

3
333 Emanetler Hesab

             107 Elçilik ve Konsolosluk Nez. Paralar Hs.

1.600

1.600
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108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI

Hesab n niteli i

Di er haz r de erler hesab , haz r de erler hesap grubunda say lan hesaplar içerisinde
tan mlanmayan ve niteli i itibar yla bu grupta izlenmesi gereken di er haz r de erler için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

1 - Kasa ihtiyac  için veznedar ad na düzenlenen çekler ile bunlardan tahsil edilip, kasa varl na
dâhil edilenler,

2 - Kasa fazlas  olarak bankaya gönderilen paralar  ile bunlardan bankaca tahsil edilenler,

3 - Bankaya gönderilen dövizler ve söz konusu dövizlerden bankaca tahsil edilenler,

4 - Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince, gerek bankalarca teslim edilerek kasaya
giri i yap lan, gerekse çe itli nedenlerle kasada toplanan dola mdan kald lan madeni paralar,

5 - Niteli i itibar yla bu grupta izlenmesi gereken di er haz r de erler,

 bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Keskin Muhasebe Biriminde kasa fazlas  2.000.-YTL teslimat düzenlenmek sureti ile
veznedar ile bankaya gönderilmi tir.

1
108 Di er Haz r De erler Hesab

                   100 Kasa Hesab

2.000

2.000

2– kkale Muhasebe Birimi veznesinde bulunan 1.000 dolar (1$=1.-YTL) bankaya
yat lmak üzere gönderilmi tir.

2
108 Di er Haz r De erler Hesab

                   105.01 Döviz Hesab

1.000

1.000

3- Kasa ihtiyac  için bankadan çekilmek üzere veznedar ad na 3.000.-YTL’ lik çek
düzenlenmi tir.

3
108 Di er Haz r De erler Hesab

                  103 Ver.Çek.ve Gön.Em.Hesab

3.000

3.000

4  – Dola mdan çekilen 3.000.-YTL madeni para Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe
Birimine gelmi tir.
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4
108 Di er Haz r De erler Hesab

                   100 Kasa Hesab

3.000

3.000

b) Alacak

1- Kasa ihtiyac  için veznedar ad na düzenlenen 3.000.-YTL lik çek tahsil edilerek kasaya
konmu tur.

1
100 Kasa Hesab

                   108 Di er Haz r De erler Hesab

3.000

3.000

2– Bankadan gelen hesap özet cetvelinden kasa fazlas  2.000.-YTL’nin bankaya yatt
görülmü tür.

2
102 Banka  Hesab

                   108 Di er Haz r De erler Hesab

2.000

2.000

3– Bankaya yat lmak üzere gönderilen 1.000 dolar n (1$ =1.-YTL) bankaya yat ld
görülmü tür.

3
105.02 Döviz Hesab

                  108 Di er Haz r De erler Hesab

1.000

1.000

4  - Di er haz r de erler hesab nda kay tl  dola mdan kald lan 2.000.-YTL de erindeki
madeni para, Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince, döner sermayeye  verildi i ve döner
sermayeden 300.-YTL tahsil edildi i görülmü tür.

409 Uz. Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

                 108 Di er Haz r De erler Hesab

2.000

2.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

100 Kasa Hesab

                600 Gelirler Hesab

300

300

4

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

300

300
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109 BANKA KRED  KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Banka kredi kartlar ndan alacaklar hesab , muhasebe birimince banka kredi kartlar yla yap lan
tahsilat ve bunlara ili kin olarak yap lan mahsup ve iade i lemlerinin izlenmesi için kullan r.

Banka kredi kartlar yla yap lan tahsilatlara ili kin usul ve esaslar Bakanl kça belirlenir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Ba kent Vergi Dairesi kredi kart  ile mükellef (A)’dan 300.-YTL gelir vergisi tahsilat
yapm r.

109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab

                 120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

300

300
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

300

300

2 – K kkale cra Müdürlü ü 100.-YTL de erindeki harc , kredi kart  ile tahsil etmi tir.

109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar hesab

              600 Gelirler Hesab

100

100
2

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

b) Alacak

1 – Kredi kart  ile yap lan 300.-YTL vergi tahsilat n bankadan gelen hesap özet cetvelinde
Ba kent Vergi Dairesinin banka hesab na aktar ld  görülmü tür.

1
102 Banka Hesab

              109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hs.

300

300

2 – Ba kent Vergi Dairesi ad na banka kredi kart yla  Bankas  taraf ndan yap lan gelir vergisi
tahsilat  olan 1.000.-YTL do rudan ç Ödemeler Muhasebe Biriminin hesab na aktar lm r. ( ç
Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd )
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2
109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesab

             510 Nakit Hareketleri Hesab

1.000

1.000

3  - Ba kent Vergi Dairesi kredi kart  ile mükellef (A)’ dan yapt  300.-YTL gelir vergisi
tahsilat  iptal etmi tir.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

              109 Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hs

300

300
3

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

              805 Gelir Yans tma Hesab

300

300

11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

Menkul k ymet ve varl klar hesap grubu; kamu idarelerince geçici olarak elde tutulan hisse
senetleri, kamu ve özel kesim tahvil, senet ve bonolar , yat m fonlar , alt n, gümü  ve benzeri

ymetli madenler ile antika niteli indeki e ya, para ve pul gibi di er çe itli menkul k ymet ve
varl klar n izlenmesi için kullan r.

Menkul k ymet ve varl klar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

110 Hisse Senetleri Hesab

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

117 Menkul Varl klar Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler
Menkul k ymet ve varl klar; kamu idarelerine ait olarak muhasebe birimlerine, mahkeme ve

di er daire veya ki ilerce teslim edilen ya da kamu idaresi alacaklar na kar k olarak al nan özel ve
kamu kesimi tahvil, hisse senedi ve bonosu, yabanc  tahvil ve hisse senetleri ile konvertibl olmayan
yabanc  paralar, kamu idarelerinin kasa veya veznelerinde saklanmas  gereken her türlü k ymetli
madenden yap lm  e ya ve antik de eri olan e yalar ile her türlü antika para ve pullardan olu ur.

Kamu idarelerine veya do rudan muhasebe birimlerine teslim edilen ve k ymeti bilinmeyen
menkul k ymet ve varl klardan muhasebe birimlerince muhafaza edilmesi gerekenler, ilgili mevzuat na
göre k ymet takdiri yap ld ktan sonra kaydedilir.

Yukar da say lanlar d nda kalan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine ait menkul k ymet
ve varl klar, 16/5/1984 tarihli ve 3007 say  Gümrük Mevzuat na Göre Tasfiye Edilecek E ya
Hakk nda Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesine göre i leme tabi tutulur.

Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimi ile ç Ödemeler Muhasebe Birimine intikal
eden menkul k ymet ve varl klar, duran varl klar ana hesap grubu içindeki menkul varl klar hesab na
kaydedilir.

Menkul k ymet ve varl klar n al nmas , saklanmas  veya verilmesi i lemleri a daki
aç klamalara göre yap r:
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Menkul k ymet ve varl klar, muhasebe birimlerince teslim al nd nda al nd  belgesi
düzenlenerek birinci nüshas  menkul k ymeti teslim edene verilir. Al nd  belgesinde, menkul k ymetin
cinsi, adedi, numaras , varsa ayar , kupon adedi ve tutar  gibi nitelikleri ayr nt  olarak gösterilir.

Menkul k ymet ve varl klar, veznedarlarca üzerlerinde yard mc  hesap defteri s ra numaras
ta yan torba veya zarflar içerisinde kasada veya vezne odas nda uygun bir bölümde saklan r.

Menkul k ymet ve varl klar teslim al nd nda nominal de eri üzerinden, paraya çevrildi inde,
ba ka bir muhasebe birimine gönderildi inde veya ki i mal  haline geldi inde kay tl  de eri üzerinden
muhasebe i lem fi i düzenlenerek hesaplara kaydedilir. Menkul k ymetlerin edinilmesi s ras nda
ödenen komisyon ve benzeri giderler ilgili menkul k ymet ve varl k hesaplar yla ili kilendirilmeden
giderler hesab na kaydedilmek suretiyle muhasebele tirilir.

Kapsama dâhil kamu idarelerince borçlanma amac yla ç kar lan tahvil, senet ve bonolar ile
bunlardan geri ödenenler bu grupta yer alan hesaplarla ili kilendirilmez.

Kamu idarelerine ait olarak muhasebe birimlerine teslim edilen yabanc  paralardan konvertibl
olmayanlar n hesaplara kayd , i lem tarihinde hesaplarda yer verilen en dü ük tutar üzerinden ihtiva
ettikleri kupür de erleri ile yap r. Konvertibl olmayan yabanc  paralar n ba ka muhasebe birimlerine
gönderilmesi ya da sahiplerine iadesine karar verilmesi hâlinde gönderme ve iade i lemine ili kin
kay tlar da kayda esas bedeli üzerinden yap r.

Muhasebe birimlerince teslim al nan tahvil veya bonolar n, teslim tarihinde üzerlerinde
bulunmas  gereken vadesi gelmemi  kuponlar n tamam olup olmad  kontrol edilir. Kuponlar
noksan oldu u takdirde bu noksanl k verilen al nd  belgesi ve defter kay tlar nda belirtilir.

Muhasebe birimlerine teslim edilen menkul varl klar n, muhasebe birimlerinden müzelere
gönderilmesi durumunda, göndermeler menkul varl klar hesab n yard mc  hesaplar nda izlenir.
Menkul varl n gönderildi i yerden al nd  bilgisinin gelmesi ile birlikte söz konusu menkul varl k,
hesaplardan ç kar r.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe birimlerine, tahvil, senet ve bonolar d nda
hazine mal  olarak teslim edilen veya ki ilere ait olarak teslim edildi i hâlde sonradan hazine mal
olan menkul varl klar, muhasebe birimlerine teslimini izleyen günden ba lamak üzere en geç bir ay
içinde Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine; konvertibl olmayan yabanc  paralar ise
haftal k dönemler itibar yla Cuma günleri ç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir.

Hazine mal  tahvil, senet ve bonolar mahallindeki bankalar arac yla paraya çevrilir.
Mahallinde paraya çevrilemeyenler ise muhasebe birimine teslimini izleyen günden ba lamak üzere,
en geç bir ay içinde ç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir.

Bakanl kça, gerek görülmesi hâlinde, muhasebe birimlerine teslim edilen menkul varl klar n ç
Ödemeler Muhasebe Birimine veya Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine aktar lmas nda
muhasebe birimleri itibar yla farkl  dönemler tespit edilebilir.

110 H SSE SENETLER  HESABI

Hesab n niteli i

Bu hesap, geçici olarak elde tutulan hisse senetlerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1– K kkale Belediyesinin Kaletepe Vergi Dairesine olan vergi borcuna kar k 150.000.-YTL

de erindeki hisse senedi hazineye intikal etmi tir.
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110 Hisse Senetleri Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

2 – ehir Emniyet Müdürlü ü taraf ndan ele geçirilen 1.000.-YTL de erindeki hisse senedi
hazineye intikaline karar verilmi tir.

110 Hisse Senetleri Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

3  – Ki i mal  olarak Manavgat Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  1.000.-YTL de erinde
hisse senedi, ki inin ölmesi ve mirasç  da olmad  için mahkemece hazineye intikal ettirilmi tir.

110 Hisse Senetleri Hesab

              600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
3

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs

              912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

1.000

1.000

5– Mucur Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  200.-YTL de erinde hisse senedi
lcahamam Muhasebe Birimine gönderilmi tir.

a) Gönderen Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Alan Muhasebe Biriminin kayd ,

a
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              110 Hisse Senetleri Hesab

200

200
5

b
110 Hisse Senetleri Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

200

200

6  - Antalya Muhasebe Birimi veznesinde  yap lan say mda 200.-YTL hisse senedi fazla
km r.
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6
110 Hisse Senetleri Hesab

              397 Say m Fazlal klar  Hesab

200

200

b) Alacak

1  – K lcahamam Muhasebe Biriminde hazine mal  olarak kay tl  1.000.-YTL de erindeki
hisse senedi elden ç kar lm r.

a) Hisse senedi 1.100.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

b) Hisse senedi 900.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

c) Hisse senedi 1.000.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

100 Kasa Hesab

          110 Hisse Senetleri Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100a

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

           110 Hisse Senetleri Hesab

900

100

1.000b

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

900

900

100 Kasa Hesab

           110 Hisse Senetleri Hesab

1.000

1.000

1

c
805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

2 – Mahkemece hazineye intikal ettirilen 3.500.-YTL hisse senedi ilgilinin Yarg tay da açt
dava sonucunda ki i mal  haline dönü türülmü tür.

630 Giderler Hesab

             110 Hisse Senetleri Hesab

3.500

3.500
2

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

             913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

3.500

3.500



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

54

3- Mu la Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan say mda 1.000.-YTL hisse senedi eksik
km r.

3
197 Say m Noksanlar  Hesab

             110 Hisse Senetleri Hesab

1.000

1.000

111 ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI

Hesab n niteli i

Özel kesim tahvil, senet ve bonolar  hesab , özel sektör taraf ndan ç kar lan ve muhasebe
birimine intikal eden tahvil, senet ve bonolar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki özel kesim tahvil
hazineye intikal etmi tir.

111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

2 – Ankara Emniyet Müdürlü ü taraf ndan ele geçirilen 1.000.-YTL de erin özel kesim tahvil
hazineye intikaline karar verilmi tir.

111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

3 – Ki i mal  olarak Gerede Muhasebe Birimi naz m hesaplar nda kay tl  1.000.-YTL de erinde
özel kesim tahvil, ki inin ölmesi ve mirasç  da olmad  için mahkemece hazineye intikal
ettirilmi tir.

3
111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
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913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

              912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

1.000

1.000

4– Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  2.000.-YTL de erinde özel kesim tahvil
Bah  muhasebe birimine gönderilmi tir.

a) Gönderen Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Alan Muhasebe Biriminin kayd ,

a
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

2.000

2.000
4

b
111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

2.000

2.000

5  - Adana Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda 200.-YTL özel kesim tahvil fazla
km r.

5
111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

              397 Say m Fazlal klar  Hesab

200

200

6  - K kkale Muhasebe Biriminde bulunan özel kesim tahvil için 400.-YTL faiz
hesaplanm r.

6
111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

400

400

b) Alacak
1 – Ankara Muhasebe Biriminde hazine mal  olarak kay tl  1.000.-YTL de erindeki özel kesim

tahvil elden ç kar lm r.

a) Tahvil 1.100.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

b) Tahvil 900.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

c) Tahvil 1.000.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

1 a

100 Kasa Hesab

          111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100
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805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

             111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

900

100

1.000b

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

900

900

100 Kasa Hesab

             111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

1.000

1.000
c

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

2  – Mahkemece hazineye intikal ettirilen 350.-YTL özel kesim tahvil ilgilinin Yarg tay da
açt  dava sonucunda ki i mal  haline dönü türülmü tür.

630 Giderler Hesab

           111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

350

350
2

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

             913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

350

350

3- Ankara Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan say mda 1.000.-YTL özel kesim tahvil
eksik ç km r.

3
197 Say m Noksanlar  Hesab

             111 Özel Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

1.000

1.000

112 KAMU KES  TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI

Hesab n niteli i

Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar  hesab , di er kamu idarelerince ç kar lan ve muhasebe
birimine intikal eden tahvil, senet ve bonolar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki kamu kesim tahvil
hazineye intikal etmi tir.
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112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

2– kkale Emniyet Müdürlü ü taraf ndan ele geçirilen 1.000.-YTL de erindeki kamu
kesim tahvil hazineye intikal etmi tir.

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

3  – Ki i mal  olarak K lcahamam Muhasebe Birimi naz m hesaplar nda kay tl  1.000.-YTL
de erinde kamu kesim tahvil ki inin ölmesi ve mirasç  da olmad  için mahkemece hazineye intikal
ettirilmi tir.

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
3

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

              912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hs.

1.000

1.000

4– Çaml dere Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  2.000.-YTL de erinde kamu kesim tahvil
Polatl  Muhasebe Birimine gönderilmi tir.

a) Gönderen muhasebe biriminin kayd ,

b) Alan muhasebe biriminin kayd ,

a
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

              112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolar  Hs.

2.000

2.000
4

b
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

2.000

2.000
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5 - K ehir Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda 200.-YTL kamu kesim tahvil fazla
km r.

5
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

              397 Say m Fazlal klar  Hesab

200

200

b) Alacak
1  – Çelebi Muhasebe Biriminde hazine mal  olarak kay tl  1.000.-YTL de erindeki kamu

kesim tahvil elden ç kar lm r.

a) Tahvil 1.100.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

b) Tahvil 900.-YTL de er ile elden ç kar lm r

c) Tahvil 1.000.-YTL de er ile elden ç kar lm r.

100 Kasa Hesab

          112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100a

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

             112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

900

100

1.000b

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

900

900

100 Kasa Hesab

             112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

1.000

1.000

1

c
805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

2  – Mahkemece hazineye intikal ettirilen 350.-YTL kamu kesim tahvil ilgilinin Yarg tay da
açt  dava sonucunda ki i mal  haline dönü türülmü tür.

2
630 Giderler Hesab

           112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

350

350
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912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

             913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

350

350

3- Sivas Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan say mda 1.000.-YTL kamu kesim tahvil
eksik ç km r.

3
197 Say m Noksanlar  Hesab

             112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

1.000

1.000

117 MENKUL VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Menkul varl klar hesab ; her ne ekilde olursa olsun kamu idarelerine ait olarak muhasebe
birimlerine intikal eden alt n, gümü , p rlanta ve benzeri k ymetli madenler, antika niteli indeki e ya,
para, pul gibi menkul varl klar ve konvertibl olmayan yabanc  paralar ile di er çe itli menkul k ymet
ve varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – K lcahamam Adliyesi taraf ndan K cahamam Muhasebe Birimine 350.-YTL de erinde

hazine mal  alt n teslim edilmi tir.

1
117 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

350

350

2  – Ki i mal  olarak muhasebe birimi hesaplar nda kay tl  250.-YTL de erindeki menkul
varl k, ki inin ölmesi ve mirasç  da olmamas  nedeni ile Hazineye intikal etmi tir. Menkul varl n
rayiç bedeli 260.-YTL d r.

117 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

260

260
2

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

             912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

250

250

3  – K kkale Muhasebe Birimi, Keskin Muhasebe Birimine 1.000.-YTL Hazine mal  menkul
varl k göndermi tir.

a) Keskin Muhasebe Biriminin muhasebe kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin muhasebe kayd ,
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a 117 Menkul Varl klar Hesab

            511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
3

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

            117 Menkul Varl klar Hesab

1.000

1.000

4  - Kilis Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan say mda 1.000.-YTL menkul varl k fazla
km r.

4
117 Menkul Varl klar Hesab

             397 Say m Fazlal klar  Hesab

1.000

1.000

5  - Gaziantep Muhasebe Birimi 2.000.-YTL antika paray  Bakanl n emri üzerine müzeye
göndermi tir.

5
117 Menkul Varl klar Hesab

             117 Menkul Varl klar Hesab

2.000

2.000

b) Alacak

1- kkale Muhasebe Birimi 3.000.-YTL menkul varl  Damga ve Darphane Matbaas
Muhasebe Birimine göndermi tir.

1
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             117 Menkul Varl klar Hesab

3.000

3.000

2 - Mahkemece hazineye intikal ettirilen 350.-YTL kaçak alt n ilgilinin Yarg tay da açt
dava sonucunda hazine mal  olarak kay t edilen tutar ki i mal  haline dönü türülmü tür.

630 Giderler Hesab

            117 Menkul Varl klar Hesab

350

350
2

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

          913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hs.

350

350

3  - Kahramanmara  Muhasebe Birimi 2.000.-YTL antika paray  Bakanl n emri üzerine
müzeye göndermi tir.

a) Gönderme kayd  yap lm r.
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b) Müze taraf ndan menkul varl n  teslim al nd  bildirilmi tir.

a
117 Menkul Varl klar Hesab

             117 Menkul Varl klar Hesab

2.000

2.000
3

b
630 Giderler Hesab

             117 Menkul Varl klar Hesab

2.000

2.000

4  – Kilis Muhasebe Biriminin elinde bulunan 1.000.-YTL de erindeki hazine mal  menkul
varl k paraya çevrilmi tir.

a) Elden ç karma de eri kay tl  de ere e it,

b) Elden ç karma de eri kay tl  de erden 50.-YTL fazla,

c) Elden ç karma de eri kay tl  de erden 25.-YTL az,

100 Kasa Hesab

           117 Menkul Varl klar Hesab

1.000

1.000
a

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

            117 Menkul Varl klar Hesab

            600 Gelirler Hesab

1.050

1.000

50b

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.050

1.050

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

            117 Menkul Varl klar Hesab

975

25

1.000

4

c

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

975

975

5 - Ankara Muhasebe Biriminin veznesinde yap lan say mda 1.000.-YTL menkul varl k eksik
km r.

5
197 Say m Noksanlar  Hesab .

            117 Menkul Varl klar Hesab

1.000

1.000
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12 FAAL YET ALACAKLARI

Faaliyet alacaklar  hesap grubu; kamu idarelerince gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet
dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü vergi gelirleri, te ebbüs ve mülkiyet gelirleri, al nan ba  ve
yard mlar, di er gelirler ile sermaye gelirlerinden kaynaklanan alacaklar n ve verilen depozito ve
teminatlar n izlenmesi için kullan r.

Faaliyet alacaklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Gelirlerden alacaklar hesab ; mevzuat  gere ince gelir olarak tahakkuk ettirilen vergi gelirleri,
te ebbüs ve mülkiyet gelirleri, al nan ba  ve yard mlar ile di er gelirler, duran varl klar ana hesap
grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na
inenler ile bunlardan yap lan tahsilat veya terkinlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Gelirlerden alacaklar hesab na ili kin tahakkuk i lemleri a da aç kland ekilde yap r:

lgili servislerce tahakkuk bordrolar  ile ya da tahakkuk fi leri ile muhasebe servisine bildirilen
gelirlerden alacak tutarlar , düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle ilgili hesaplara al narak tahakkuk
kay tlar  yap r.

Gelirlerden alacaklara ait tahakkuklar ayn  gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirilir.

Faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan dönemi takip eden
dönemlerde tahsili gereken tutarlar ise duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden
alacaklar hesab na kaydedilerek izlenir.

Duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlardan,
dönem sonlar nda vadesi bir y n alt na inenler bu hesaba aktar r.

Nitelikleri itibar yla tahakkuku tahsiline ba  bütçe geliri olarak yap lan tahsilatlar, bu hesapla
ili kilendirilmez.

Gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  alacaklar n terkinine ili kin düzeltme fi leri muhasebe
servisine gönderildi inde, her bir düzeltme fi ine veya düzeltme fi lerinin ekli oldu u günlük icmal
listesine göre düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle giderler hesab na kaydedilerek terkin edilen
tutarlar kay tlardan ç kar r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Sulakyurt Muhasebe Birimi gelir servisinden muhasebe servisine gönderilen tahakkuk
bordrosuna göre mükellef A ad na 2.500.-YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmi tir.
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1
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

2.500

2.500

2  - Mükellef (X) ad na 3.000.-YTL vergi tahakkuk ettirilmi  mükellef bu borcuna kar k
2.000.-YTL  çek vermi tir. Daha sonra bu çek kar  olmad  gerekçesi ile muhasebe biriminin
hesab n bulundu u banka taraf ndan iade edilmi tir.

a) Önceki Kay tlar ,

b) Y çinde iade edilmi tir,

c) Y  geçtikten sonra iade edilmi tir,

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

101 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Birim.Çek)

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

2.000

2.000

805 Gelirler  Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

a

101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

                 101 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Birim.Çek)

2.000

2.000

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

2.000

2.000
b

800 Bütçe Gelirleri Hesab

                 805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

2.000

2.000

2

c
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                 805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

3 - Mükellefin kay tl  3.000.-YTL gelir vergisi borcuna kar k kendisinden yanl kla 3.500.-
YTL tahsil edilmi tir. Yanl n fark na var larak gerekli düzeltme kayd  yap lm r.

3
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 333 Emanetler Hesab

500

500
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810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                 805 Gelirler  Yans tma Hesab

500

500

4 – Ulus Vergi Dairesi mükellefi (X)’in tecil edilen 500.-YTL gelir vergisi borcu, mükellef X’in
tecil artlar na uymamas  nedeni ile tecili kald lm r.

4
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

              122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hs.

500

500

5  - Siteler Vergi Dairesi mükellefi (X)’in 500.-YTL gelir vergisi borcunun, yanl kla takibe
al nd  anla lm  olup, gerekli düzeltme kayd  yap lm r.

5
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 121 Gelirlerden Takipli  Alacaklar Hesab

500

500

6– Memur yollu u olarak yat lan 100.-YTL yanl kla tahakkuklu bütçe geliri olarak
kaydedilmi  olup yanl k fark edilerek gerekli düzeltme kay tlar  yap lm r.

a) Düzeltme i lemi y  içinde yap lm r.

b) Düzeltme i lemi y  geçtikten sonra  yap lm r.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                333 Emanetler Hesab

100

100
a

800 Bütçe Gelirleri Hesab

                805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                333 Emanetler Hesab

100

100

6

b
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

7- Ulus Vergi Dairesi mükellefi (A)’n n 350.-YTL gelir vergisi borcunun vadesi bir y n
alt na inmi tir.

7
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

350

350
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b) Alacak

1  – Mükellef (A), 100.-YTL gelir vergisi borcunu muhasebe biriminin veznesine yat rarak
ödemi tir.

100 Kasa Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

100

100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

2  – kkale Üniversitesi Muhasebe Biriminin gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  ve
idarenin asli faaliyetlerinden kaynaklanan 100.-YTL maliyet bedelli 120.-YTL bedel ile sat lan mal
iade edilmi tir.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

120

120
2

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

                600 Gelirler Hesab

100

100

3  – kkale Üniversitesi Muhasebe Biriminin gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  ve
idarenin asli faaliyetlerinden kaynaklanmayan 100.-YTL maliyet bedelli 120.-YTL bedel ile sat lan
bas  evrak iade edilmi tir.

630 Giderler Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

120

120
3

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

                600-Gelirler Hesab

100

100

4  - Ulus Vergi Dairesi mükellefi (X)’in, 1.500.-YTL gelir vergisi borcunun 500.-YTL si
vadesi bir y ldan fazla olmak üzere tecil edilmi tir.

4

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

1.000

500

1.500
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5 - Ulus Vergi Dairesi mükellefi (X)’in 500.-YTL gelir vergisi borcunu takibe alm r.

5
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

500

500

6  – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef (A)’n n 250.-YTL gelir vergisi borcu terkin
edilmi tir.

6
630.20.01.01 Giderler Hesab

                 120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

250

250

121 GEL RLERDEN TAK PL  ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i
Gelirlerden takipli alacaklar hesab ; mevzuat  gere ince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri,

te ebbüs ve mülkiyet gelirleri, di er gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya ç kan alacaklardan takibe
al nan tutarlar ile bunlardan yap lan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Gelirlerden takipli alacaklar hesab na ili kin takibe alma i lemleri a daki aç klamalara göre

yap r:

lgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe al nm  olan alacaklar n takip kay tlar ,
düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile ilgili hesaplara kaydedilerek yap r.

lgili servislerce takibe alma i lemi gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirilir.

Yanl kla takibe al nan alacaklar, muhasebe servisine bildirildi inde ilgili hesaplara
kaydedilerek takip kayd ndan dü ülür.

Gelirlerden takipli alacaklar hesab nda kay tl  tutarlardan, terkin edilenlere ili kin olarak
düzenlenen düzeltme fi leri muhasebe servisine gönderildi inde, her bir düzeltme fi ine veya
düzeltme fi lerinin ekli oldu u günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle
giderler hesab na kaydedilerek terkin edilen tutarlar kay tlardan ç kar r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  – Irmak Vergi Dairesi mükellefi (A) ad na kay tl  5.000.-YTL vergi borcu zaman nda

ödenmedi i için takibe al nm r.

1
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

5.000

5.000

2 - Mükellef (X) ad na takibe al nan 3.000.-YTL vergi borcuna kar k mükellef 2.000.-YTL lik
çek vermi tir. Daha sonra bu çek kar  olmad  gerekçesi ile muhasebe biriminin hesab n
bulundu u banka taraf ndan iade edilmi tir.
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a) Önceki Kay tlar

b) Y  içinde iade edilmi tir

c) Y  geçtikten sonra iade edilmi tir.

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

3.000

3.000

101 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Birim.Çek)

           121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

2.000

2.000

805 Gelirler  Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab .

2.000

2.000

a

101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

            101 Al nan Çekler Hesab  (Muh.Birim.Çek)

2.000

2.000

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

2.000

2.000
b

800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çekler)

2.000

2.000

2

c
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

3 - Mükellefin takibe al nan 400.-YTL  vergi borcuna kar k kendisinden yanl kla 450.-YTL
tahsil edilmi tir. Yanl n fark na var larak gerekli düzeltme kayd  yap lm r.

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            333 Emanetler Hesab

50

50
3

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

            805 Gelirler Yans tma Hesab

50

50

4 – Müteahhit (X) ’in geçici teminat olarak yat rd  100.-YTL, yanl kla takipli bütçe geliri
tahsilat  olarak kaydedilmi  olup, yanl k fark edilerek gerekli düzeltme kay tlar  yap lm r.

a) Düzeltme i lemi y  içinde yap lm r.

b) Düzeltme i lemi y  geçtikten sonra  yap lm r.
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121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

100

100
a

800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

100

100

4

b
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

b) Alacak

1– Irmak Vergi dairesi mükellefi (A), takibe al nan 100.-YTL gelir vergisi borcunu ilgili
muhasebe birimi veznesine yat rarak ödemi tir.

100 Kasa Hesab

            121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

100

100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

2  – Hitit  Vergi  Dairesi  mükellefi  (X)  in  takibe  al nan  500.-YTL  gelir  vergisi  borcu  terkin
edilmi tir.

2
630 Giderler Hesab

            121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

500

500

3 – Hitit Vergi Dairesi mükellefi (X)’in takibe al nan 1.500.-YTL gelir vergisi borcunun 500.-
YTL si vadesi bir y ldan fazla olmak üzere  tecil edilmi tir.

3

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

           121 Gelirlerden Takipli  Alacaklar Hesab

1.000

500

1.500

122 GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i
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Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab ; gelirlerden alacaklar veya gelirlerden takipli
alacaklar ya da di er faaliyet alacaklar  hesaplar nda kay tl  tutarlardan mevzuat  gere ince, içinde
bulunulan faaliyet dönemi sonunu geçmeyen bir süreyle tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran
varl klar ana hesap grubu içindeki gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl  alacaklardan,
dönem sonunda tecil ve tehir süresi bir y n alt na inen tutarlar ve bunlardan tahsil edilen, tecil veya
tehiri kald lanlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab na ili kin tecil ve tecilin kald lmas  i lemleri

daki aç klamalara göre yap r:

Mevzuat  gere ince yap lan tecil ve tecilleri kald rma i lemlerini izlemek ve bunlara ili kin
muhasebe kay tlar n yap lmas  sa lamak amac yla, muhasebe bölümünde servisler itibar yla ayr
ayr  “Tecil Defteri” düzenlenir. Tecil defteri; önce genel bölüme, genel bölümden geriye kalan k m
da vergi ve gelir türlerine göre alt bölümlere ayr larak tutulur.

Faaliyet dönemi ile s rl  olarak tecil ve tehir edilen veya bunlardan tecil ve tehiri kald lan
tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan faaliyet dönemini a an süreyle tecil ve tehir edilen veya bunlardan
tecil ve tehiri kald lan tutarlar ise duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve
tehirli alacaklar hesab na kaydedilerek izlenir.

Duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda
kay tl  tutarlardan, dönem sonlar nda tecil süresi bir y n alt na inenler bu hesaba aktar r.

Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl  tutarlardan terkin edilenlere ili kin
belgeler muhasebe servisine gönderildi inde, düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle giderler hesab na
kaydedilerek kay tlardan ç kar r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  – Hitit Vergi Dairesi mükellefi (X)’in, gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  200.-YTL ve

gelirlerden takipli alacaklar hesab nda kay tl  500.-YTL gelir vergisi borcu tecil edilmi tir.

1

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

               120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

               121 Gelirlerden Takipli  Alacaklar Hesab

700

200

500

2  - Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl  700.-YTL için 150.-YTL faiz
tahakkuk ettirilmi tir.

2
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

               600 Gelirler Hesab

150

150

3 – Mükellef (Y)’nin tecil edilen 1.600.-YTL lik gelir vergisi borcunun 600.-YTL sinin vadesi
bir y n alt na inmi tir.
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3
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

              222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hs.

600

600

b) Alacak

1 – Mükellef (A), gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl  100.-YTL gelir vergisi
borcunu muhasebe biriminin veznesine yat rarak ödemi tir.

100 Kasa Hesab

          122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

100

100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

2 – Hitit Vergi Dairesi mükellefi (X)’in tecil edilen 500.-YTL gelir vergisi borcu mükellefin
tecil artlar na uymamas  nedeni ile tecili kald larak takibe al nm r.

2
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

              122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hs.

500

500

126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI

Hesab n niteli i

Verilen depozito ve teminatlar hesab , kamu idarelerince bir i in yap lmas n üstlenilmesi veya
bir sözle menin ya da di er i lemlerin kar  olarak di er kamu idarelerine veya ki ilere verilen
depozito ve teminat niteli indeki de erlerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– Bütçedeki ödene ine dayan larak Sivas Milli E itim Müdürlü ü do al gaz abonesi olmak
için 700.-YTL depozito vermi tir.

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

700

700
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

700

700

2  – Kilis Milli Emlak Müdürlü ü hizmet binas  al  için girece i ihaleye 900.-YTL geçici
teminat vermi tir.
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2
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

900

900

b) Alacak

1 - Sivas Milli E itim Müdürlü ünün bütçeye gider kayd  suretiyle verdi i 700.-YTL depozito
geri al nm r.

100 Kasa Hesab

           126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

700

700
1

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

700

700

2 – Kilis Milli E itim Müdürlü ünün vermi  oldu u  1.700.-YTL depozito geri al nm r.

2
100 Kasa Hesab

              126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab

900

900

127 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i
Di er faaliyet alacaklar  hesab , kamu idarelerine ait maddi duran varl klar n taksitli sat lmas

durumunda ortaya ç kan alacaklar ile yukar daki hesaplar n kapsam na girmeyen di er çe itli faaliyet
alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Maddi duran varl klar n taksitli sat lmas  durumunda ortaya ç kan alacaklar ile di er faaliyet
alacaklar ndan faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan dönemi takip
eden dönemlerde tahsili gereken tutarlar ise duran varl klar ana hesap grubunda yer alan di er faaliyet
alacaklar  hesab na kaydedilerek izlenir.

Duran varl klar ana hesap grubunda yer alan di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl
tutarlardan, dönem sonlar nda vadesi bir y n alt na inenler bu hesaba aktar r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – kkale Milli Emlak Müdürlü ü birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme
de er art  1.500.-YTL olan 4.000.-YTL de erindeki ta  iki taksitle,

a) 2.000.-YTL bedel ile satm r.

b) 1.000.-YTL bedel ile satm r.
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a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                254 Ta tlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

2.000

1.000

1.500

4.000

500
1

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                254 Ta tlar Hesab

1.000

1.000

1.500

500

4.000

2  – Eski ehir Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
satm  olup, sat  bedelinin %10 u di er kamu daireleri için ayr lm r. (Faaliyet dönemini takip eden
dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-YTL)

a) 20.000.-YTL de er ile sat lm r.

b) 25.000.-YTL de er ile sat lm r.

c) 15.000.-YTL de er ile sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

13.000

5.000

2.000

20.000

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

                    600 Gelirler Hesab

17.500

5.000

2.500

20.000

5.000

2

c

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                    250 Arazi ve Arsalar Hesab

8.500

5.000

1.500

5.000

20.000

3  – K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
satm  olup, faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-YTL’nin vadesi bir

n alt na inmi tir.
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3
127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

                 227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

5.000

5.000

4 - Di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  7.000.-YTL alacaklar için 150.-YTL faiz tahakkuk
ettirilmi tir.

4
127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

               600 Gelirler Hesab

150

150

b) Alacak

1 – I r Milli Emlak Müdürlü ü taraf ndan dört taksitle sat  yap lan Hazineye ait  20.000.-
YTL de erindeki arsan n birinci taksidi olan 5.000.-YTL tahsil etmi tir. Sat  bedelinin 2.000.-YTL si
di er kamu daireleri için ayr lm .

100 Kasa Hesab

                   127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

                   363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

5001

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

2 – Delice Muhasebe Biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  5.000.-YTL alaca
tahsil edilmi tir.

100 Kasa Hesab

                   127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

5.000

5.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

5.000

5.000

3 – Kars Muhasebe Biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  500.-YTL alaca  terkin
edilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

            127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

500

500
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4  – Ardahan Muhasebe Biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  1.500.-YTL
alaca n  500.-YTL si vadesi bir y ldan fazla olmak üzere  tecil edilmi tir.

4

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

           127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

1.000

500

1.500

5  – Artvin Muhasebe Biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  500.-YTL alaca
takibe sevk edilmi tir.

5
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

500

500

13 KURUM ALACAKLARI

Kurum alacaklar  hesap grubu; kamu idarelerine, hane halk na, yabanc  devlet veya uluslararas
kurulu lara verilen borçlardan, yap lan borçlanmalardan ikraz anla malar  ile di er kamu idarelerine
kulland lan tutarlardan, di er kamu idarelerine ait borçlar n üstlenilmesinden ve benzeri i lemlerden
kaynaklanan ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Kurum alacaklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hesab

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

138 Takipteki Kurum Alacaklar  Kar  Hesab  (-)

139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

130 DI  BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

 borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab ; Devlet nam ve hesab na d  finansman
kaynaklar ndan sa lan p vadesi faaliyet dönemiyle s rl  olmak üzere, d  borcun ikraz  suretiyle
genel bütçe d  idare veya kurulu lara kulland lan tutarlardan do an alacaklar, hazine garantileri
kapsam nda 1/1/2003 tarihinden önce Hazine Müste arl nca üstlenilen tutarlardan kaynaklanan
hazine alacaklar  dolay yla bu hesaba kaydedilen tutarlar, anaparaya eklenen faiz, masraf ve kur
farklar , alaca n borçlusu ve döviz cinsi de tirilen tutarlar ile alaca  etkileyen di er i lemler
sonucu olu an tutarlar, duran varl klar ana hesap grubu içindeki d  borcun ikraz ndan do an alacaklar
hesab nda kay tl  olan tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inenler ile bu alacaklara
kar k nakden veya mahsuben yap lan tahsilatlar, terkin veya tecil edilen tutarlar ve terkin veya
tecilin iptalinden do an tutarlar n izlenmesi için kullan r.
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Hazine alacaklar n takip ve tahsili 18/10/2005 tarihli ve 25970 say  Resmî Gazete’de
yay mlanan Hazine Alacaklar n Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik hükümlerine göre
gerçekle tirilir.

Hesaba ili kin i lemler
 borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  alacaklardan vadesinde tahsil

edilemeyenler, takipteki kurum alacaklar  hesab na aktar larak takibe al r.

l sonlar nda, bu hesapta kay tl  tutarlarla ilgili olarak hesaplanan ve takip eden y lda tahsil
edilebilir duruma gelecek olan i lemi  faiz geliri alacaklar , dönen varl klar ana hesap grubu içindeki
gelir tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

 borcun ikraz  suretiyle kulland lan kredilerle ilgili olarak nakden veya mahsuben tahsil
edilen faiz, masraf ve cezalar bu hesapla ili kilendirilmeden do rudan bütçeye gelir kaydedilir.

 borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab , sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe
birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Dünya Bankas ndan al nan ve vadesi faaliyet dönemiyle s rl  100.000.-YTL’lik kredi,
ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm r. (Aktar m tarihindeki T.C.Merkez döviz sat
kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) Hazine Müste arl  Muhasebe biriminin kayd .

1
130 D  Borcun kraz.Do an Alacak Hesab

       310 Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab

163.000

163.000

2 – Dünya Bankas ndan al nan ve K kkale Üniversitesine devredilen  krediye ili kin 500.-YTL
faiz i lemi  olup, bu faizin 200.-YTL bulunan y la ait 300.-YTL si ise geçmi  y llara aittir.

2

130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

500

200

300

3  – D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000 dolar alacaklara ait
bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-
YTL kur art  fark  oldu u görülmü tür.

3
130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

600 Gelirler Hesab

250

250

4  – Dünya bankas ndan al nan K kkale Üniversitesine devredilen olan 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredinin 10.000.-YTL’lik k sm n vadesi bir y n alt na inmi tir.
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4
130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

10.000

10.000

b) Alacak

1 – Vadesi bir y n alt na inmi  olan 20.000.-YTL için ana paraya eklenmemi  750.-YTL faiz
tutar  (Faizin 500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 250.-YTL ise geçmi  y llara ait) K kkale
Üniversitesinden tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

           130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

20.750

20.000

500

2501

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2 – D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  20.000.-YTL anapara ve anaparaya
eklenmemi  olan (Faizin 500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 250.-YTL ise geçmi  y llara ait) 750.-
YTL faiz yasal yetkiye dayan larak silinmi tir.

630 Giderler Hesab

           130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

20.750

20.000

500

2502

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835  Gider Yans tma Hesab

20.750

20.750

3  - Dünya Bankas ndan al nan K kkale Üniversitesine devredilen olan 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredi Dünya Bankas  taraf ndan hibe edilmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup bunun
2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

3

630 Giderleri Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000
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 310 Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

         600 Gelirler Hesab

50.000

2.000

3.000

55.000

4  - Dünya Bankas ndan al nan K kkale Üniversitesine devredilen 50.000.-YTL’lik kredi
faaliyet dönemini a an bir süreyle ertelenmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup bunun 2.000.-
YTL si içinde bulunan y la aittir.

4

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000

5  - Dünya Bankas ndan al nan K kkale Üniversitesi devredilen  olan 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredi vadesinde ödenmedi inden takibe al nm r. i lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup
bunun 2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

5

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000

6  – D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000 dolar alacaklara ait
bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-
YTL kur azal  fark  oldu u görülmü tür.

6
630 Giderler Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

250

250

131 PARA P YASASI NAK T LEMLER  ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Para piyasas  nakit i lemleri alacaklar  hesab , k sa vadeli nakit fazlas  de erlendirmek üzere
azami otuz gün vadeli borç vermelerden do an alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Bu i lemlerden elde edilen faiz gelirleri bu hesapla ili kilendirilmeden do rudan bütçeye gelir
kaydedilir.
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Para piyasas  nakit i lemleri alacaklar  hesab , sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe
birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – Hazine Müste arl nca k sa vadeli nakit fazlas n de erlendirilmesi için A bankas na 30

gün süreli 500.000.-YTL borç verilmi tir.

1
131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hesab

         103.02 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

500.000

500.000

2 – (A) bankas na verilen 300.000 dolar borcun tahsil tarihinde, tahsile esas olan kur üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru
üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

2
131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hesab

600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak

1  - Para piyasas  nakit i lemleri nedeni ile  (A) bankas na verilen 500.000.-YTL borç 3.000.-
YTL faizi ile birlikte tahsil edilmi tir. Faizin 2.000.-YTL geçmi  y la aittir.

102 Banka Hesab

         131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hesab

         600 Gelirler Hesab

         181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0001

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2 - Para piyasas  nakit i lemleri nedeni ile  (A) bankas na verilen 500.000.-YTL borç vadesinde
ödenmedi i için takibe al nm r. Faiz alaca  3.000.-YTL olup. Faizin 2.000.-YTL si geçmi  y la
aittir.

2

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

         131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hs.

         181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

         600  Gelirler Hesab

503.000

500.000

2.000

1.000
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3 – Para piyasas  nakit i lemleri nedeni ile  (A) bankas na verilen 300.000 dolar borcun tahsil
tarihinde tahsile esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur azal  farklar  ile ay sonunda
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n 500.-
YTL oldu u görülmü tür.

3
630 Giderler Hesab

         131 Para Piyasas  Nakit lemleri Alacaklar  Hs.

500

500

132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab ; y  bütçe kanunu veya ilgili mevzuat na
dayan larak vadesi faaliyet dönemiyle s rl  olmak üzere, nakit olarak veya özel tertip iç borçlanma
senedi ihrac  suretiyle ikrazen verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar, anaparaya eklenen faiz,
masraf ve kur farklar , ikraz anla mas na dayanmayan te vik uygulamalar  çerçevesinde verilen
krediler, duran varl klar ana hesap grubu içindeki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda
kay tl  alacaklardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi  olanlar, alaca n borçlusu ve döviz
cinsi de tirilen tutarlar, alaca  etkileyen di er i lemler sonucu olu an tutarlar ile bu alacaklara
kar k nakden veya mahsuben yap lan tahsilatlar, terkin veya tecil edilen tutarlar ve terkin veya
tecilin iptalinden do an tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Mevzuat  gere i ikraz anla malar yla yap lan borç verme i lemleri ile te vik amaçl  kredi
verilmesi i lemleri bütçedeki ödene ine dayan larak gerçekle tirilir. Bunlardan yap lan anapara ve faiz
tahsilatlar  bütçeye gelir kaydedilir. kraz anla malar  gere i özel tertip iç borçlanma senedi ihrac
yoluyla yap lan borç verme i lemleri ise bütçele tirilmeden gerçekle tirilir ve anapara tahsilat  bütçe
ile ili kilendirilmez. krazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan hazine
alacaklar n ilgili mevzuat çerçevesinde silinmesi hâlinde bu tutarlar y  bütçesindeki ödene ine
dayan larak bütçeye gider olarak kaydedilir.

Özel tertip iç borçlanma senedi kar  olmayan kurumca verilen borçlardan do an alacaklara
ili kin olarak hesaplanan i lemi  faizlerden alaca n asl na ilave edilenler bütçe ödenekleriyle
ili kilendirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, alaca n asl na ilave edilen faizlerden y
bütçe olanaklar yla kar lanma imkân  olmad  anla lan tutarlar, ödene i temin edildi inde bütçe ve
ödenek hesaplar  ile ili kilendirilmek üzere hesaplara al r. Bütçe ödenekleriyle ili kilendirilmeden
hesaplara al nan tutarlardan ödene i temin edilenler, ödene inin temin edildi i y n bütçesine gider
kaydedilir.

Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  alacaklardan, vadesinde tahsil
edilemeyenler takipteki kurum alacaklar  hesab na aktar larak takibe al r.

l sonlar nda bu hesapta kay tl  alacaklara ili kin olarak ikraz anla malar  ve te vik mevzuat
çerçevesinde hesaplanan ve takip eden y lda tahsili gereken i lemi  faizler, dönen varl klar ana hesap
grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Hazine Müste arl nca bütçedeki ödene ine dayan larak ve vadesi faaliyet dönemi ile
rl  olarak K kkale Üniversitesine 500.000.-YTL borç verilmi tir.
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132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

          103.02 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hs.

500.000

500.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

835 Gider Yans tma Hesab

500.000

500.000

2 – lgili kanunlar çerçevesinde, özel tertip iç borçlanma senedi ihraç edilmesi suretiyle vadesi
faaliyet dönemiyle s rl  olmak üzere ikrazen K kkale Üniversitesine 500.000.-YTL borç verilmi tir.

2
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           305 Bonolar Hesab

500.000

500.000

3  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a ili kin 5.000.-YTL faiz ödemesi
alaca n asl na ilave edilmi tir. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi

llara ait)

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

           103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

3.500

1.500

5.000

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

4  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senedi kar  olmayan alacaklardan kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a  ili kin 5.000.-
YTL faiz ödemesi alaca n asl na ilave edilmi tir. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait
1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.5004

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000
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5  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a  ili kin olarak ana paraya eklenmemi
5.000.-YTL i lemi  olup, senet de imi yap lm r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait
1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

           305 Bonolar Hesab

500.000

3.500

1.500

505.000

5

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen özel tertip iç borçlanma
senedi kar  olan 500.000.-YTL alaca a ili kin 5.000.-YTL faiz i lemi  olup, düzenlenecek ikraz
anla malar yla faaliyet dönemi ile s rl  olarak ertelenmi tir. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan

la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara aittir.)

6

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

               132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

               600 Gelirler Hesab

               181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

505.000

500.000

3.500

1.500

7 - Ba -Kur Genel Müdürlü üne bütçedeki ödene ine dayan larak verilmi  olan 500.000.-YTL
borç ve 3000.-YTL i lemi  faizi düzenlenen bir ikraz anla mas  ile iki y l ertelenmi tir. Faiz gelirinin
1.000.-YTL si faaliyet dönemine, 2.000.-YTL si ise geçmi  y la aittir.

132 Haz.Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

             132 Kur. Verilen Borçlardan Al. Hesab

             600 Gelirleri Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0007

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000
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8 - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak K kkale Üniversitesine 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredinin 20.000.-YTL’lik k sm n dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

8
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

              232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

20.000

20.000

9 – Bu hesapta kay tl  300.000 dolar kupon ödeme tarihinde, kupon ödeme tarihlerinde Hazine
Müste arl nca belirlenen kur üzerinden de erlemesi ile ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda kur art  fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

9
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak

1  - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak  K kkale Üniversitesine verilen 500.000.-
YTL borç (Faizin 1.000.-YTL si içinde bulunulan y la ait 2.000.-YTL ise geçmi  y llara aittir.) 3.000.-
YTL faizi ile birlikte tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

               132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

               600 Gelirler Hesab

               181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0001

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2 - Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; K kkale Üniversitesinden 500.000.-YTL ana para (Faizin 1.000.-YTL si içinde
bulunulan y la ait 2.000.-YTL ise geçmi  y llara ait) 3.000.-YTL faizi ile birlikte tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

              132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

              600 Gelirler Hesab

              181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0002

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000
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3 - Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; 500.000.-YTL ana para (Faizin 1.000.-YTL si içinde bulunulan y la ait 2.000.-YTL
ise  geçmi  y llara  ait)  3.000.-YTL  faizi  ile  birlikte  Ba -Kur  Genel  Müdürlü ünün  görev  zarar
alaca na mahsup edilmi tir.

630 Giderler Hesab

               132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

               600 Gelirler Hesab

               181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.000

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

4 - Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; 500.000.-YTL ana para  (Faizin 1.000.-YTL si içinde bulunulan y la ait 2.000.-YTL
ise geçmi  y llara ait) 3.000.-YTL faizi ile birlikte (Y) döner sermaye i letmesinin ödenmemi
sermayesine mahsup edilmi tir.

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat.Ser.Hesab

               132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

               600 Gelirler Hesab

               181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.000

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

4

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

5 – K kkale Üniversitesine verilen 500.000.-YTL borç ve 3000.-YTL (Faizin 1.500.-YTL si
içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait) i lemi  faizi birlikte terkin edilmi tir.

5

630 Giderler Hesab

           132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

           600 Gelirler Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500
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 830 Bütçe Giderler Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

6 - Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden  500.000.-YTL
ana para  (faizin 1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait) 3.000.-
YTL faizden kaynaklanan alacak,  senet iadesi eklinde tahsil edilmi tir.

6

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

             132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

             600 Gelirler Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

500.000

3.000

500.000

1.500

1.500

7  - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak K kkale Üniversitesine verilen 500.000.-
YTL borç ve 3000.-YTL i lemi  faizi düzenlenen bir ikraz anla mas  ile iki y l ertelenmi tir.

a) Faiz geliri cari y la aittir.

b) Faiz geliri geçmi  y la aittir.

232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

           600 Gelirleri Hesab

503.000

500.000

3.000a

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000

232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

3.000

7

b

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000

8  - Ba -Kur Genel Müdürlü üne ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi kar  verilen ve
zaman nda ödenmedi i için takibe al nan 500.000.-YTL borç ve ana paraya eklenmemi  3.000.-YTL

lemi  faizi  yasal yetkiye dayanarak iki y l ertelenmi tir. (3.000.-YTL faizin 1.500.-YTL si içinde
bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara aittir.)
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8

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

             132 Haz.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500

9 – Bu hesapta kay tl  300.000 dolar kupon ödeme tarihinde , kupon ödeme tarihlerinde Hazine
Müste arl nca belirlenen kur üzerinden de erlemesi ile ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda kur azal  fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

9
630 Giderler Hesab

      132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

500

500

137 TAK PTEK  KURUM ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Takipteki kurum alacaklar  hesab ; d  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab , para piyasas
nakit i lemleri alacaklar  hesab , kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab  ve di er kurum
alacaklar  hesab nda kay tl  tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu tutarlara ili kin olarak
hesaplanan faiz alacaklar ndan, anaparaya ilave edilmemi  olanlar n takibe al narak izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Dönen varl klar ana hesap grubu içinde yer alan  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab ,

para piyasas  nakit i lemleri alacaklar  hesab , kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab  veya di er
kurum alacaklar  hesab nda kay tl  tutarlardan vade sonunda tahsil edilemeyenler ile çe itli nedenlerle
muaccel hale gelen k sa ve/veya uzun vadeli kurum alacaklar n anapara tutarlar  ve bu tutarlara
ili kin olarak hesaplanan i lemi  faiz alacaklar  bu hesaba aktar larak takibe al r.

l sonlar nda, bu hesapta yer alan tutarlar için hesaplanan i lemi  faiz alacaklar  bu hesapta
izlenir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1- Dünya bankas ndan al narak K kkale Üniversitesine devredilen 50.000.-YTL’ lik kredi
vadesinde ödenmedi inden takibe al nm r. Faiz alaca  3.000.-YTL olup, 2.000.-YTL geçmi  y la
aittir.

1

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

          600 Gelirler Hesab

53.000

50.000

2.000

1.000
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2  - Dünya Bankas ndan al nan K kkale Üniversitesine devredilen olan 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredi muaccel hale geldi inde takibe al nm r. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup bunun
2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

2

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

          230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000

3  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda yer alan 50.000.-YTL için 3000.-YTL faizi
lemi tir.

3
137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

                    600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

4– Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli tutarlar n, ay
sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art
fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

4
137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

                    600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak
1 – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  500.000.-YTL 3.000.-YTL faizi ile birlikte

tahsil edilmi tir. Anaparas  bütçe ile ili kilendirilmeyen tahsilatt r.

102 Banka Hesab

          137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

503.000

503.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  500.000.-YTL 3000.-YTL faizi ile birlikte
tahsil edilmi tir. Anaparas  ve faizi bütçe ile ili kilendirilen tahsilatt r.
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102 Banka Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

503.000

503.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

503.000

503.000

3  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  d  borcun ikraz ndan do an 50.000.-YTL
alacak 3.000.-YTL faizi ile birlikte kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak faaliyet dönemini a an bir
süreyle ertelenmi tir.

3
230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

53.000

53.000

4 – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  ve bütçedeki ödene ine dayan larak verilmi
olan 50.000.-YTL 3.000.-YTL faizi ile birlikte kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak faaliyet
dönemini a an bir süreyle ertelenmi tir.

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

53.000

53.000
4

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000

5 – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi kar
olan 50.000.-YTL alacak 3.000.-YTL faizi ile birlikte kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak faaliyet
dönemini a an bir süreyle ertelenmi tir.

5
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

53.000

53.000

6  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  50.000.-YTL kanunlar n verdi i yetkiye
dayan larak bütçe hesaplar  ile ili kilendirilmek suretiyle  silinmi tir.

630 Giderler Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

50.000

50.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000
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7  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  50.000.-YTL kanunlar n verdi i yetkiye
dayan larak bütçe hesaplar  ile ili kilendirilmeksizin silinmi tir.

7
630 Giderler Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

50.000

50.000

8– Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli tutarlar n, ay
sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal
fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

8
630 Giderler Hesab

         137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

500

500

138 TAK PTEK  KURUM ALACAKLARI KAR ILI I HESABI (-)

Hesab n niteli i

Takipteki kurum alacaklar  kar  hesab , takipteki kurum alacaklar  için ayr lan kar klar n
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  50.000.-YTL için kar k ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

        138 Takipteki Kurum Alacaklar  Kar  Hs.

50.000

50.000

b) Borç
1  – Kar k ayr lm  takipteki kurum alacaklardan 50.000.-YTL’nin tahsili imkâns z hale

gelmi tir.

1
138 Takipteki Kurum Alacaklar  Kar  Hesab

        137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

50.000

50.000

2 – Kar k ayr lm  takipteki kurum alacaklardan 50.000.-YTL nakit olarak  tahsil edilmi tir.
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138 Takipteki Kurum Alacaklar  Kar  Hesab

        600 Gelirler Hesab

50.000

50.000
2

100 Kasa Hesab

        137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

50.000

50.000

139 D ER KURUM ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er kurum alacaklar  hesab , yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen di er kurum
alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Di er kurum alacaklar ndan vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak K kkale
Üniversitesine 500.000.-YTL borç verilmi tir.

139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

          103.02 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

500.000

500.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

835 Gider Yans tma Hesab

500.000

500.000

2  - Duran varl klar ana hesap grubu içerisindeki di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl
500.000.-YTL faaliyet dönemi sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

2
139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

          239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

500.000

500.000

3  - Di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden alacaklar n her tahsil tarihinde,
tahsile esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n 500.-YTL
oldu u görülmü tür.

3
139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak

1  - Di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl  500.000.-YTL borç 3.000.-YTL faizi ile birlikte
tahsil edilmi tir. (Faizin 1.000.-YTL si içinde bulunulan y la ait 2.000.-YTL ise geçmi  y llara aittir.)
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102 Banka Hesab

               139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

               600 Gelirler Hesab

 181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0001

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2  - Di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl  500.000.-YTL borç ve ana paraya eklenmemi
3.000.-YTL i lemi  faizi  yasal yetkiye dayanarak iki y l ertelenmi tir. (Faizin 1.500.-YTL si içinde
bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara aittir.)

2

137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

             139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500

3  - Di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden alacaklar n her tahsil tarihinde,
tahsile esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  farklar  ile ay sonunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n
1.500.-YTL oldu u görülmü tür.

3
630 Giderler Hesab

           139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

1.500

1.500

14 D ER ALACAKLAR
Di er alacaklar hesap grubu, faaliyet alacaklar  ve kurum alacaklar  d nda kalan alacaklar n

izlenmesi için kullan r.

140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Ki ilerden alacaklar hesab , kamu idarelerinin faaliyet alacaklar  ve kurum alacaklar  d nda
kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zarar ndan do an alacaklar ile di er alacaklar n
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Ki ilerden alacaklar hesab na al narak takibi gereken alacaklar; kontrol, denetim, inceleme,
kesin hükme ba lama veya yarg lama sonucunda ortaya ç kar.
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Ki ilerden alacaklar hesab na kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe
fland rmas nda yer alan kurumsal kodlar da kullan r.

Ki ilerden alacaklar hesab na; düzenleyici ve denetleyici kurumlar n kendi özel düzenlemeleri
sakl  kalmak üzere, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 say  Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e
konulan Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre
belirlenen kamu zararlar  ile di er mevzuat çerçevesinde ortaya ç kan ve a da say lan alacak
tutarlar  kaydedilir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 say  Devlet Memurlar  Kanununun 13 üncü maddesi uyar nca
27/6/1983 tarihli ve 83/6510 say  Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan Devlete ve Ki ilere
Memurlarca Verilen Zararlar n Nevi ve Miktarlar n Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumluluklar ,
Yap lacak Di er lemler Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre al nmas  gereken tutarlar.

b) Mecburi hizmet kayd  ile çe itli okullarda okutturulan veya staj için gönderilen memur,
retmen, ö renci ve benzerlerinden ba ar  olamayan veya herhangi bir ekilde akdi ihlal edenlerden

al nmas  gereken tutarlar.

c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 say  65 Ya  Doldurmu  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatanda lar na Ayl k Ba lanmas  Hakk nda Kanun hükümleri gere ince, ödenen ayl klardan yersiz
ödendi i anla larak geri al nmas  gereken tutarlar.

ç) Veznedarlar n muhafazas  alt nda bulunan para, menkul k ymet ve de erli kâ tlardan noksan
kan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedilmesine karar verilenler.

d) Bütçe giderleri hesab  d ndaki di er hesaplara borç veya alacak kayd  suretiyle verildi i,
al nd  veya gönderildi i hâlde çal nan, zayi olan, fazla veya yersiz verilen veya noksan ç kan
tutarlar.

e) Bütçe içi veya bütçe d  olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde mahsup
edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar.

f) Tahsildar, veznedar veya bu i lerle görevlendirilmi  bulunan memur ve mutemetler taraf ndan
al nd  veya di er resmî belgeler kar nda tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen
tutarlar.

g) Bakanl kça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarlar.

) Hesapta kay tl  tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler.

Ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlar, Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul
ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümleri ve a daki aç klamalara göre takip ve tahsil
edilir:

Ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  alacaklar n tahsili muhasebe birimlerince yap r.

Muhasebe birimlerince, ki ilerden alacaklar hesab na kaydedilen alacaklar n her biri için ayr  bir
tahsilat izleme dosyas  aç r. Bu dosyalara, alaca n hesaplara al nd  malî y l ile bu rakamlardan
sonra gelmek üzere malî y l ba nda “1” den ba layarak verilen rakamlardan olu an bir alacak s ra
numaras  verilir. Bu numaralar ayn  zamanda ki ilerden alacaklar hesab  defterinin alacak s ra
numaras  da olu turur. Alacaklar n izlenmesi bu dosyalardan yap r.

Ki ilerden alacaklar hesab na al nan tutarlar için yukar da belirtildi i ekilde verilen alacak s ra
numaralar , alaca n tamam  tahsil edilinceye kadar kullan r. Bu alacaklar için tahakkuk ettirilerek
faiz bölümüne kaydedilen tutarlara da alaca n asl na ait alacak s ra numaras  verilir ve faiz
tutarlar n tahsili de ayn  dosyadan izlenir.

Ayn  bütçeli kamu idarelerince, ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlar n borçlular n
ba ka bir yerde oldu u anla ld nda, alacak tutar  bir yaz  ile borçlunun bulundu u yerdeki ayn
idarenin birimine bildirilir. Borçlunun bulundu u yerdeki idare, tahsilat n yap lmas  için alacak
tutar , ba  bulundu u muhasebe birimine bildirir.
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Kamu idarelerince muhasebe birimlerine bildirilen Say tay ilamlar na ait tutarlar n
kayd  ve tahsili a daki aç klamalara göre yap r:

Say tayca tazmin hükmedilen paralara ait ilamlar kamu idaresince muhasebe birimlerine
gönderildi inde; muhasebe birimlerince ilamda yaz  tutarlardan k smen veya tamamen daha önceden
ki ilerden alacaklar hesab na kaydedilmi  tutarlar bulundu u takdirde, tahsil edilip edilmedi ine
bak lmaks n bu paralar n hesaplara al  kayd na ili kin yevmiye tarih ve numaras  ile tutarlar
gösteren bir liste düzenlenerek kamu idaresine gönderilir. lam tutar ndan listedeki tutar dü üldükten
sonra arta kalan tutarlar yevmiye ve yard mc  hesap defterlerine kaydedilir. Daha önce hesaplara
al nan ve listede gösterilen alacaklar n yard mc  hesap defteri kay tlar nda; ilam n tarihi, numaras , y
ve ad na tazmin hükmolunan sorumlular n kimlikleri belirtilir. lam kesinle inceye kadar,
sorumlulardan icraya müracaat edilmeksizin tahsilat yap r.

Say tayca temyiz, yarg laman n iadesi veya karar düzeltilmesi yoluyla alacaklardan bir
sm n veya tamam n kald lmas na karar verildi i takdirde, buna ait kararlar da kamu idaresince

muhasebe birimlerine gönderildi inde kald lan tutar hesaplardan ç kart r.

Muhasebe birimlerince, Say tay ilam na dayan larak ki ilerden alacaklar hesab na kaydedilmi
bulunan alacaklarla ilgili olarak, bir ay içinde nakden veya mahsuben yap lan tahsilat ile terkin, tenzil
ve kald rma i lemlerini gösteren üç nüsha “Alacak Bilgi Fi i” düzenlenir. Ay sonlar nda birer nüshas
ilgili kamu idaresine, genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde ise ayr ca Bakanl a gönderilir.
Alacak bilgi fi leri, her y n ilam  için ayr  ayr  düzenlenir. Bir ay içinde, herhangi bir y n ilam
kapsam ndaki alacaklar n durumunda tahsil, terkin, tenzil ve kald rma gibi nedenlerle bir de iklik
yoksa o y n ilam  ile ilgili o ay için fi  düzenlenmez.

Tebli  olunan ilamlar n kayda geçirilmesi s ras nda, daha önce ki ilerden alacaklar hesab na
kaydedilmesinden dolay  ilam toplam ndan dü ülecek paralardan, tahsil edilmi  tutarlar varsa bunlar
için de ayr  bir alacak bilgi fi i düzenlenerek, ilam n kayda geçirildi ini bildiren yaz  ile birlikte
gönderilir.

Kanunlar nda tahsil ekli hakk nda özel hükümler bulunan alacaklar bu hükümlere göre takip ve
tahsil edilir.

Muhasebe birimlerince ki ilerden alacaklar hesab na kaydedilmesi gerekenler;

a) Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre
belirlenenler, an lan Yönetmelikte belirtilen tarihten,

b) Bütçe giderleri hesab  d ndaki hesaplardan fazla ve yersiz ödemeler, geri isteme iradesinin
borçluya ula  tarihten,

c) Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslardan bu hesaba aktar lanlar, ön ödemenin
mahsup veya iade edilmesi gerekti i tarihten,

ç) Geçici ve sürekli görev yollu u avanslar ndan bu hesaba aktar lanlar, 10/2/1954 tarihli ve
6245 say  Harc rah Kanununun 59 ncu maddesinde belirtilen tarihlerden,

d) Sözle meye dayanan alacaklar, kanun veya taahhütnamelerinde ba ka bir süre
öngörülmemi se sözle menin ihlal edildi i tarihten,

e) Taksitli alacaklar, ödenmeyen taksidin vadesinin geldi i tarihten,

f) Bakanl kça ki ilerden alacaklar hesab na kaydettirilerek izlenmesi istenen paralar, özel
kanunlar nda bir hüküm yoksa ve Bakanl kça da bir tarih belirtilmemi se kayda geçirildi i tarihten,

itibaren faize tabidir.

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslar  süresinde mahsup etmeyenlerden, 21/7/1953
tarihli ve 6183 say  Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uyar nca gecikme
zamm  al r.

Sürekli ve geçici görev yollu u avanslar  süresinde mahsup veya iade etmeyenler ile
taahhütnamelerinde ayr ca bir faiz oran  belirtilmeyen borçlulardan genel hükümlere göre faiz al r.
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Ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  alacaklar n zamana n ba lang , süresi,
kesilmesi ve durmas  a da aç klanm r:

Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre
belirlenen alacaklar hakk nda an lan Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre i lem yap r.

6183 say  Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanuna göre tahsil edilmesi gereken
alacaklar, vadesinin rastlad  takvim y  takip eden takvim y  ba ndan itibaren be  y l içinde
tahsil edilmezse zamana na u rar. Zamana , söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde kesilir.
Zamana n kesildi i durumlarda, kesilmenin rastlad  takvim y  izleyen takvim y  ba ndan
itibaren zamana  yeniden i lemeye ba lar. Zamana n bir bozma karar  ile kesilmesi hâlinde,
zamana  ba lang  yeni vade gününün rastlad ; alaca n teminata ba lanmas  veya icran n adlî
makamlarca durdurulmas  hâllerinde, teminat n kalkt  ve durma süresinin sona erdi i tarihin
rastlad  takvim y  izleyen takvim y n ilk günüdür. Ayr ca söz konusu Kanunda belirtilen
hâllerde zamana  durur. Bu durum ortadan kalkt nda zamana , kald  yerden i lemeye devam
eder.

22/4/1926 tarihli ve 818 say  Borçlar Kanununa göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, haks z
suretle mal ediniminden dolay  aç lacak dava, zarar görenin verdi ini geri isteme hakk  oldu unu

rendi i tarihten ba layarak bir y l ve her hâlde bu hakk n do du u tarihten ba layarak 10 y l
geçmekle zamana na u rar. Zamana  söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde kesilir.
Zamana n kesildi i durumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni bir zamana  süresi i lemeye
ba lar. Ayr ca söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde zamana  durur. Bu durum ortadan
kalkt nda zamana , kald  yerden i lemeye devam eder.

Özel kanunlar ndaki hükümlere tabi olan alacaklar, kanunlar nda belirtilen özel hükümlere göre
takip ve tahsil edilir.

Yukar da aç klanan esaslara göre vezne, mutemet, tahsildar ve ambar aç klar nda aç n
meydana geldi i, bu tarihin bilinmedi i durumlarda olay n tespit edildi i, yersiz ödemelerde dairesinin
bildirmesi üzerine muhasebe biriminin ö rendi i, ö renim giderleri gibi sözle meye ba  alacaklarda
taahhüdün bozuldu u, harcama yetkilisi mutemedi avanslar ndan do an alacaklarda ilgili kanunda
belirtilen mahsup süresinin bitti i, yolluk avanslar ndan do an alacaklarda 6245 say  Harc rah
Kanununda belirtilen mahsup sürelerinin doldu u tarih zamana n ba lang r.

Ta r hesaplar n denetimi sonucunda görülen aç klarda, fiil cezai nitelikte de ilse
zamana n ba lang , düzenlenen raporun ilgili Bakanl a verildi i tarihtir.

Hesaplarda kay tl  alacaklar n zamana n ba lang , süresi, kesilmesi ve durmas
hususlar nda tereddüde dü ülmesi hâlinde, genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a,
kapsama dâhil di er kamu idarelerinde ise yetkili hukuk birimine ba vurulmas  gerekir.

 Borç asl  zamana na u ram  olan alacaklar n faizleri de zamana na u rar.

Zamana na u ram  olsa dahi borçlular taraf ndan r zaen yap lan ödemeler kabul edilir.

Ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  alacaklar n terkin ve af i lemleri a da
aç klanm r:

Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre
belirlenen alacaklar hakk nda, an lan Yönetmelikte belirtilen esaslara göre i lem yap r.

Af kanunlar  kapsam na girenlerin terkin i lemleri, ilgili af kanunu hükümlerine göre
gerçekle tirilir.

Alacaklar n af veya terkini, ilgili kanunlar ndaki hükümlere göre idarelerince düzenlenecek
“Ki ilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi” ile genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde
Bakanl ktan, kapsama dâhil di er idarelerde üst yöneticiden istenir.

Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkân  kalmayan kamu alacaklar ndan merkezi
yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanlar n kay tlardan ç kar lmas na, genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan , kapsama dâhil di er kamu idarelerinde üst yöneticiler
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yetkilidir. Bu tutar  a an kamu alacaklar ndan silinmesi öngörülenler merkezi yönetim bütçe kanununa
ekli cetvelde gösterilir.

 Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkân  kalmayan ki ilerden alacaklar n, 5018
say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 79 uncu maddesi uyar nca terkin edilebilmesi için
düzenlenecek terkin talepnamesine;

1) lgisine göre sorumlu, ahiz veya miras  kabul eden mirasç lar n bilinen adreslerine posta,
mahalli zab ta veya jandarma vas tas yla yapt lan tebligat ve kovu turmaya ili kin belgeler,

2) Mal varl n tespiti amac yla tapu ve/veya vergi dairesinden yap lacak ara rmaya ili kin
belgeler ile adres veya mal varl n tespiti amac yla Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yap lacak
ara rmaya ili kin belgeler,

3) Yukar da belirtilen ara rmalar sonucu öldü ü tespit edilen sorumlu veya ahizin
mirasç lar n bulunmad na dair vukuatl  nüfus kayd  belgesi ve mal varl  b rakmad na ili kin
belge,

4) Mirasç lar  taraf ndan miras  reddedilenler için miras n reddedildi ini kan tlayan belge,
borcunu ödeyemeyecek durumda olan sorumlu, ahiz veya mirasç lara ait usulüne göre al nm  aciz
belgesi,

5) Kamu idarelerine ait olup, mahkemeye veya icraya intikal etmi  bir alaca n terkininde,
8/1/1943 tarihli ve 4353 say  Maliye Vekâleti Ba  Hukuk Mü avirli inin ve Muhakemat Umum
Müdürlü ünün Vazifelerine, Devlet Davalar n Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler
Kadrolar nda Baz  De iklikler Yap lmas na Dair Kanun hükümlerine göre yetkili merci taraf ndan
verilen takipten vazgeçme onay ,

ba lan r.

halenin feshi ve istihkak iddialar na ili kin olanlar d ndaki icra mahkemesi kararlar  Yarg tay
taraf ndan onaylanm  olsa dahi bunlara dayan larak alaca n terkini yoluna gidilemez. Bu tür
alacaklar için mahkemeye ba vurulmas  gerekir. Mahkemeye ba vurmada hazine için yarar
görülmedi i takdirde, 4353 say  Kanun gere ince al nacak vazgeçme karar  ile terkini istenilebilir.
Bu takdirde, icra tetkik mercii ve Yarg tay icra ve iflas dairesi kararlar  ile mahkemeye ba vurmadan
vazgeçme karar n tasdikli örnekleri terkin talepnamesine ba lan r.

 Bu belgelerin d nda terkin talepnamesine gerekti inde ba lanacak di er belgeler Bakanl kça
belirlenir.

 Alaca n tahsili için aç lan davada kamu idaresi aleyhine karar verildi i ve Yarg tay taraf ndan
da onanmak suretiyle hüküm kesinle ti i veya kamu idaresi için bir yarar görülmedi inden temyizden
yetkili mercinin onay  al narak vazgeçildi i hâllerde, Yarg tay ilâm  veya temyizden vazgeçme onay
ile buna ili kin aleyhteki mahkeme karar , hukuk birimince strateji geli tirme birimi veya ilgili ta ra
birimine gönderilir. Bu birimlerce de, söz konusu belgelerin onayl  birer örnekleri ilgili muhasebe
birimine intikal ettirilerek alaca n kay tlardan ç kar lmas  sa lan r.

Yabanc  para cinsinden alacaklar, sözle melerinde “aynen” tahsil edilece ine dair hükümlerin
yer almas  hâlinde aynen veya vade ya da fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
efektif sat  kuru üzerinden ulusal para olarak; sözle melerinde böyle bir hüküm yok ise alaca n vade
veya fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  efektif sat  kuru üzerinden ulusal
para olarak tahsil edilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Keskin Muhasebe Birimi taraf ndan ö retmen A’ya 500.-YTL fazla ek ders ücreti
ödenmi tir.
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1
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             600 Gelirler Hesab

500

500

2  - Keskin Muhasebe Biriminde muhasebe efi olan A’n n Ocak 2007 ay  maa ndan %16
emekli sand  aidat  30.-YTL ve %20 kurum hissesi 40.-YTL olmak üzere toplam 70.-YTL emekli
sand  ad na fazla kesilerek gönderilmi  daha sonra yap lan bu yanl n fark na var larak gerekli
kay t yap lm r.

2

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             600 Gelirler Hesab

             600 Gelirler Hesab

             333 Emanetler Hesab

70,00

40,00

4,50

25,50

3  - Sulakyurt Muhasebe Birimi demirba  kay tlar nda bulunan 1.000.-YTL de erindeki masa,
görevli memurun ki isel kusurundan dolay  kullan lamaz hale gelmi tir. 1.100.-YTL  rayiç bedel ile
ilgili memur ad na hesaba al nm r.

630 Giderler Hesab

            255 Demirba lar Hesab

1.000

1.000
3

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

4  - Irmak Vergi Dairesinin kasas n say  sonucunda eksik bulunarak say m noksanlar
hesab na al nan 30.-YTL hazine bonosu bütün ara rmalara ra men bulunamamas  üzerine ilgili
memur ad na hesaba al nm r.

a) Hazine bonosunun rayiç bedeli 35.-YTL d r.

b) Hazine bonosunun rayiç bedeli 25.-YTL d r.

a

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

            197 Say m Noksanlar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

35

30

5
4

b

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

630 Giderler Hesab

            197 Say m Noksanlar  Hesab

25

5

30
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5  - 500.-YTL geçici görev yollu u ön ödemesi alan memur A, 350.-YTL lik k sm  mahsup
etmi  kalan 150.-YTL lik k sm  süresi içinde muhasebe birimine iade etmemi tir.

5
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             161 Personel Avanslar  Hesab

150

150

6  – K kkale Muhasebe Birimi küçük ambar nda yap lan say mda 1.000.-YTL de erinde
de erli ka n olmad  anla lm  olup, veznedar ad na hesaba al nm r.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
6

945 D.K. lemleri Hesab

            940 D.K.Ambarlar  Hesab

1.000

1.000

7  - Ba kent Vergi Dairesi tahsildar  B, tahsil etti i takipli gelir verginin 600.-YTL sini
zimmetine geçirmi tir.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

600

600
7

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

600

600

8  – Emanetler hesab nda A ahs  ad na kay tl  bulunan 100.-YTL, yanl kla hak sahibine
150.-YTL olarak ödenmi  olup, fazla ödeme ilgili ad na hesaba al nm r.

8
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            333 Emanetler Hesab

50

50

9 - Yap lmakta olan okul binas  için 15.000.-YTL fazla ödeme yap ld  anla lm  olup bunun
üzerine Bakanl ktan tahakkuk iptali nedeniyle ödene ine iade edilmesi gerekti i bildirilmi tir.
Ödene ine iade i lemine ili kin Bakanl ktan talimat gelmeden ki ilerden alacaklar hesab na al nm r.

9
600 Gelirler Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

15.000

15.000
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140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

15.000

15.000

835 Gider Yans tma Hesab

           830 Bütçe Giderleri Hesab

15.000

15.000

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

           905 Ödenekli Giderler Hesab

15.000

15.000

10 – Fazla ödenen tapu akit ücreti nedeni ile ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  50.-YTL için
muhasebe birimi veznesine 60.-YTL yat rm  olup, yap lan tahsilat bütçeye gelir kaydedilmeyen
tahsilat olarak kaydedilmi tir. Fazla yap lan tahsilat n 10.-YTL ’lik k sm  ilgiliye iade edilmek üzere
emanete al nm r.

10
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           333 Emanetler Hesab

10

10

11 - Ö retmen A, fazla ald  ek ders ücreti nedeni ile ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl
500.-YTL için muhasebe birimi veznesine 600.-YTL yat rm  olup, yanl k bütçeye gelir kayd
yap ld ktan sonra anla lm r. Fazla yap lan tahsilat n 100.-YTL lik k sm  ilgiliye iade edilmek üzere
emanete al nm r.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           333 Emanetler Hesab

100

100
11

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

           805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

12 - Sulakyurt Muhasebe Biriminde ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  900.-YTL takipsizlik
nedeni ile zamana na u ram  olup, ilgili memur ad na hesaba al nm r.

12
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

900

900

13 – Geçici kabulü yap larak yeralt  ve yerüstü düzenleri hesab na al nan 100.000.-YTL
de erindeki köprünün kesin kabulünde müteahhidin 10.000.-YTL fazla ödeme yap ld  görülmü tür.
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13
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

10.000

10.000

14 - Çelebi Muhasebe Biriminde ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlar için 50.-YTL faiz
tahakkuk ettirilmi tir.

14
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

50

50

b) Alacak

1  - Memur A dan ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  borcuna kar k 50.-YTL nakden
tahsil edilmi tir.

a) Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken borç,

b) Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen borç,

100 Kasa Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50
a

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

50

50
1

b
100 Kasa Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50

2 - Sulakyurt Muhasebe Biriminde ki ilerden alacaklar hesab na kay tl  50.-YTL nin bu hesaba
yersiz al nd  anla lm r.

2
630 Giderler Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50

3  - Çelebi Muhasebe Biriminde ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlar için 50.-YTL
olarak tahakkuk ettirilen faizin yersiz olarak tahakkuk ettirildi i görülmü tür.

3
600 Gelirler Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50
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4 – retmen B nin ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  borçuna kar k yat rd  300.-YTL
yanl kla emanet hesab na al nm  olup, gerekli düzeltme kayd  yap lm r.

4
333 Emanetler Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

300

300

5 - Ç kan af kanunu gere ince ki ilerden alacaklar hesab nda tahsil edildi inde bütçeye gelir
kaydedilmesi gereken  200.-YTL silinmi tir.

5
630 Giderler Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

200

200

6  - Kaybedilmesi nedeniyle memur A ad na hesaba al nan 30.-YTL hesap makinas n
bulunmas  nedeniyle hesaplardan dü ülmü tür.

6
255 Demirba lar Hesab

           140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

30

30

7 – Harcama yetkilisi mutemedi A, alm  oldu u ön ödemeyi süresi içerisinde mahsup etmedi i
için ki ilerden alacaklar hesab na al nan 100.-YTL için muhasebe birimi veznesine 160.-YTL
yat rm r.

a) Önceki kay tlar,

b) Gerekli düzeltme kay tlar ,

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          160  Avans ve Krediler Hesab

100

100
a

100 Kasa Hesab

          140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

160

160
7

b
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          333 Emanetler Hesab

60

60

8  – Karakeçili nüfus memuru A, ald  2.-YTL de erindeki nüfus cüzdanlar ndan 10 adetini
zimmetine geçirdi i anla lm r.
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140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

20

20
8

945 De erli Ka t lemleri Hesab

            942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

20

20

9- Keskin Muhasebe Biriminde muhasebe efi olan A’n n Kas m 2007 ay  maa ndan %16
emekli sand  aidat  30.-YTL ve %20 kurum hissesi 40.-YTL olmak üzere emekli sand  ad na fazla
kesilerek gönderilen toplam 70.-YTL bir sonraki emekli kesene inden mahsup edilmi tir.

361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

          140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

70,00

44,50

25,509

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

44,50

44,50

15 STOKLAR

Stoklar hesap grubu; kamu idarelerince sat lmak, üretimde veya di er faaliyetlerde kullan lmak
ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yar  mamul, mamul, ticari mal, art k ve hurda
gibi faaliyet dönemi içinde kullan lacak veya paraya çevrilecek varl klar n izlenmesi için kullan r.

Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

152 Mamuller Hesab

153 Ticari Mallar Hesab

155 Atölyeler Hesab

157 Di er Stoklar Hesab

158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab  (-)

Hesap grubuna ili kin i lemler

Stoklar hakk nda, 5018 say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci
maddelerinde belirtilen yönetmeli in ilgili hükümlerine ve a daki aç klamalara göre i lem yap r:

Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara al r. Maliyet bedeline, stoklar n elde edilmesi ve
depolanaca  yere kadar getirilmesi için faiz hariç yap lan her türlü giderler ilave edilir. Ba  veya
hibe olarak edinilen stoklar varsa bilinen de eri, yoksa ilgili mevzuat na göre de erlemesi yap ld ktan
sonra tespit edilen de eri üzerinden hesaplara al r. Stoklar, kullan ld klar nda veya tüketildiklerinde
giderler hesab na kaydedilerek ilgili hesaplardan ç kar r.

Sat n alma suretiyle edinilen stoklar n giri  i lemleri için düzenlenen ta r i lem fi lerinin bir
nüshas  ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderilir. Di er ekillerde edinilen stoklar n
giri leri için düzenlenen ta r i lem fi lerinin birer nüshas n, düzenleme tarihini takip eden on gün
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içinde ve her durumda malî y l sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi ve
muhasebele tirilmesi zorunludur.

Stoklar n ç  ve muhtelif harcama birimlerinin ambarlar  aras ndaki devir i lemleri, ilgili
harcama birimince düzenlenen ta r i lem fi leri ile muhasebe birimine bildirilir ve hesaplara
kaydedilir. Ancak, “150- lk Madde ve Malzeme Hesab ”nda izlenen tüketim malzemelerinden
kullan lm  olanlar n, muhasebele tirme i lemleri kullan ma ili kin ta r i lem fi leri yerine genel
bütçe kapsam ndaki kamu idarelerde üç ayl k dönemler itibar yla, di er idarelerde ise üç ay
geçmemek üzere üst yöneticiler taraf ndan belirlenen sürede ta r i lem fi lerindeki ç lar  gösteren
onayl  bir liste ile en geç ilgili dönemin son i  günü mesai bitimine kadar muhasebele tirilmesi
zorunludur.

Stoklar n ç  kay tlar , ambarlara giri lerindeki öncelik s ras  dikkate al narak “ilk giren-ilk
kar” esas na göre ve giri  bedelleri üzerinden yap r.

Kamu idarelerince üretilen mamullerin kendi tüketimlerinde kullan lmas  hâlinde, rayiç
bedelleri üzerinden bütçelerine gelir ve gider kaydedilir.

lma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullan lamayacak veya tüketilemeyecek hale
gelen stoklar, di er stoklar hesab na aktar r. Stoklar n miktar ve de erlerinde, kaybolma, çal nma,
yanma, k lma, bozulma gibi nedenlerle ortaya ç kan eksilmeler ilgili harcama biriminin mal
sorumlusu ve harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince
kay tlar güncellenir.

Stoklar hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte
bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Ayn  bütçeli kamu idaresinin harcama birimleri aras ndaki stok aktarmalar , muhasebe i lem fi i
düzenlenmek suretiyle muhasebe kayd  ile yap r. Ayn  muhasebe birimine ba  harcama birimleri
aras ndaki stok aktarmalar  ilgili stok hesab na borç ve alacak, ba ka muhasebe birimlerine ba
harcama birimleri aras ndaki stok aktarmalar , muhasebe birimleri aras  i lemler hesab na
kaydedilmek suretiyle yap r.

150 LK MADDE VE MALZEME HESABI

Hesab n niteli i

lk madde ve malzeme hesab ; kamu idarelerince üretimde veya di er faaliyetlerde kullan lmak
ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemeleri ile hammadde, yard mc  madde, ambalaj
malzemesi ve di er malzemelerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – kkale Milli E itim Müdürlü üne 1.000.-YTL lik k rtasiye al nm r.

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

         600 Gelirler Hesab  (DV)

         103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

1.000,00

7,50

992,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

1.000,00

1.000,00

1

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50
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2  – Vatanda  (A), K kkale Milli E itim Müdürlü üne ildeki okullar n ihtiyac nda
kullan lmak üzere 500.-YTL lik k rtasiye ba lam r.

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500
2

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

3- K kkale Muhasebe Müdürlü üne ait 1.000.-YTL de erindeki k rtasiye Irmak Vergi
Dairesine aktar lm r.

3
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

4  - K kkale Muhasebe Müdürlü üne ait 1.000.-YTL de erindeki k rtasiye Ankara Milli
itim Müdürlü üne devredilmi tir.

a) Ankara Milli E itim Müdürlü ünün kay tlar ,

b) K kkale Muhasebe Müdürlü ünün kay tlar ,

a
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
4

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

5 – kkale Üniversitesi asli faaliyetlerinden kaynaklanan 100.-YTL maliyet bedelli ve 120.-
YTL bedel ile sat lan mal iade edilmi tir.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

                100 Kasa Hesab

120

120

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

                600 Gelirler Hesab

100

100
5

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

               805 Gelir Yans tma Hesab

120

120
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6  – kkale Üniversitesi asli faaliyetlerinden kaynaklanmayan 100.-YTL maliyet bedelli ve
120.-YTL bedel ile sat lan mal iade edilmi tir.

630 Giderler Hesab

               100 Kasa Hesab

120

120

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

               600 Gelirler Hesab

100

100
6

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

               805 Gelir Yans tma Hesab

120

120

7  - zmir Muhasebe Müdürlü ünde yap lan say mda 1.000.-YTL de erinde k rtasiye fazla
bulunmu tur.

7
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1  - K kkale Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL lik k rtasiyenin ambardan
kt  ta r i lem fi i ile muhasebe birimine bildirmi tir.

1
630 Giderler Hesab

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

2  - K kkale Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL ilk madde ve malzemeyi
yap lmakta olan yat m için ta r i lem fi i ile  ambardan ç kt  muhasebe birimine bildirmi tir.

2
258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

3  - K kkale Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL lik k rtasiyeyi sat  sureti ile
1.100.-YTL bedel ile elden ç karm r.

3
630 Giderler Hesab

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000
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100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

4 - Vatanda  (A), K kkale Milli E itim Müdürlü üne okullar n ihtiyac nda kullan lmak üzere
verdi i 500.-YTL lik k rtasiyeyi veri  amac  d nda kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500
4

830 Bütçe Giderler Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

500

500

5 – Memurun hatas ndan dolay  ambarda bulunan 1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-
YTL olan k rtasiye malzemesi kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000
5

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

6  – Memurun hatas ndan dolay  ambarda bulunan 1.200.-YTL de erindeki k rtasiye
malzemesinin 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar
ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya ayr lm r. Hurdaya ayr lan k rtasiyenin
rayiç bedeli 850.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan  k rtasiyenin rayiç bedeli 600.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

600

600

6

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

400

300

700
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 140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

450

450

7  – Ambarda bulunan 500.-YTL de erindeki k rtasiye malzemesi ki isel kusur olmaks n
kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

7
630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500

8  – Ambarda bulunan 1.200.-YTL de erindeki k rtasiye malzemesinin ki isel kusur
olmaks n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kar lmas na, geri kalan tutar n ise
SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya ayr lm r.

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500

8 157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

400

300

700

9  – kkale Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan al nan 1.000.-YTL lik  k rtasiyenin 500.-
YTL iade edilmi tir.

102 Banka Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500
9

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

10 - K kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki stok K kkale Milli E itim
Müdürlü üne verilmi tir.

10
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

            150 lk Madde ve Malzeme Hesab

100.000

100.000

11 - K kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki stok K kkale Üniversitesine
bedelsiz olarak verilmi tir.
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11
630 Giderler Hesab

            150 lk Madde ve Malzeme Hesab

100.000

100.000

12 – Kayseri Muhasebe Müdürlü ünde yap lan say mda 1.000.-YTL de erindeki k rtasiye
bulunamam r.

12
197 Say m Noksanlar  Hesab

            150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

151 YARI MAMULLER- ÜRET M HESABI

Hesab n niteli i

Yar  mamuller-üretim  hesab ,  henüz  mamul  hale  gelmemi  ancak  ilk  madde  ve  malzeme  ile
çilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay alm  üretim a amas ndaki mamullerin

izlenmesi için kullan r.

Yar  mamuller-üretim hesab , üretim yapan kamu idarelerinde ilgili stok ya da maliyet hesaplar
ana hesap grubundaki gider hesaplar  ile birlikte kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Maliyet hesaplar  kullanmayan K kkale Milli E itim Müdürlü ü yar  mamul üretimiyle
ilgili olarak 1.000.-YTL lik stok kullanm r.

1
151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

           150 lk Madde ve Malzeme Hesab

1.000

1.000

2 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erinde yar  mamul fazla bulunmu tur.

2
151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

           397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak
1 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda üretimi tamamlanan 1.500.-YTL

lik yar  mamul mamuller hesab na al nm r.
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1
152 Mamuller Hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.500

1.500

2  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu hesaplarda 1.000.-YTL olarak
kay tl  yar  mamulü sat  suretiyle 1.100.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab n

1.100

1.100
2

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

3  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
ambarda bulunan 1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-YTL olan  yar  mamul kullan lamaz
hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r. .

630 Giderler Hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.000

1.000
3

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

4  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
ambarda bulunan 1.000.-YTL de erindeki yar  mamul 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kart lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r. Hurdaya ayr lan yar  mamulün rayiç bedeli 500.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan  yar
mamulün rayiç bedeli 500.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

500

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

4

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

400

100

500
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 140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

100

100

5 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 1.000.-YTL
de erindeki yar  mamul ki isel kusur olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kart lm r.

5
630 Giderler Hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

500

500

6  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu ambar nda bulunan 1.000.-YTL
de erindeki yar  mamul ki isel kusur olmaks n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r.

630 Giderler Hesab

            151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

500

500

6 157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

            151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

400

100

500

7  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki
yar  mamul K kkale Üniversitesine bedelsiz olarak  verilmi tir.

7
630 Giderler Hesab

             151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

100.000

100.000

8  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erindeki yar  mamul bulunamam r.

8
197 Say m Noksanlar  Hesab

              151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.000

1.000

152 MAMULLER HESABI

Hesab n niteli i
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Mamuller hesab , üretim çal malar  sonunda elde edilen ve sat a haz r hale gelmi  bulunan
mamullerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda mart ay nda üretimi tamamlanan

yar  mamul toplam  1.000.-YTL  oldu u görülmü tür.

1
152 Mamuller hesab

           151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.000

1.000

2 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erinde mamul fazla bulunmu tur.

2
152 Mamuller Hesab

           397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu hesaplarda 1.000.-YTL olarak
kay tl   mamulü sat  suretiyle 1.100.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

152 Mamuller Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab n

1.100

1.100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

2  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun mamuller hesab nda kay tl
1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-YTL olan mamul kamu idaresinin faaliyetlerinde
kullan lm r.

2

630 Giderler Hesab

             152 Mamuller Hesab

             600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100
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830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

1.100

1.100

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

3  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
ambarda bulunan 1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-YTL olan mamul kullan lamaz hale
geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

630 Giderler Hesab

             152 Mamuller Hesab

1.000

1.000
3

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

4  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
ambarda bulunan 1.000.-YTL de erindeki mamulün 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r. Hurdaya ayr lan mamulün rayiç bedeli 500.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan mamulün
rayiç bedeli ise 500.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

           152 Mamuller Hesab

500

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

           152 Mamuller Hesab

400

100

500

4

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

100

100

5 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 1.500.-YTL
de erindeki mamul ki isel kusur olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

5
630 Giderler Hesab

           152 Mamuller Hesab

1.500

1.500
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6 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 1.000.-YTL
de erindeki mamulün ki isel kusur olmaks n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya ayr lm r.

630 Giderler Hesab

              152 Mamuller Hesab

500

500

6 157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

              152 Mamuller Hesab

400

100

500

7  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki
mamul K kkale Üniversitesine bedelsiz olarak  verilmi tir.

7
630 Giderler Hesab

               152 Mamuller Hesab

100.000

100.000

8  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erindeki mamul bulunamam r.

8
197 Say m Noksanlar  Hesab

                152 Mamuller Hesab

1.000

1.000

153 T CAR  MALLAR HESABI

Hesab n niteli i
Ticari mallar hesab , kamu idarelerince herhangi bir de ikli e tabi tutulmadan satmak

amac yla al nan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu 1.000.-YTL lik ticari mal  sat n
alm r.

1

153 Ticari Mallar Hesab

         360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

         103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

1.000

7,50

992,50
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000

2  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 100.-YTL maliyet bedelli ve 120.-YTL bedel ile sat lan ticari mal iade edilmi tir.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

         100 Kasa Hesab

120

120

153 Ticari Mallar Hesab

         600 Gelirler Hesab

100

100
2

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

         805 Gelir Yans tma Hesab

120

120

3 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erinde ticari mal fazla bulunmu tur.

3
153 Ticari Mallar Hesab

         397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak
1 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu hesaplarda 1.000.-YTL olarak

kay tl  ticari mal sat  suretiyle 1.100.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

153 Ticari Mallar Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

         600 Gelirler Hesab n

1.100

1.100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

2  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun mamuller hesab nda kay tl
1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-YTL olan ticari mal kamu idaresinin faaliyetlerinde
kullan lm r.
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630 Giderler Hesab

          153 Ticari Mallar Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

1.100

1.100

2

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

3 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 1.000.-YTL
de erinde ticari mal memurun hatas ndan dolay  kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kart lm r. Rayiç de eri 1.100.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

          153 Ticari Mallar Hesab

1.000

1.000
3

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

4  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu memurunun hatas ndan dolay
ambarda bulunan 1.000.-YTL de erindeki ticari mal n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r. Hurdaya ayr lan ticari mal n rayiç bedeli 500.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan ticari mal n
rayiç bedeli 500.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

500

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

         600 Gelirler Hesab

500

500

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

400

100

500

4

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

         600 Gelirler Hesab

100

100

5 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 500.-YTL
de erindeki ticari mal ki isel kusur olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kart lm r.
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5
630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

500

500

6 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun ambar nda bulunan 1.000.-YTL
de erindeki ticari mal n ki isel kusur olmaks n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r.

630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

500

500

6 157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

400

100

500

7  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunca sat n al nan 500.-YTL
de erindeki ticari mal iade edilmi tir.

100-Kasa Hesab

153 Ticari Mallar Hesab

500

500
7

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

8- Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki
ticari mal K kkale Üniversitesine bedelsiz olarak  verilmi tir.

8
630 Giderler Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

100.000

100.000

9  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erindeki mamul bulunamam r.

9
197 Say m Noksanlar  Hesab

         153 Ticari Mallar Hesab

1.000

1.000
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155 ATÖLYELER HESABI

Hesab n niteli i

Atölyeler hesab , üretim yerlerine verilen stoklar n izlenmesi için kullan r.

Ceza ve nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu muhasebe birimlerinde kullan lan bu
hesab n, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde kulland lmas na Bakanl k yetkilidir.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda 1.000.-YTL üretim yerlerine

verilmi tir.

1
153 Atölyeler Hesab

                151 Yar  Mamuller-Üretim Hesab

1.000

1.000

2  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun atölyesinde yap lan say mda
1.000.-YTL fazlal k bulunmu tur.

2
153 Atölyeler Hesab

               397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
atölyede bulunan 1.000. YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-YTL olan stok kullan lamaz hale
geldi inden kay tlardan ç kart lm r. .

630 Giderler Hesab

              153 Atölyeler Hesab

1.000

1.000
1

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

              600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

2  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
atölyede bulunan 1.000.-YTL de erindeki stokun 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r. Hurdaya ayr lan stok rayiç bedeli 500.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan stokun rayiç bedeli
500.-YTL d r.

2
630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

500

500
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140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

500

500

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

400

100

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

100

100

3  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun atölyesinde bulunan 1.000.-
YTL de erindeki stok ki isel kusur olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kart lm r.

3
630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

500

500

4 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun atölyesinde bulunan 1.000.-YTL
de erindeki stok ki isel kusur olmaks n 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya ayr lm r.

630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

500

500

4 157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

400

100

500

5  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun atölyesinde yap lan say mda
1.000.-YTL de erindeki stok bulunamam r.

5
197 Say m Noksanlar  Hesab

            153 Atölyeler Hesab

1.000

1.000

157 D ER STOKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er stoklar hesab , yukar daki stok hesaplar ndan bu hesaba aktar lmas na karar verilen ürün,
art k ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullan r.
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Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda memurun hatas ndan dolay
atölyede bulunan 1.000.-YTL de erindeki stokun 500.-YTL si kullan lamaz hale geldi inden
kay tlardan ç kar lm  olup, geri kalan tutar ise SEKA’ya 400.-YTL bedel ile sat lmak üzere hurdaya
ayr lm r. Hurdaya ayr lan stokun rayiç bedeli 500.-YTL d r. Kay tlardan ç kart lan stokun rayiç
bedeli 500.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

500

500

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

500

500

157 Di er Stoklar Hesab

630 Giderler Hesab

            153 Atölyeler Hesab

400

100

500

1

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

100

100

2  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun atölyesinde bulunan 1.000.-
YTL de erindeki di er stok ki isel kusur olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan

kart lm r.

2
630 Giderler Hesab

           157 Di er Stoklar Hesab

500

500

3- kkale cezaevine ait 100.000.-YTL de erindeki di er stok K kkale’de ba ka bir
cezaevine bedelsiz olarak verilmi tir.

3
157 Di er Stoklar Hesab

            157 Di er Stoklar Hesab

100.000

100.000

4- kkale cezaevine ait 100.000.-YTL de erindeki di er stok K ehir cezaevine bedelsiz
olarak verilmi tir.

4
157 Di er Stoklar Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000
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b) Alacak

1  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu kay tl  bedeli 1.000.-YTL di er
stoku sat  suretiyle 1.100.-YTL ye elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

157 Di er Stoklar Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab n

1.100

1.100
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

2 - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu hibe suretiyle 1.000.-YTL lik di er
stoku elden ç karm r.

2
630 Giderler Hesab

           157 Di er Stoklar Hesab

1.000

1.000

3- Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki
di er stok K kkale Üniversitesine bedelsiz olarak verilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

           157 Di er Stoklar Hesab

100.000

100.000

4  - Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunda yap lan say mda 1.000.-YTL
de erindeki di er stok bulunamam r.

4
197 Say m Noksanlar  Hesab

           157 Di er Stoklar Hesab

1.000

1.000

158 STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I HESABI (-)

Hesab n niteli i

Stok de er dü üklü ü kar  hesab ; yang n, deprem, su basmas  gibi do al afetler ile
bozulma, çürüme, k lma, çatlama, paslanma, teknolojik geli meler ve benzeri de iklikler
nedeniyle stoklar n fiziki ve ekonomik de erlerinde önemli azal lar n ortaya ç kmas  veya bunlar n
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nda di er nedenlerle stoklar n piyasa fiyatlar nda meydana gelen kay plar  kar lamak üzere
ayr lan kar klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1- Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki

di er stok için kar k ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

           158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab

100.000

100.000

b) Borç

1 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu kay tl  de eri 5.000.-YTL ve
1.000.-YTL lik  kar k ayr lan ticari mal  sat  suretiyle  elden ç karm r.

a) 6.000.-YTL ye sat lm r.

b) 2.000.-YTL ye sat lm r.

158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab

100 Kasa Hesab

153 Ticari Mallar Hesab

           600 Gelirler Hesab n

1.000

6.000

5.000

2.000a

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

6.000

6.000

158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

           153 Ticari Mallar Hesab

1.000

2.000

2.000

5.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

2- Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna ait 100.000.-YTL de erindeki
di er stok için kar k ayr lm  olup, stok de er dü üklü ü gerçekle mi tir.

2
158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab

           600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
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3 – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumu kay tl  de eri 5.000.-YTL ve
1.000.-YTL lik kar k ayr lan ticari mal de ersiz hale gelmi tir.

3

158 Stok De er Dü üklü ü Kar  Hesab

630 Giderler Hesab

           153 Ticari Mallar Hesab

1.000

4.000

5.000

16 ÖN ÖDEMELER

Ön ödemeler hesap grubu; muhasebe birimlerince bütçe içi veya bütçe d  olarak ya da okul
pansiyonlar  dâhil emanet niteli indeki hesaplardan verilecek ön ödemelerden; i  avans veya kredileri,
personel avanslar , bütçe d  avans ve kredileri, akreditifler, mahsup dönemine aktar lan avans ve
krediler ile d  proje kredilerinden verilen avans ve aç lan akreditiflerin izlenmesi için kullan r.

Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

160  Avans ve Kredileri Hesab

161 Personel Avanslar  Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

164 Akreditifler Hesab

165 Mahsup Dönemine Aktar lan Avans ve Krediler Hesab

166 Proje Özel Hesab ndan Verilen Avans ve Akreditifler Hesab

167 Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Avans ve Akreditifleri Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler

Kamu idarelerince yap lacak ön ödeme ekilleri, devir ve mahsup i lemleri, idareler ve gider
türleri itibar yla tutar ve oranlar n tespiti, mutemetlerin görevlendirilmesi ve ön ödemelere ili kin
di er hususlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar n kendi özel düzenlemeleri sakl  kalmak üzere
30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 say  Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan Ön Ödeme Usul
ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre i lem yap r.

Ön ödemeler hesap grubunda yer alan bütçe d  avans ve krediler hesab  hariç di er hesaplara
kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal,
fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

160  AVANS VE KRED LER  HESABI

Hesab n niteli i

 avans ve kredileri hesab ;

1 - Mevzuat  gere ince harcama yetkilisi mutemetlerine ön ödeme eklinde verilen avanslar ile
adlar na aç lan kredilerin,

2  - Mahalli giderlere harcanmak üzere kamu idarelerinin yurtd  te kilatlar na gönderilen
avanslar n,

3 - Madeni para bas  için darphane döner sermayesine verilen avanslar n,

4 - Jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri için verilen avanslar n,

5 - Gemi mutemetlerine ayl k ve di er giderler için verilen avans ve kredilerin,
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izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – lcahamam Tapu Müdürlü ü harcama yetkilisi mutemedi (A)’ya posta pulu al  için
350.-YTL ön ödeme yap lm r.

1
160  Avans ve Kredileri Hesab

               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

350

350

2 – Keskin Muhasebe Biriminin posta pulu ihtiyac  al  için harcama yetkilisi mutemedi (A)
ad na 750.-YTL,

a) Muhasebe birimi nezdinde kredi aç lm r.

b)Ba ka bir muhasebe birimi nezdinde kredi aç lm r.

c) Banka nezdinde kredi aç lm r.

a
160  Avans ve Kredileri Hesab

          333 Emanetler Hesab

750

750

b
160  Avans ve Kredileri Hesab

          511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

750

750
2

c
160  Avans ve Kredileri Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

750

750

3  - K lcahamam Tapu Müdürlü ü harcama yetkilisi mutemedi (A), posta pulu al  için
ald  ön ödemeyi ayn  daire harcama yetkilisi mutemedi (B) ’ye devretmi tir.

3
160  Avans ve Kredileri Hesab

          160  avans ve Kredileri Hesab

350

350

4-  bütçesinden kar lanmak üzere Gölcük Deniz Filolar  Muhasebe Birimince gemi
mutemedi (A)’ya 500.-YTL ön ödeme,

a) Muhasebe birimince ödenmi tir.

b) Ba ka bir muhasebe birimi nezdinde kredi aç lm r.

c) Banka nezdinde kredi aç lm r.
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a
160  Avans ve Kredileri Hesab

           100 Kasa Hesab

500

500

b
160  Avans ve Kredileri Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

500

500
4

c
160  Avans ve Kredileri Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

500

500

5 – Jandarma harcama yetkilis mutemedi (A)’ya 1.000.-YTL’lik k sm  gelecek y l bütçesinden
kar lanmak üzere 3.000.-YTL yiyecek ve yem bedelleri kar  olarak verilen  ön ödeme için  mali

l ba nda gerekli kay t yap lm r.

5
160  Avans ve Kredileri Hesab

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

1.000

1.000

6  - D leri Bakanl  Muhasebe Birimince mahalli giderlere harcanmak üzere Berlin
Ba konsoloslu una 1.000 Avro ön ödeme olarak gönderilmi tir. (Verildi i tarihteki kur 1,60.-YTL)

6
160  Avans ve Kredileri Hesab

           106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.600

1.600

7  - D leri Bakanl  Muhasebe Birimince mahalli giderlere harcanmak üzere Berlin
Ba konsoloslu una has latlar ndan 1.000 Avro ön ödeme olarak ödenmesi bildirilmi tir.( lem
tarihteki kur 1,60.-YTL)

7
160  Avans ve Kredileri Hesab

           338 Konsolosluk Cari Hesab

1.600

1.600

8  - D leri Bakanl  Muhasebe Birimince mahalli giderlere harcanmak üzere Berlin
Ba konsoloslu una verilen 1.000 Avro avans n ba ka bir gider kaleminde kullan lmas  için talimat
verilmi tir.

a) Talimat verildi i tarihteki kur 1,60.-YTL ve avans n gönderildi i tarihteki kur 1,50 .-YTL

b) Talimat verildi i tarihteki kur 1,60.-YTL ve avans n gönderildi i tarihteki kur 1,70.-YTL
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a

160  Avans ve Kredileri Hesab

          160  Avans ve Kredileri Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.600

1.500

100
8

b

160  Avans ve Kredileri Hesab

630 Giderler Hesab

          160  Avans ve Kredileri Hesab

1.600

100

1.700

9 - Madeni para bas  i lerinde kullan lmak üzere Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe
Birimince, döner sermayeye 1.500.-YTL avans verilmi tir.

9
160  Avans ve Kredileri Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

1.500

1.500

10 – Jandarma harcama yetkilis mutemedi (A)’ya yiyecek ve yem bedelleri kar  1.000.-
YTL’ lik k sm  gelecek y l bütçesinden kar lanmak üzere 3.000.-YTL jandarma avans  ödenmi tir.

10

160  Avans ve Krediler Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

2.000

1.000

3.000

b) Alacak

1 - K lcahamam Tapu Müdürlü ü harcama yetkilisi mutemedi (B), posta pulu al  için ald
350.-YTL harcama yetkilisi mutemedi avans n tamam  mahsup etmi tir.

630 Giderler Hesab

          160  Avans ve Kredileri Hesab

350

350
1

830 Bütçe Giderleri  Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

350

350

2  - D leri Bakanl  Muhasebe Birimince mahalli giderlere harcanmak üzere Berlin
Ba konsoloslu una verilen 1.000 Avro ön ödemeye ili kin harcama belgeleri muhasebe birimine
gelmi tir. (Verildi i tarihteki kur 1,60.-YTL)

2
630 Giderler Hesab

         160  Avans ve Kredileri Hesab

1.600

1.600
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830 Bütçe Giderleri  Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

1.600

1.600

3  - D leri Bakanl  Muhasebe Birimince mahalli giderlere harcanmak üzere Berlin
Ba konsoloslu una verilen 1.000 Avro ön ödemeden 500 Avronun iade edildi i görülmü tür.
(Verildi i tarihteki kur 1 Avro =1,60.-YTL)

3
107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesab

         160  Avans ve Kredileri Hesab

800

800

4- Keskin Muhasebe Birimi hesab na K kkale Muhasebe Biriminde aç lan 2.000.-YTL
kredinin 1.000.-YTL si harcanmayarak hesaben iade edilmi tir.

4
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

         160  Avans ve Krediler Hesab

1.000

1.000

5 – Milli E itim Müdürlü ü harcama yetkilisi mutemedi (B), ald  100.-YTL avans  zaman nda
kapatmad  için kapat lmayan avans ilgili ad na hesaba al nm r.

5
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

         160  Avans ve Kredileri Hesab

100

100

6 -  avans ve kredileri hesab nda kay tl  200.-YTL harcama yetkilisi mutemet avans  ödene i
ile birlikte mahsup dönemine aktar lm r.

165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

         160  Avans ve Kredileri Hesab

200

200

906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

         903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

200

200
6

904 Ödenekler Hesab

         907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

200

200

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI

Hesab n niteli i
Personel avanslar  hesab ;
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1 - Mevzuat  uyar nca ön ödeme eklinde verilen sürekli ve geçici görev yollu u avanslar n,

2 - Denetmen yolluklar n,

3 - Er ve erba  harçl klar  kar  verilen avanslar n,

4 - Ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maa  ve ücret ödemelerin,

izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  - Milli E itim Müdürlü ü personeli (B)’ye geçici görevli olarak 1.000.-YTL ön ödeme

yap lm r.

1
161 Personel Avanslar  Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

1.000

1.000

2 - Denetim eleman  (A)’ya 100.-YTL ön ödeme yap lm r.

a) Ödeme yönünden ba  bulunduklar  muhasebe birimince verilmi tir,

b) Ön ödeme, ödeme yönünden ba  bulunmad  muhasebe birimince verilmi  olup, muhasebe
lem fi i denetim eleman n ödeme yönünden ba  oldu u muhasebe birimine gelmi tir.

a
161 Personel Avanslar  Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

100

100
2

b
161 Personel Avanslar  Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100

3  – Jandarma harcama yetkilisi mutemedi (A)’ya, y  bütçesinden kar lanmak üzere er
ayl klar  kar  olarak 3.000.-YTL ön ödeme yap lm r.

3
161 Personel Avanslar  Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

3.000

3.000

4 - Kurban bayram n maa  gününden önce gelmesi nedeni ile 10.000.-YTL tutar ndaki Kas m
ay  maa n Kas m ay n 12’sinde ödenmesine karar verilmi tir.

4
161 Personel Avanslar  Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

10.000

10.000
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5 – Cari y l bütçesinden kar lanmak üzere Jandarma harcama yetkilis mütemedine önceki y lda
verilen 1.000.-YTL avans için y l ba nda gerekli kay t yap lm r.

5
161 Personel Avanslar  Hesaplar

             162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1 - Denetim eleman  (A), alm  oldu u 100.-YTL avans n tamam  mahsup etmi tir.

630 Giderler Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

100

100
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

100

100

2 – Denetim eleman  A, ald  1.000.-YTL ön ödemenin,

a) 500.-YTL sini ödeme yönünden ba  oldu u muhasebe birimine iade etmi tir.

b) 500.-YTL sini ödeme yönünden ba  olmad   muhasebe birimine yat rm  olup, muhasebe
lem fi i ödeme yönünden ba  oldu u muhasebe birimine gelmi tir.

a
100 Kasa Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

500

500
2

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

500

500

3  - Milli E itim Müdürlü ü personeli B, ald  100.-YTL geçici görev yollu u avans
zaman nda mahsup etmemi tir.

3
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

100

100

4  - Personel avanslar  hesab nda kay tl  5.000.-YTL ödene i ile birlikte y l sonunda mahsup
dönemine aktar lm r.
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165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

5.000

5.000

906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

              903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

5.000

5.000
4

904 Ödenekler Hesab

              907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

5.000

5.000

162 BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe d  avans ve krediler hesab ;

1 - Kamu idarelerince mal ve hizmet al  kar  olmak üzere, maddi duran varl k hesaplar
ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avanslar n,

2 - Okul pansiyonlar na ait paralardan verilen avanslar n,

3  - Özel kanunlar ndaki hükümler uyar nca i  ve talep sahiplerince muhasebe birimlerine
yat larak emanetler hesab na al nan paralardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarlar n,

4 - Ertesi y l bütçesinden kar lanmak üzere verilen personel avanslar n,

5 - Jandarma er ayl klar  ve di er istihkaklar n,

6 - Gemi mutemetlerine ödenen paralar n,

7 - Bakanl kça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarlar n

 izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – K rtasiye malzemesi al  için yüklenici A’ya 1.000.-YTL avans ödemesi yap lm r.

1
162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

1.000

1.000

2  – K kkale Fen Lisesi pansiyonlu okulun mutemedi A’ ya pansiyon okul giderlerinde
harcanmak üzere 600.-YTL ön ödeme yap lm r.

2
162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

600

600

3 – Gayrimenkulun tecavüzün menni nedeni ile yat lan 400.-YTL ye kar k görevlendirilen
Memura 350.-YTL ön ödeme yap lm r.
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100 Kasa Hesab

           333 Emanetler Hesab

400

400
3

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           100 Kasa Hesab

350

350

4- Jandarma mutemedi A’ya 1.000.-YTL’lik k sm  gelecek y l bütçesinden kar lanmak üzere
3.000.-YTL jandarma avans  ödenmi tir.

4

160  Avans ve Krediler Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

2.000

1.000

3.000

5  - Gemi mutemedi A’ya 1.000.-YTL’lik k sm  gelecek y l bütçesinden kar lanmak üzere
3.000.-YTL avans ödenmi tir.

5

160  Avans ve Krediler Hesab

        162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

        103 Verilen Çekler ve Gön.Emir.Hesab

2.000

1.000

3.000

6  – 15 Aral k 2007 ay nda Sulakyurt Muhasebe Birimince memurlara ödenen maa n brüt
toplam  5.000.-YTL olup, bu tutardan 100.-YTL emekli sand , 120.-YTL gelir vergisi, 5.-YTL
damga vergisi ve 75.-YTL’ de kefalet aidat  kesilmi  olup, ödenmesi gereken tutar hesaba
aktar lm r.

630 Giderler Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           600 Gelirler Hesab

           361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

           362 Fon.ve Di . Kamu d.Ad.Yap Tah.Hesab

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

2.500

2.500

125

100

75

4.700

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125

6

830 Bütçe Gideri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

129

b) Alacak

1– K rtasiye malzemesi al  için yüklenici A’ya ödenen 100.-YTL ön ödemeye ili kin
kan tlay  belgeler muhasebe birimine geldi inde harcama tutar  mahsup edilmi tir.

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

100

100
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

100

100

2  - K kkale Fen Lisesi pansiyonlu okulun mutemedi A ya verilen 600.-YTL ön ödemenin
tamam  mahsup edilmi tir.

2
332 Okul Pansiyonlar  Hesab

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

600

600

3 – Jandarma mutemedi A, ald  1.000.-YTL ön ödemenin,

a) 500.-YTL sini ödeme yönünden ba  oldu u muhasebe birimine iade etmi tir.

b) 500.-YTL sini ödeme yönünden ba  olmad   muhasebe birimine yat rm  olup, muhasebe
lem fi i ödeme yönünden ba  oldu u muhasebe birimine gelmi tir.

a
100 Kasa Hesab

              162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

500

500
3

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

500

500

4– Jandarma Dairesi mutemedi B’ye er ayl  için verilen 30.-YTL mali y l ba nda ilgili
hesaplara al nm r.

4
161 Personel Avanslar  Hesab

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

30

30

5 – 15 Aral kta ödenen memur maa lar na kar k bütçe d  avans ve krediler hesab na al nan
2.500.-YTL yeni y lda bu y l bütçesine kay t edilmi tir.
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630 Giderler Hesab

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

2.500

2.500
5

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500

6  – Gayrimenkulun tecavüzün menini nedeni ile görevlendirilen memur A, ald  35.-YTL
avans  süresinde kapatmad  için memur ad na hesaba al nm r.

6
140 Ki ilerden Alacaklar Hs

           162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

35

35

164 AKRED FLER HESABI

Hesab n niteli i

Akreditifler hesab , yabanc  ülkelerden yap lacak sat n almalar için aç lan akreditiflerin
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – K lcahamam Devlet Hastanesinin ihtiyac  olan t bbi cihaz ngiltere’den almak üzere milli

banka nezdinde 100.000.-YTL kredi aç lm r.

1
164 Akreditifler Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gön .Emir.Hesab

100.000

100.000

2- K lcahamam Devlet Hastanesinin ihtiyac  olan t bbi demirba  Amarika’dan almak için
2.000 dolar (Döviz kuru 1$= 1.-YTL) milli banka nezdinde kredi aç lm r.

2
164 Akreditifler Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

2.000

2.000

b) Alacak

1 - K lcahamam Devlet Hastanesinin ihtiyac  olan t bbi cihaz ngiltere’den al narak 90.000.-
YTL mahsup edilmi tir.
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253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesab

            164 Akreditifler Hesab

90.000

90.000
1

830 Bütçe Gideri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

90.000

90.000

2 - T bbi cihaz al nmas ndan arta kalan 10.000.-YTL banka hesab za yat lm r.

2
102 Banka Hesab

           164 Akreditifler Hesab

10.000

10.000

3- T bbi demirba tan arta kalan 500 dolar hesab za yat lm r.

a) Akreditifin aç ld  tarihteki kur 1.-YTL ve akreditifin iade al nd  tarihteki kur 1,20.-YTL,

b) Akreditifin aç ld  tarihteki kur 1.-YTL ve akreditifin iade al nd  tarihteki kur 0,90.-YTL,

a

105 Döviz Hesab

           164 Akreditifler Hesab

           600 Gelirler Hesab

600

500

100
3

b

105 Döviz Hesab

630 Giderler Hesab

           164 Akreditifler Hesab

450

50

500

165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI

Hesab n niteli i
Mahsup dönemine aktar lan avans ve krediler hesab , bütçedeki ödene ine dayan larak yap lan

ön ödemelerden mahsup dönemine aktar lan tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur A’ya verilen 40.-YTL lik harcama yetkilisi
mutemet avans  ve memur B’ye verilen 80.-YTL lik geçici görev yollu u avans  ödene i ile birlikte
mahsup dönemine aktar lm r.

1

165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

            160  Avans ve Kredileri Hesab

            161 Personel Avanslar  Hesab

120

40

80
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906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

            903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

120

120

904 Ödenekler Hesab

            907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

120

120

b) Alacak

1  - Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur A’ya verilen 40.-YTL lik harcama yetkilisi
mutemet avans  mahsup döneminde kapat lm r.

630 Giderler Hesab

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

40

40

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

40

40
1

907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

40

40

2– Bah  Muhasebe Birimi taraf ndan memur B’ye verilen ve mahsup dönemine aktar lan
300.-YTL lik ön ödemenin 100.-YTL si nakden muhasebe birimi veznesine yat lm r.

100 Kasa Hesab

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

100

100
2

907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

100

100

3- Delice Muhasebe Birimi taraf ndan memur A’ya verilen ve mahsup dönemine aktar lan 80.-
YTL lik geçici görev yollu u avans  süresinde kapat lmam r.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

80

80
3

907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hs

80

80

166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VER LEN AVANS VE AKRED FLER HESABI

Hesab n niteli i
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Proje özel hesab ndan verilen avans ve akreditifler hesab , kamu idarelerince proje özel
hesab ndan verilen avanslar ve aç lan akreditifler ile bunlardan yap lan mahsuplar ve nakden iade
al nan tutarlar n muhasebe birimince izlenmesi için kullan r.

Proje özel hesab ndan verilen avanslardan mahsup edilemeyenler ile aç lan akreditiflerden
harcanamayanlar y l sonlar nda ertesi y la devredilir. Devredilen tutarlar kar  ödenekler tenkis
edilir ve tenkis belgesinde, tenkis edilen ödene in devreden avans veya akreditif kar  krediye ait
oldu u belirtilerek yeni malî y l içinde ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okullar
için bilgisayar al nmas na karar verilmi  olup, proje özel hesab ndan 50.000 Avroluk avans verilmi tir.
(Avans n verildi i tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) avans n kullan na
ili kin hesap özeti Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir. (Ay sonu T.C.Merkez Döviz Sat
Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

a) Kullan  idare muhasebe biriminin kayd ,

b) Devlet borçlar  muhasebe biriminin ay sonu kayd ,

a
166 PÖH Ver.Av.ve Akreditifler Hesab

         512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

81.500

81.500
1

b
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

2  – Avrupa Birli i ile Hazine Müste arl  aras nda yap lanan anla ma ile sa lanan 100.000
Avroluk kredi, ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesi aktar lm  olup, proje özel hesab ndan

kkale Üniversitesi 50.000 Avroluk avans verilmi tir. (Aktarman n yap ld  ve avans n verildi i
tarihindeki T.C.Merkez döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

104 Proje Özel Hesab

         403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

163.000

163.000
2

166 PÖH Ver.Av.ve Akreditifler Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

b) Alacak

1  – Proje özel hesab ndan aç lan 50.000 Avroluk avans n mahsubuna ili kin mahsup belgesi
Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Birimine gelmi tir. (Akreditifin aç ld  tarihteki T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1.63.-YTL)

1
255 Demirba lar Hesab

           166 PÖH Ver.Av.ve Akreditifler Hesab

81.500

81.500
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

81.500

81.500

2  – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile Milli E itim Bakanl   ad na T.C Merkez
Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve kullan  kurumun proje özel
hesab ndan ald  50.000 avroluk avans nakten iade edilmi tir. Kullan  idare muhasebe biriminin
kayd ;

a) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,60.-YTL

b) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,60.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL

a

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

      166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

      600 Gelirler Hesab

81.500

80.000

1.500
2

b

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

630 Giderler Hesab

      166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

80.000

1.500

81.500

3  – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile K kkale Üniversitesi ad na T.C Merkez
Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve kullan  kurumun proje özel
hesab ndan ald  50.000 avroluk avans nakten iade edilmi tir. Kullan  idare muhasebe biriminin
kayd ;

a) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,60.-YTL

b) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,60.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL

a

104 Proje Özel Hesab

       166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

       600 Gelirler Hesab

81.500

80.000

1.500
3

b

104 Proje Özel Hesab

630 Giderler Hesab

       166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

80.000

1.500

81.500

167 DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI AVANS VE
AKRED FLER  HESABI

Hesab n niteli i



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

135

Do rudan d  proje kredi kullan mlar  avans ve akreditifleri hesab , kamu idarelerince mal ve
hizmet teslim al nmadan önce avans verilmesi veya akreditif aç lmas  suretiyle yap lan do rudan d
proje kredi kullan mlar  ile bunlardan yap lan mahsuplar ve nakden iade edilen tutarlar n muhasebe
birimlerince izlenmesi için kullan r.

Do rudan d  proje kredisi kullan  olarak verilen avanslardan mahsup edilemeyenler ile
aç lan akreditiflerden yap lan çeki  tutarlar ndan harcanamayanlar y l sonlar nda ertesi y la devredilir.
Devredilen tutarlar kar  ödenekler tenkis edilir ve tenkis belgesinde, tenkis edilen ödene in
devreden avans veya akreditif kar  krediye ait oldu u belirtilerek yeni malî y l içinde ilgili
tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Milli E itim Bakanl  ad na Köy okullar n bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya
Bankas ndan kredi temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden 100.000 Avroluk
avans verilmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1,32.-YTL)

a) Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin kayd ,

a
167 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Av.ve Ak.Hes.

            513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hs.

132.000

132.000

513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
1

b
959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hs.

           958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hs.

132.000

132.000

2 – Milli E itim Bakanl  ad na Köy okullar n bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya
Bankas ndan kredi  temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden aç lan
akreditiflerden 100.000 Avroluk tutar çekilmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru 1 Avro=1,32.-YTL)

a) Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin kayd ,

a
167 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Av.ve Ak.Hes.

            513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hs.

132.000

132.000

513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
2

b
959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hs.

           958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hs.

132.000

132.000
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3  – kkale Üniversitesinin bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya Bankas ndan kredi
temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden 100.000 Avroluk avans verilmi tir.

lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1,32.-YTL) Milli E itim Bakanl
Merkez Muhasebe Biriminin kayd ,

3
167 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Av.ve Ak.Hes.

            403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000

4  – kkale Üniversitesinin bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya Bankas ndan kredi
temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditiflerden 100.000 Avroluk
tutar çekilmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1,32.-YTL)

167 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Av.ve Ak.Hes.

            403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
4

959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hesab

           958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hesab

132.000

132.000

b) Alacak
1– 100.000 Avroluk avans n mahsup belgesi Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe

Birimine gelmi tir. (Avans n verildi i veya akreditifin çekildi i tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL)

255 Demirba lar Hesab

             167 Do .D  Kul.Av.ve Ak. Hesab

132.000

132.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

132.000

132.000

18 GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar  hesap grubu; içinde bulunulan dönemde veya
daha önceki dönemlerde ortaya ç kan ve tahakkuk ettirilme süresi bir y n alt nda olan pe in ödenmi
giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek aylarda istenilebilir duruma gelecek olan alacaklar n
izlenmesi amac yla kullan r.

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak
daki hesaplardan olu ur:

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab
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180 GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI

Hesab n niteli i

Gelecek aylara ait giderler hesab , duran varl klar ana hesap grubundaki gelecek y llara ait
giderler hesab nda kay tl  tutarlardan takip eden faaliyet döneminde tahakkuk edecek olanlar n
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Dönem sonunda, duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelecek y llara ait giderler hesab nda

yer al p tahakkuk zaman na bir y ldan az süre kalan pe in ödenmi  giderler bu hesaba aktar r.

Gelecek aylara ait giderler hesab na kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe
fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Pe in ödenen giderler, ilgili olduklar  faaliyet döneminde giderler hesab na kaydedilerek gider
tahakkuku gerçekle tirilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelecek y llara ait giderler hesab nda kay tl
15.000.-YTL takip eden faaliyet dönemi içerisinde 5.000.-YTL’lik k sm n gider hesaplar na
yans lmas  gerekti inden dönem sonunda ilgili hesaplara kay t edilmi tir.

1
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab

                  280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

5.000

5.000

b) Alacak

1 – Gelecek y llara ait giderler hesab nda kay tl  5.000.-YTL gider olarak tahakkuk ettirilmi tir.

1
630 Giderler Hesab

                 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab

5.000

5.000

181 GEL R TAHAKKUKLARI HESABI

Hesab n niteli i
Gelir tahakkuklar  hesab ; faaliyet alacaklar , kurum alacaklar  ve di er alacaklar hesap

gruplar nda izlenmeyen ve tahakkuk etmekle birlikte, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan
alacaklar ile duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  tutarlardan
vadesi takip eden faaliyet döneminde dolanlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab nda yer al p tahsil zaman na
bir y ldan az süre kalan alacaklar dönem sonunda bu hesaba aktar r.

Tahakkuk ettirilmi  gelirlerden kaynaklanan ancak içinde bulunulan faaliyet dönemini takip
eden dönemde istenebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili olduklar  dönemde tahsil edilmek üzere
bu hesapta izlenir.
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Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki kurum alacaklar  hesaplar nda kay tl
alacaklara ili kin olarak, y l sonlar nda geçici mizandan önce hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemde tahsil edilecek olan i lemi  faiz gelirleri alacaklar  bu hesaba kaydedilir.

Gelir tahakkuklar  hesab nda takip edilen döviz cinsinden faiz geliri tahakkuklar , y l sonlar nda
geçici mizandan önce ve tahsil tarihinde T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru ile de erlenir.

Gelir tahakkuklar  hesab nda yer alan tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler, takipteki
kurum alacaklar  hesab na aktar larak takibe al r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  1000.-YTL,
takip eden faaliyet döneminde tahsili edilmek üzere hesaba al nm r.

1
181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

1.000

1.000

2  - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak Sosyal Güvenlik Kurumuna borç verilmi
olup, verilen 500.000.-YTL borç için içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde tahsil
edilecek olan faizin 3.000.-YTL oldu u görülmü tür.

2
181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

             600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

3 – Gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  500 Avronun y l sonlar nda geçici mizandan önce ve
tahsil tarihinde T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur
art  fark n 100.-YTL oldu u görülmü tür.

3
181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

             600 Gelirler Hesab

100

100

b) Alacak
1 – Vadesi bir y n alt na inmi  olan 20.000.-YTL için ana paraya eklenmemi  750.-YTL faiz

tutar  (Faizin 500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 250.-YTL ise geçmi  y llara ait) K kkale
Üniversitesinden tahsil edilmi tir.

1

102 Banka Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

20.750

20.000

500

250
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 805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2 - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ve özel
tertip iç borçlanma senedi kar  olan 500.000.-YTL borç için içinde bulunulan faaliyet dönemini
takip eden dönemde tahsil edilecek olan faiz tutar  olan 3.000.-YTL alaca n asl na ilave edilmi tir.

2
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                 181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

3.000

3.000

3 - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ve özel
tertip iç borçlanma senedi kar  olmayan 500.000.-YTL borç için içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemde tahsil edilecek olan faiz tutar  olan 3.000.-YTL alaca n asl na ilave
edilmi tir.

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                 181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

3.000

3.000
3

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000

4  - Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 500.000.-YTL borç ve 3.000.-YTL i lemi  faizi
silinmi tir.

4

630 Giderler Hesab

           132 Kurumca Verilen Borçlardan Al. Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

3.000

5 – Gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  500 Avronun y l sonlar nda geçici mizandan önce ve
tahsil tarihinde T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur
azal  fark n 100.-YTL oldu u görülmü tür.

5
630 Giderler Hesab

              181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

100

100
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19 D ER DÖNEN VARLIKLAR

Di er dönen varl klar hesap grubu, dönen varl k niteli i ta yan, fakat yukar daki hesap
gruplar na girmeyen di er dönen varl klar n izlenmesi için kullan r.

Di er dönen varl klar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

194 Teyitsiz Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Hesab

197 Say m Noksanlar  Hesab

198 Di er Çe itli Dönen Varl klar Hesab

190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG  HESABI

Hesab n niteli i

Devreden katma de er vergisi hesab , katma de er vergisi mükellefi kamu idarelerince bir
dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma de er vergisinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Ay sonunda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve indirilecek
katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er vergisi
hesab n alacak bakiyesi  1.000.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.

1

190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

100

1.000

600

500

b) Alacak

1 - Ay sonunda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve indirilecek
katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er vergisi
hesab n alacak bakiyesi 1.100.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.

1

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

1.100

600

500

2 - Ay sonunda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve indirilecek
katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er vergisi
hesab n alacak bakiyesi 1.500.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.
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2

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

1.500

600

500

400

191 ND LECEK KATMA DE ER VERG  HESABI

Hesab n niteli i

ndirilecek katma de er vergisi hesab , katma de er vergisi mükellefi kamu idarelerince katma
de er vergisi mükellefiyetine konu mal ve hizmet sat n al nmas  s ras nda ilgililere ödenen katma
de er vergisi ile kamu idarelerince sat lan mal veya hizmetlerin iade ve iskontolar na ili kin katma
de er vergilerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Katma de er vergisine tabi kamu idaresi 118.-YTL ödeyerek k rtasiye malzemesi sat n
alm r.

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hes.

100

18

0,75

117,251

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

118

118

2  - Katma de er vergisine tabi kamu idaresi ifa eczanesine 118.-YTL ilaç ödenmesi
yapm r.

630 Giderler Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hes.

100

18

0,75

117,252

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

118

118

3  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 1.000.-YTL maliyet bedelli ve 1.200.-YTL bedel ile sat lan ticari mal için %10 iskonto
yap lm r.  (KDV 10.-YTL)
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610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

                100 Kasa Hesab

110

10

120

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                805 Gelir Yans tma Hesab n

110

110

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

120

120

4  – Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 1.000.-YTL maliyet bedelli ve 1.200.-YTL bedel ile sat lan ticari mal iade edilmi tir.
(KDV 100.-YTL)

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

                100 Kasa Hesab

1.100

100

1.200

153 Ticari Mallar Hesab

                600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

4

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

               805 Gelir Yans tma Hesab

1.200

1.200

b) Alacak
1 - Ay sonunda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve indirilecek

katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er vergisi
hesab n alacak bakiyesi 1.000.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.

1

190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

100

1.000

600

500

2 - Ay sonunda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve indirilecek
katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er vergisi
hesab n alacak bakiyesi 1.500.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.
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2

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

             191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

             190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

             360  Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

1.500

600

500

400

194 TEY TS Z DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI HESABI

Hesab n niteli i

Teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab ; d  finansman kayna ndan, genel bütçe
kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan yap lan do rudan d  proje kredi kullan mlar na ait kullan m
bilgisi geldi i hâlde, kullan  idare muhasebe biriminden kullan ma ili kin teyit bilgisi gelmeyen
kullan mlar ile bu kullan mlardan ilgili muhasebe birimince teyit edildi i bildirilen tutarlar n Devlet
Borçlar  Muhasebe Birimince izlenmesi için kullan r.

Teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab , sadece Hazine Müste arl na ba
muhasebe birimlerince kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – 100.000 Avroluk d  proje kredisi do rudan kullan m bilgisinin geldi i görülmü  olup, ilgili
kullan  idare muhasebe birimince teyit i leminin yap lmad  anla lan  do rudan d  proje kredisi
kullan mlar  için Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince gerekli kay t yap lm r. (Kullan m tarihindeki
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL)

194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

                     410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
1

951 Kredi Anla malar  Hesab

                     950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

2 – lgili kullan  idare muhasebe birimince teyit i lemi yap lmayan ve d  finansman kayna
taraf ndan 102.000 Avro olarak bildirilen do rudan d  proje kredi kullan  için kullan  idare
muhasebe birimince teyit edilen kullan m tutar  100.000 Avro olarak bildirilmi tir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.20.-YTL

2 a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

                     410 D  Mali Borçlar Hesab

                     600 Gelirler Hesab

130.000

2.600

132.000

600
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 951 Kredi Anla malar  Hesab

                     950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

630 Giderler Hesab

                     410 D  Mali Borçlar Hesab

120.000

2.400

9.600

132.000b

951 Kredi Anla malar  Hesab

                     950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

b) Alacak

1  - Kullan  idarelerin do rudan d  proje kredi kullan na ili kin bütçele tirme bilgisinin
Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine ula mad  için hesaplara al nan tutar için kullan na ili kin teyit
bilgisi 100.000 Avro olarak Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.35.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro= 1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur  1 Avro=1.30.-YTL

a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

                     194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

                     600 Gelirler Hesab

135.000

132.000

3.000
1

b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

630 Giderler Hesab

                     194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

130.000

2.000

132.000

2 – Kullan  idare muhasebe birimince teyit edilen kullan m tutar ndan d  finansman kayna
taraf ndan bildirilen kullan m tutar ndan 2.000 avroluk az olan tutar, ilgili muhasebe birimince teyit
edilmi tir.( Kur 1 Avro=1.30.-YTL)

2
513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

                    194 Teyit.Do .D  P.K.Kul.Hesab

2.640

2.640

197 SAYIM NOKSANLARI HESABI

Hesab n niteli i

Say m noksanlar  hesab ; yap lan say mlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, al nan çek,
menkul k ymet, stok ve benzeri noksanl klar n, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak
kaydedilip izlenmesi için kullan r.
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Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda kasan n 100.-YTL noksan
oldu u görülmü tür.

1
197 Say m Noksanlar  Hesab

                     100 Kasa Hesab

100

100

b) Alacak

1  - K lcahamam Muhasebe Biriminde 1.000.-YTL de erindeki menkul varl k sorumlu
memur ad na hesaba al nm r.

a) 1.100.-YTL bedel ile hesaba al nm r.

b) 900.-YTL bedel ile hesaba al nm r.

a

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                     197 Say m Noksanlar  Hesab

                     600 Gelirler Hesab

1.100

1.000

100
1

b

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

                     197 Say m Noksanlar  Hesab

900

100

1.000

2– K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda noksan olan 100.-YTL kay t
hatas ndan kaynakland  anla lm  olup gerekli kay tlar yap lm r.

2
100 Kasa Hesab

                  197 Say m Noksanlar  Hesab

100

100

198 D ER ÇE TL  DÖNEN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i
Di er çe itli dönen varl klar hesab , yukar da say lan hesaplarda izlenemeyen di er çe itli dönen

varl klar n kaydedilip izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – kkale Milli E itim Müdürlü üne 1.000.-YTL lik  di er dönen varl k al nm r.
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198 Di er Çe itli Dönen Varl klar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

1.000

7,50

992,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50

b) Alacak

1 - K kkale Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL lik  di er çe itli dönen varl klar
hesab nda kay tl  varl klar  sat  sureti ile 1.200.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

198 Di er Çe itli Dönen Varl klar Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.200

1.200
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.200

1.200
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DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM

DDUURRAANN VVAARRLLIIKKLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

2-DURAN VARLIKLAR
Duran varl klar ana hesap grubu; faaliyet döneminden daha uzun sürelerle kamu idaresi

faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi için kullan lmak amac yla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi
içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varl k ve alacak unsurlar  kapsar.

Duran varl klar ana hesap grubu; menkul k ymet ve varl klar, faaliyet alacaklar , kurum
alacaklar , malî duran varl klar, maddi duran varl klar, maddi olmayan duran varl klar, gelecek y llara
ait giderler ve gelir tahakkuklar  ile di er duran varl klar hesap gruplar eklinde bölümlenir.

21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR

Menkul k ymet ve varl klar hesap grubu; kamu idarelerince faaliyet dönemini a an bir süreyle
elde tutulacak alt n, gümü  ve benzeri k ymetli madenler, antika niteli indeki e ya, para ve pul gibi
menkul varl klar ve konvertibl olmayan yabanc  paralar ile di er çe itli menkul k ymet ve varl klar n
izlenmesi için kullan r.

Menkul k ymet ve varl klar hesap grubunda yer alan tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n
alt na inenler, dönen varl klar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktar r.

217 MENKUL VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Menkul varl klar hesab ; genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe birimlerinden
Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimi veya Hazine Müste arl na ba ç Ödemeler
Muhasebe Birimine intikal eden alt n, gümü , p rlanta ve benzeri k ymetli madenler, antika
niteli indeki e ya, para, pul gibi menkul varl klar ve konvertibl olmayan yabanc  paralar ile di er
çe itli menkul k ymet ve varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1- kkale Üniversitesine ait 3.000.-YTL de erindeki menkul varl k faaliyet dönemini a an bir
süreyle elde tutulmak üzere muhasebe birimine teslim edilmi tir.

1
217 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

2  – Ki i mal  olarak K kkale Üniversitesi Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  1.000.-YTL
de erinde menkul varl k ki inin ölmesi ve mirasç  da olmad  için mahkemece kuruma intikal
ettirilmi tir.

2
217 Menkul Varl klar Hesab

              600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
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913 Ki ilere ait Menkul K ymet Emanetleri Hs

              912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

1.000

1.000

3 - kkale Muhasebe Biriminin göndermi  oldu u 3.000.-YTL’lik  menkul varl k Damga ve
Darphane Matbaas  Muhasebe Birimince teslim al nm r.

3
217 Menkul Varl klar Hesab

             511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

3.000

3.000

4 - Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde yap lan say mda 3.000.-YTL menkul
varl n fazla ç kt  görülmü tür.

4
217 Menkul Varl klar Hesab

             397 Say m Fazlalar  Hesab

3.000

3.000

5 - Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde bulunan 5.000.-YTL de erindeki antika
vazo müzeye gönderilmi tir.

5
217 Menkul Varl klar Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

5.000

5.000

6- Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde bulunan 5.000.-YTL de erindeki menkul
varl n ay sonunda de erlemesi sonucunda 300.-YTL de er art  oldu u görülmü tür.

6
217 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

300

300

b) Alacak

1 - Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Birimince müzeye gönderilen antika 5.000.-YTL
de erindeki vazonun müzeye ula  anla lm r.

1
630 Giderler Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

5.000

5.000
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2- Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde bulunan 5.000.-YTL de erindeki menkul
varl k Damga Matbaas  Döner Sermaye Muhasebe Birimine devredilmi tir.

a) Menkul varl k Damga Matbaas  Döner Sermaye Muhasebe Birimine 6.000.-YTL ye
devredilmi tir.

b) Menkul varl k Damga Matbaas  Döner Sermaye Muhasebe Birimine 4.000.-YTL ye
devredilmi tir.

100 Kasa Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

6.000

5.000

1.000a

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

6.000

6.000

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

4.000

1.000

5.000

2

b

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.000

4.000

3- Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde yap lan say mda 300.-YTL menkul
varl n eksik ç kt  görülmü tür.

3
197 Say m Noksanlar  Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

300

300

4- Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde bulunan 5.000.-YTL de erindeki menkul
varl n de erlemesi sonucunda 300.-YTL de er azal  oldu u görülmü tür.

4
630 Giderler Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

300

300

22 FAAL YET ALACAKLARI
Faaliyet alacaklar  hesap grubu; kamu idaresince gelir olarak tahakkuk ettirilen ve içinde

bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili öngörülen her türlü vergi gelirleri, te ebbüs
ve mülkiyet gelirleri, al nan ba  ve yard mlar, di er gelirler, sermaye gelirlerinden kaynaklanan
alacaklar ile mevzuat  gere i faaliyet dönemini a an bir süreyle tecil veya tehir edilen alacaklar n
izlenmesi için kullan r.
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Faaliyet alacaklar  grubunda yer alan tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inenler,
dönen varl klar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktar r.

Faaliyet alacaklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Gelirlerden alacaklar hesab , mevzuat  gere ince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken gelirlerden alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Gerede Muhasebe Birimi gelir servisinden muhasebe servisine gönderilen tahakkuk
bordrosuna göre mükellef A, ad na içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili
öngörülen gelir tahakkuk tutar 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.

1
220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

2.500

2.500

b) Alacak

1  – Siteler Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef A’n n 250.-YTL gelir vergisi borcu terkin
edilmi tir.

1
630 Giderler Hesab

                220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

250

250

2 – Gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl  kamu idarelerinin asli faaliyetlerinden kaynaklanan
mal sat ndan kaynaklanan 250.-YTL alacak henüz tahsil edilmeden mevzuat  gere ince tahakkuktan
indirilmi tir.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

                220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

250

250
2

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

               600 Gelirler Hesab

250

250
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3  – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef A’n n 250.-YTL gelir vergisi borcu henüz
tahsil edilmeden mevzuat  gere ince tahakkuktan indirilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

               220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

250

250

4 - Sulakyurt Muhasebe Birimi mükellefi A ’n n 220 - Gelirlerden Alacaklar Hesab nda kay tl
350.-YTL vergi borcunun vadesi bir y n alt na inmi tir.

4
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

          220 Gelirlerden Alacaklar Hesab

350

350

222 GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab , gelirlerden alacaklar veya gelirlerden takipli
alacaklar ya da di er faaliyet alacaklar  hesaplar nda kay tl  tutarlardan mevzuat  gere ince faaliyet
dönemini a an bir süreyle tecil veya tehir edilen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  - Siteler Vergi Dairesi mükellefi B’nin 1.000.-YTL gelir vergisi borcu iki y ll na tecil
edilmi tir.

1
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

1.000

1.000

2  - Ba kent Vergi Dairesi mükellefi B’nin 1.000.-YTL takipli gelir vergisi borcu iki y ll na
tecil edilmi  ve mükelleften tecil i lemine kar k ayn  miktarda teminat mektubu al nm r.

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

            121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

1.000

1.000
2

910 Teminat Mektuplar  Hesab

            911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1- Borcu tecil edilen Siteler Vergi Dairesi mükellefi B’nin 1.000.-YTL gelir vergisi borcunu
zaman nda ödememesi nedeni ile tecili kald lm r.
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1
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

            222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

1.000

1.000

2 – Ba kent Vergi Dairesi mükellefi B’nin tecil edilen 1.000.-YTL gelir vergisi borcunun vadesi
bir y n alt na inmi tir.

2
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

            222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab

1.000

1.000

227 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er faaliyet alacaklar  hesab , kamu idarelerine ait maddi duran varl klar n taksitle sat lmas
durumunda ortaya ç kan alacaklardan içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde
tahsili gerekenler ile di er çe itli faaliyet alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1– kkale Milli Emlak Müdürlü ü birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme

de er art  1.500.-YTL olan 4.000.-YTL de erindeki ta  faaliyet dönemi takip eden dönemde tahsil
etmek üzere,

a) 2.000.-YTL bedel ile satm r.

b) 1.000.-YTL bedel ile satm r.

a

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                254 Ta tlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

2.000

1.000

1.500

4.000

500
1

b

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                254 Ta tlar Hesab

1.000

1.000

1.500

500

4.000

2 – K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  dört taksitle
sat  yapm  olup,  sat  bedelinin %10 u di er kamu daireleri için ayr lm r. (Faaliyet dönemini
takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-YTL)
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a) 20.000.-YTL de er ile sat lm r.

b) 25.000.-YTL de er ile sat lm r.

c) 15.000.-YTL de er ile sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                250 Arazi ve Arsalar Hesab

13.000

5.000

2.000

20.000

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                250 Arazi ve Arsalar Hesab

                600 Gelirler Hesab

17.500

5.000

2.500

20.000

5.000

2

c

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                250 Arazi ve Arsalar Hesab

8.500

5.000

1.500

5.000

20.000

3 - Di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl   700.-YTL alacaklar için 150.-YTL faiz tahakkuk
ettirilmi tir.

3
127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

               600 Gelirler Hesab

150

150

b) Alacak

1  – Delice muhasebe biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  500.-YTL alaca
terkin edilmi tir.

1
630 Giderler Hesab

              227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

500

500

2  – Delice Muhasebe Biriminin di er faaliyet alacaklar  hesab nda kay tl  500.-YTL henüz
tahsil edilmeden tahakkuktan indirilmesine karar verilmi tir.
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2
630 Giderler Hesab

             227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

500

500

3  – K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
sat  yapm  olup, faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-YTL nin
vadesi bir y n alt na inmi tir.

3
127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

                 227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

5.000

5.000

23 KURUM ALACAKLARI

Kurum alacaklar  hesap grubu; vadesi faaliyet dönemini a an bir süreyle kamu idarelerine, hane
halk na, yabanc  devlet veya uluslararas  kurulu lara verilen borçlardan, di er kamu idarelerine ait
borçlar n üstlenilmesinden ve benzeri i lemlerden kaynaklanan alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Kurum alacaklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

230 DI  BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

 borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab ; Hazine Müste arl nca Devlet nam ve hesab na
 finansman kaynaklar ndan sa lan p vadesi faaliyet dönemini a an d  borcun ikraz  suretiyle genel

bütçe d  idare veya kurulu lara kulland lan tutarlardan do an alacaklar, anaparaya eklenen faiz,
masraf ve kur farklar , hazine garantileri kapsam nda 1/1/2003 tarihinden önce Hazine Müste arl nca
üstlenilen tutarlardan kaynaklanan hazine alacaklar  dolay yla bu hesaba kaydedilen tutarlar,
alaca n borçlusu ve döviz cinsi de tirilen tutarlar ile alaca  etkileyen di er i lemler sonucu olu an
tutarlar ve bu alacaklardan nakden veya mahsuben yap lan tahsilatlar, terkin veya tecil edilen tutarlar
ile terkin veya tecilin iptalinden kaynaklanan tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
 borcun ikraz  suretiyle genel bütçe d  idare veya kurulu lar taraf ndan proje kredisi olarak

kullan lacak her türlü imkân n, kullan mdan önce, kendi bütçeleri ve muhasebe sistemleri içinde
ödene i ile ili kilendirilip muhasebele tirilmesi esast r.

Genel bütçe d  idare veya kurulu lara ikraz anla mas  yap lmadan kulland lan tutarlar ve
ikraz anla malar nda kar ks z kulland lmas  öngörülen tutarlar bu hesapla ili kilendirilmez,
do rudan bütçeye gider kaydedilir. Kurulu lara kar ks z tahsis edilen miktar kadar Hazine
Müste arl ’na ilgili y l bütçesinde ödenek tahsis edilir.

 borcun ikraz  suretiyle kulland lan kredilerle ilgili olarak nakden veya mahsuben tahsil
edilen faiz, masraf ve cezalar bu hesapla ili kilendirilmeden do rudan bütçeye gelir kaydedilir.

l sonlar nda bu hesapta kay tl  tutarlarla ilgili olarak hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemde tahsili gereken i lemi  faiz geliri alacaklar  dönen varl klar ana hesap
grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab na, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde
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tahsil edilecek olan i lemi  faiz geliri alacaklar  ise duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelir
tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Dönem sonunda bu hesapta kay tl  alacaklardan vadesine bir y ldan az süre kalanlar, dönen
varl klar ana hesap grubu içindeki d  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab na aktar r.

Hazine alacaklar n takip ve tahsili 18/10/2005 tarihli ve 25970 say  Resmî Gazete’de
yay mlanan Hazine Alacaklar n Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik hükümlerine göre
gerçekle tirilir.

 borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab , sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe
birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– Avrupa Birli i ile Hazine Müste arl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile 100.000 Avro
kredi aç lm  olup, aç lan bu ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm r. (Aktar m
tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro=1,63.-YTL) Hazine Müste arl  Muhasebe
Biriminin kayd .

230 D  Borcun kraz.Do an Alacak.Hesab

           410 D  Mali Borçlar Hesab

163.000

163.000
1

951 Kredi Anla malar  Hesab

           950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

163.000

163.000

2  - Hazine Müste arl nca sa lanan 100.000 Avro d  proje kredisi ikraz anla mas  ile
kkale Üniversitesine aktar lm  olup, do rudan kullan lanlara ili kin kullan m bilgisi ilgili d

finansman kayna  taraf ndan Hazine Müste arl na bildirilmi tir. Kullan m bilgisi kullan  idare
taraf ndan henüz teyit edilmemi tir. Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin kayd . (Kullan m tarihindeki
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1.60.-YTL)

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

               410 D  Mali Borçlar Hesab

160.000

160.000

956 Gen.Bütçe D d.Tey.Do .D  Proje Kr. Kul.Hs

               957 Gen.Büt.D d.Do .D.P.Kr.Kull.Bil.Hs

160.000

160.000
2

951 Kredi Anla malar  Hesab

               950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

160.000

160.000

3 - Dünya Bankas ndan al nan ve Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen 50.000.-YTL’lik
kredi, faaliyet dönemini a an bir süreyle ertelenmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup bunun
2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.
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3

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000

4  – Takipteki kurum alacaklar  hesab nda kay tl  d  borcun ikraz ndan do an 50.000.-YTL
alacak 3.000.-YTL faizi ile birlikte kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak faaliyet dönemini a an bir
süreyle ertelenmi tir.

4
230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

53.000

53.000

5– Bu hesapta kay tl  100.000 dolar alacaklara ait bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-YTL kur art  fark  oldu u görülmü tür.

5
230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

600 Gelirler Hesab

250

250

b) Alacak

1– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile
birlikte vadesinden önce tahsil edilmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

102 Banka Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                600 Gelirler Hesab

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

2.000

3.0001

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

5.000

5.000

2– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000.-YTL, 5.000.-YTL faizi ile
birlikte kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak silinmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la
aittir.)
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630 Giderler Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                600 Gelirler Hesab

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

2.000

3.0002

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

3– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile
birlikte d  finansman kayna  taraf ndan hibeye edilmi tir .

630 Giderler Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

5.000
3

410 D  Malî Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                600 Gelirler Hesab

100.000

5.000

105.000

4 - Dünya bankas ndan al nan Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen 50.000 dolarl k kredi
Ankara Büyük ehir Belediyesinin talebi üzerine d  finansman kayna na iade edilmi tir. ( ade
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru  1$=1.-YTL)

4
410-D  Malî Borçlar Hesab

           230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

50.000

50.000

5  – Bu hesapta kay tl  100.000 dolar alacaklara ait bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-YTL kur azal  fark  oldu u görülmü tür.

5
630 Giderler Hesab

           230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

250

250

6 – Dünya Bankas ndan al nan ve Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen olan 5 y l vadeli
50.000.-YTL’lik kredinin 20.000.-YTL’lik k sm n vadesi bir y n alt na inmi tir.

6
130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

           230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

20.000

20.000
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232 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab ; y  bütçe kanunu veya ilgili mevzuat na
dayan larak vadesi faaliyet dönemini a an bir süreyle nakit olarak veya özel tertip iç borçlanma senedi
ihrac  suretiyle yurt içi veya yurt d na verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar, anaparaya eklenen
faiz, masraf ve kur farklar , ikraz anla mas na dayanmayan te vik uygulamalar  çerçevesinde verilen
krediler, alaca n borçlusu ve döviz cinsi de tirilen tutarlar, alaca  etkileyen di er i lemler sonucu
olu an tutarlar ile bu alacaklardan nakden veya mahsuben yap lan tahsilatlar, terkin veya tecil edilen
tutarlar ve terkin veya tecilin iptalinden do an tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Mevzuat  gere i kamu idarelerince ikraz anla malar yla yap lan borç verme i lemleri ile te vik
amaçl  kredi verilmesi i lemleri bütçedeki ödene ine dayan larak gerçekle tirilir. Bunlardan yap lan
anapara ve faiz tahsilatlar  bütçeye gelir kaydedilir. kraz anla malar  gere i özel tertip iç borçlanma
senedi ihrac  yoluyla yap lan borç verme i lemleri ise bütçele tirilmeden gerçekle tirilir ve anapara
tahsilat  bütçe ile ili kilendirilmez.

Özel tertip iç borçlanma senedi kar  olmayan kurumca verilen borçlardan do an alacaklara
ili kin olarak hesaplanan i lemi  faizlerden alaca n asl na ilave edilenler bütçe ödenekleriyle
ili kilendirilmek suretiyle kaydedilir. Ancak, alaca n asl na ilave edilen faizlerden y  bütçe
olanaklar yla kar lanma imkân  olmad  anla lan tutarlar, ödene i temin edildi inde bütçe ve
ödenek hesaplar  ile ili kilendirilmek üzere hesaplara al r. Bütçe ödenekleriyle ili kilendirilmeden
hesaplara al nan tutarlardan ödene i temin edilenler, ödene inin temin edildi i y n bütçesine gider
kaydedilir.

krazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan idare alacaklar ndan ilgili
mevzuat çerçevesinde silinen tutarlar, y  bütçesindeki ödene ine dayan larak bütçeye gider
kaydedilir.

l sonlar nda bu hesapta kay tl  tutarlarla ilgili olarak ikraz anla malar  ve te vik mevzuat
çerçevesinde hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde tahsili gereken

lemi  faiz geliri alacaklar  dönen varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab na,
içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan i lemi  faiz geliri
alacaklar  ise duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda yer alan alacaklara ili kin olarak tahsil edilen
faizler, bu hesapla ili kilendirilmeksizin bütçeye gelir kaydedilir.

krazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacaklara ili kin olarak
yap lan kupon ödemeleri ve kuponsuz senetler için vade sonu faiz ödemeleri ikraz anla malar nda
öngörülmesi hâlinde, iç borçlanma senedinin kupon ödeme veya faiz ödeme tarihinde alaca n asl na
ilave edilir.

Hazine alacaklar n takip ve tahsili 18/10/2005 tarihli ve 25970 say  Resmî Gazete’de
yay mlanan Hazine Alacaklar n Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik hükümlerine göre
gerçekle tirilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Hazine Müste arl nca bütçedeki ödene ine dayan larak Sosyal Güvenlik Kurumuna 5 y l
vadeli 500.000.-YTL’lik borç verilmi tir.
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232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hs

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

500.000

500.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

500.000

500.000

2  – lgili kanunlar çerçevesinde Devlet tahvili ihraç edilmesi suretiyle 5 y l vadeli faaliyet
dönemini a an bir süreyle ikrazen Sosyal Güvenlik Kurumuna 50.000.-YTL’lik borç verilmi tir.

2
232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hs

            404 Tahviller Hesab

50.000

50.000

3  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a  ili kin 5.000.-YTL faiz ödemesi
alaca n asl na ilave edilmi tir. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi

llara ait)

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                  103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

3.500

1.500

5.000

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

4  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senedi kar  olmayan alacaklardan kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a ili kin 5.000.-
YTL faiz ödemesi alaca n asl na ilave edilmi tir. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait
1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                    600 Gelirler Hesab

                    181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.5004

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000
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5  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a ili kin olarak ana paraya eklenmemi
5.000.-YTL i lemi  olup, senet de imi yap lm r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait
1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                    600 Gelirler Hesab

                    181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                     305 Bonolar Hesab

500.000

3.500

1.500

505.000

5

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen özel tertip iç borçlanma
senedi kar  olan 500.000.-YTL alaca a ili kin olarak ana paraya eklenmemi  5.000.-YTL faiz

lemi  olup, düzenlenecek ikraz anla malar yla faaliyet dönemini a an bir süreyle ertelenmi tir.
(Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

6

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

               132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

               600 Gelirler Hesab

               181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

505.000

500.000

3.500

1.500

7  - Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 500.000.-YTL borç ve 3000.-YTL i lemi  faizi
düzenlenen bir ikraz anla mas  ile iki y l ertelenmi tir. Faiz gelirinin 1.000.-YTL si faaliyet dönemine,
2.000.-YTL si ise geçmi  y la aittir.

232 Haz.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

             132 Kur.Verilen Borçlardan Al. Hesab

             600 Gelirleri Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.000

2.0007

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000
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8  - Ba -Kur Genel Müdürlü üne bütçedeki ödene ine dayan larak verilen ve zaman nda
ödenmedi i için takibe al nan 500.000.-YTL borç ve 3000.-YTL i lemi  faizi yasal yetkiye dayanarak
iki y l ertelenmi tir.

232 Haz.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

             137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

503.000

503.000
8

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

3.000

3.000

9 - Ba -Kur Genel Müdürlü üne ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi kar  verilen ve
zaman nda ödenmedi i için takibe al nan 500.000.-YTL borç ve 3.000.-YTL i lemi  faizi yasal
yetkiye dayanarak iki y l ertelenmi tir.

9
232 Haz.Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

             137 Takipteki Kurum Alacaklar  Hesab

503.000

503.000

10– Bu hesapta kay tl  300.000 dolar kupon ödeme tarihinde, kupon ödeme tarihlerinde Hazine
Müste arl nca belirlenen kur üzerinden de erlemesi ile ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda kur art  fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

10
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak

1- Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak K kkale Üniversitesine verilen 500.000.-
YTL borç (Faizin 1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait) 3.000.-
YTL faizi ile birlikte tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

              232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

600 Gelirler Hesab

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.500

1.5001

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000
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2- Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; K kkale Üniversitesinden 500.000.-YTL ana para (1.500.-YTL si içinde bulunulan

la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)  3.000.-YTL faizi ile birlikte tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

              232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

              600 Gelirler Hesab

              181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.500

1.5002

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

3- Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; 500.000.-YTL ana para  (1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise
geçmi  y llara ait)  3.000.-YTL faizi ile birlikte Ba -Kur Genel Müdürlü ünün görev zarar  alaca na
mahsup edilmi tir.

630 Giderler Hesab

              232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

              600 Gelirler Hesab

              181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

4- Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; 500.000.-YTL ana para (Faizin 1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL
ise geçmi  y llara ait) 3.000.-YTL faizi ile birlikte (Y) Döner sermaye i letmesinin ödenmemi
sermayesine mahsup edilmi tir.

247 Sermaye Taahhütleri Hesab

              232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

              600 Gelirler Hesab

              181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500

4

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

5  – K kkale Üniversitesine verilen 500.000.-YTL borç, 3000.-YTL (Faizin 1.500.-YTL si
içinde bulunulan y la ait ve 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait) i lemi  faizi birlikte terkin edilmi tir.

630 Giderler Hesab

            232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

           181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

503.000

500.000

1.500

1.5005

830 Bütçe Giderler Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

6 - Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden  500.000.-
YTL ana para  (1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)  3.000.-YTL
faizden kaynaklanan alacak,  senet iadesi eklinde tahsil edilmi tir.

6

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

             132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

             600 Gelirler Hesab

             181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

500.000

3.000

500.000

1.500

1.500

7 – Bu hesapta kay tl  300.000 dolar kupon ödeme tarihinde , kupon ödeme tarihlerinde Hazine
Müste arl nca belirlenen kur üzerinden de erlemesi ile ay sonlar nda T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda kur azal  fark n 500.-YTL oldu u görülmü tür.

7
630 Giderler Hesab

            232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

500

500

8  - Hazine Müste arl nca ödene ine dayan larak  Emekli Sand na 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredinin 20.000.-YTL’lik k sm n vadesi bir y n alt na inmi tir.

8
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

  232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

20.000

20.000
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239 D ER KURUM ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er kurum alacaklar  hesab , yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen ve içinde bulunulan
faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsili gereken di er kurum alacaklar n izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Di er kurum alacaklar ndan vadesi içinde bulunulan faaliyet dönemini a acak ekilde
kkale Üniversitesine 500.000.-YTL borç verilmi tir.

239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

          103.02  Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hs.

500.000

500.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

835 Gider Yans tma Hesab

500.000

500.000

2  - Di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden alacaklar n her tahsil tarihinde,
tahsile esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  farklar  ile ay sonunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n
500.-YTL oldu u görülmü tür.

2
239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

b) Alacak

1  - Duran varl klar ana hesap grubu içerisindeki di er kurum alacaklar  hesab nda kay tl
500.000.-YTL  faaliyet dönemi sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
139 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

          239 Di er Kurum Alacaklar  Hesab

500.000

500.000

24 MALÎ DURAN VARLIKLAR

Malî duran varl klar hesap grubu; kanuni yetkilere dayan larak malî kurulu lar ile mal ve hizmet
üreten kurulu lara yat lan sermayeler ve bu sermayelerin i letilmesinden do an kâr ve zararlar,
bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri
bedelinden bu kurumlar n ödenmemi  sermayelerine mahsup edilenler, kamu idarelerinin bütçelerine
konulan ödeneklerine dayan larak döner sermayeli kurulu lara yat lan sermaye tutarlar  ile kamu
idarelerince belirtilen kurulu larla ilgili sermaye taahhütlerinden do an borçlar ve di er malî duran
varl klar n izlenmesi için kullan r.
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Malî duran varl klar hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar
ile birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Malî duran varl klar niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

240 Malî Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

247 Sermaye Taahhütleri Hesab  (-)

248 Di er Malî Duran Varl klar Hesab

240 MALÎ KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI

Hesab n niteli i

Malî kurulu lara yat lan sermayeler hesab ; kanuni yetkilere dayan larak malî kurulu lar n
sermayesine i tirak edilen tutarlar ve bu sermaye tutarlar n i letilmesinden do an kâr ve zararlar,
bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri
bedelinden bu kurumlar n ödenmemi  sermayelerine mahsup edilen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Malî kurulu lara gerek nakdi sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi eklindeki i tirakler
rayiç de erleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine i tirak edilen malî kurulu lara nakdi veya ayni
sermaye eklindeki kat mlar n, ilgili malî kurulu lar n öz kaynak hesaplar nda kar k olarak yer alan
tutarlarla e it olmas  gerekir.

Sermaye i tiraklerinin de erlemesi sonucunda ortaya ç kan de er art  ve azal lar  da ilgili malî
kurulu lar n kay tlar na uygun olarak bu hesaba kaydedilir. De erleme art  veya azal lar n birbirine
uygun ekilde hesaplara yans lmas nda, ilgili malî kurulu un de erleme i lemi sonucunda ortaya

kan yeni de erleri esas al r. Malî kurulu larca yap lan yeniden de erleme i lemlerine ili kin
belgeler genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için Hazine Müste arl na, kapsama dâhil di er
kamu idareleri için ilgili kamu idaresine gönderilir. ç Ödemeler Muhasebe Birimi veya ilgili kamu
idaresi muhasebe birimi sermaye hareketlerine ili kin bu belgeleri esas alarak muhasebele tirme

lemlerini yapar. Sermaye hareketlerine ili kin belgelerin bir nüshas  muhasebele tirme belgesine
eklenir.

Malî kurulu lara yat lan sermayeler hesab na kay t yap lmas  gerektiren her bir i lemin
belgesi en geç bir ay içinde ç Ödemeler Muhasebe Birimi veya ilgili kamu idaresi muhasebe birimine
intikal ettirilir. Muhasebe birimince, söz konusu i lemlerden bütçe gelir ve gider hesaplar
ilgilendirenlere ili kin kay tlar n mahsup dönemi sonuna kadar ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle
yap lmas  zorunludur.

Malî kurulu lara verilen sermayenin i letilmesi sonucunda ortaya ç kan ve özel kanunlar nda
sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar bütçe ve ödenek hesaplar  ile ili kilendirilmek suretiyle
hesaplara kaydedilir. Ancak, sermayeye eklenen karlardan y  bütçe olanaklar yla kar lanma imkân
olmad  anla lan tutarlar, ödene i temin edildi inde bütçe ve ödenek hesaplar yla ili kilendirilmek
üzere hesaplara al r. Bütçe ödenekleriyle ili kilendirilmeden hesaplara al nan tutarlardan ödene i
temin edilenler, ödene inin temin edildi i y n bütçesine gider kaydedilir.

Malî kurulu lara yat lan sermayeler hesab , genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için
sadece Hazine Müste arl n ilgili muhasebe birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – Ziraat Bankas na 100.000.-YTL sermaye taahhüdünde bulunulmu tur.
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1
240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

              247 Sermaye Taahhütleri Hesab

100.000

100.000

2 – Ziraat Bankas na ödene ine dayan larak 100.000.-YTL sermaye aktar lm r.

240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

100.000

100.000
2

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

3  - Mevcut olan mali kurulu lara yat lan sermayelerin envanteri yap lm  olup 1.000.000.-
YTL de erinde  oldu u tespit edilmi tir.

3
240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

                500 Net De er Hesab

1.000.000

1.000.000

4 – Duran varl klar içinde yer 10.000.-YTL kay tl  ta t Halk Bankas na verilmi tir. Ta t için
1.500.-YTL birikmi  Amortisman ve  2.500.-YTL Yeniden de erleme yap lm r.

240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

               254 Ta tlar Hesab

6.000

1.500

2.500

10.0004

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

5 - Yap lmakta olan yat mlar hesab nda izlenen 5.000.-YTL lik bina in aat  Ray Sigortaya
sermaye olarak verilmi tir.

5
240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

              258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

5.000

5.000
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6  – Güven Türk Sigorta A. . verilen sermayenin i letilmesi sonucunda elde edilen 20.000.-
YTL kar n sermayeye eklenmesine karar verilmi tir.

240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

              600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

b) Alacak

1 – Güven Türk Sigorta A. . verilen 20.000.-YTL sermaye nakden iade edilmi tir.

102-Banka Hesab

              240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

20.000

20.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000

2– Sermaye olarak Halk Bankas na verilen 10.000.-YTL ta t geri al nm r.

254 Ta tlar Hesab

              240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

10.000

10.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

3 – Güven Türk Sigorta A. .’nin 20.000.-YTL faaliyet zarar n ödenmi  sermayeden mahsup
edilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

              240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab

20.000

20.000
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

4– Ziraat Bankas na verilen 100.000.-YTL sermaye taahhüdünden vazgeçilmi tir.

241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI

Hesab n niteli i

Mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermayeler hesab ; mal ve hizmet üreten kurulu lara
nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlar  ve bu sermaye tutarlar n i letilmesinden do an kâr
ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayeler ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma
senetleri bedelinden, bu kurumlar n ödenmemi  sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Mal ve hizmet üreten kurulu lara gerek nakdi sermaye ve gerekse ayni sermaye eklindeki
tirakler rayiç de erleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine i tirak edilen mal ve hizmet üreten

kurulu lara nakdi veya ayni sermaye eklindeki kat mlardan bu hesapta kay tl  tutarlar n, kurulu lar n
öz kaynak hesaplar nda kar k olarak yer alan tutarlarla e it olmas  gerekir.

Sermaye i tiraklerinin de erlemesi sonucunda ortaya ç kan art  ve azal lar da ilgili mal ve
hizmet üreten kurulu lar n kay tlar na uygun olarak bu hesaba kaydedilir. De erleme art  veya
azal lar n birbirine uygun ekilde hesaplara yans lmas nda, ilgili mal ve hizmet üreten kurulu lar n
de erleme i lemi sonucunda ortaya ç kan yeni de erleri esas al r. Mal ve hizmet üreten kurulu larca
yap lan yeniden de erleme i lemlerine ili kin belgeler genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için
Hazine Müste arl na, kapsama dâhil di er kamu idareleri için ilgili kamu idaresine gönderilir. ç
Ödemeler Muhasebe Birimi veya ilgili kamu idaresi muhasebe birimi sermaye hareketlerine ili kin bu
belgeleri esas alarak muhasebele tirme i lemlerini yapar. Sermaye hareketlerine ili kin belgelerin bir
nüshas  muhasebele tirme belgesine eklenir.

Mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermayeler hesab nda kay t yap lmas  gerektiren
her bir i lemin belgesi en geç bir ay içinde ç Ödemeler Muhasebe Birimi veya ilgili kamu idaresi
muhasebe birimine intikal ettirilir. Muhasebe birimince, söz konusu i lemlerden bütçe gelir ve gider
hesaplar  ilgilendirenlere ili kin kay tlar n mahsup dönemi sonuna kadar ilgili hesaplara
kaydedilmek suretiyle yap lmas  zorunludur.

Mal ve hizmet üreten kurulu lara verilen sermayenin i letilmesi sonucunda ortaya ç kan ve özel
kanunlar nda sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar bütçe ve ödenek hesaplar  ile
ili kilendirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, sermayeye eklenen karlardan y  bütçe
olanaklar yla kar lanma imkân  olmad  anla lan tutarlar, ödene i temin edildi inde bütçe ve
ödenek hesaplar yla ili kilendirilmek üzere hesaplara al r. Bütçe ödenekleriyle ili kilendirilmeden
hesaplara al nan tutarlardan ödene i temin edilenler, ödene inin temin edildi i y n bütçesine gider
kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

4
247 Sermaye Taahhütleri Hesab

            240 Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hs.

100.000

100.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

169

1– Çay letmeleri Genel Müdürlü üne ödene ine dayan larak 100.000.-YTL sermaye
taahhüdünde bulunulmu tur.

2  – Çay letmeleri Genel Müdürlü üne ödene ine dayan larak 100.000.-YTL sermaye
aktar lm r.

241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

100.000

100.000
2

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

3- Mevcut olan mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermayelerin envanteri yap lm
olup, 1.000.000.-YTL de erinde mal ve hizmet üreten kurulu lara yat lan sermaye oldu u tespit
edilmi tir.

3
241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hesab

             500 Net De er Hesab

1.000.000

1.000.000

4  – Duran varl klar içinde yer 10.000.-YTL kay tl  ta t, MKE sermayeye eklenmek üzere
verilmi tir. Ta t için 1.500.-YTL birikmi  Amortisman ve 2.500.-YTL yeniden de erleme yap lm r.

241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat.Ser.Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

             254 Ta tlar Hesab

6.000

1.500

2.500

10.0004

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

5 - Yap lmakta olan yat mlar hesab nda izlenen 5.000.-YTL lik bina, Ankara Palasa sermaye
olarak verilmi tir.

1
241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hesab

              247 Sermaye Taahhütleri Hesab

100.000

100.000
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241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat.Ser.Hesab

             258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

5.000

5.000
5

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6– Çay letmeleri Genel Müdürlü üne verilen sermayenin i letilmesi sonucunda elde edilen
20.000.-YTL kar n sermayeye eklenmesine karar verilmi tir.

241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat.Ser.Hesab

             600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

b) Alacak

1– Çay letmeleri Genel Müdürlü üne verilen 20.000.-YTL sermaye nakden iade edilmi tir.

102 Banka Hesab

             241 Mal ve Hizmet.Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hs.

20.000

20.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000

2 – MKE  kurumuna sermaye olarak verilen 10.000.-YTL lik  ta t geri al nm r.

254 Ta tlar Hesab

            241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hs.

10.000

10.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

3– Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlü ünün 20.000.-YTL faaliyet zarar
ödenmi  sermayeden mahsup edilmi tir.
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630 Giderler Hesab

            241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hs.

20.000

20.000
3

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

4– Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlü ünün verilen 100.000.-YTL sermaye
taahhüdünden vazgeçilmi tir.

242 DÖNER SERMAYEL  KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI

Hesab n niteli i

Döner sermayeli kurulu lara yat lan sermayeler hesab ; kamu idarelerinin bütçelerine konulan
ödeneklere dayanarak, döner sermayeli kurulu lara verdikleri ayni ve nakdi sermayelerin, genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde ç Ödemeler Muhasebe Birimince, kapsama dâhil di er kamu
idareleri için muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Döner sermayeli kurulu lara gerek nakdi ve gerekse ayni sermaye eklindeki i tirakler rayiç
de erleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermaye kat  tutarlar n döner sermayeli kurulu lar n öz
kaynak hesaplar nda kar k olarak yer alan tutarlarla e it olmas  gerekir.

Döner sermayeli kurulu lar n sermaye hareketleri i lemlerine ili kin belgeler genel bütçe
kapsam ndaki kamu idareleri için ç Ödemeler Muhasebe Birimine, kapsama dâhil di er kamu
idareleri için ilgili idarelere gönderilir. Muhasebe birimi, sermaye hareketlerine ili kin bu belgeleri
esas alarak muhasebele tirme i lemlerini yapar. Sermaye hareketlerine ili kin belgelerin bir nüshas
muhasebele tirme belgesine eklenir.

Döner sermayeli kurulu lara yat lan sermayeler hesab na kay t yap lmas  gerektiren her bir
lemin belgesi en geç bir ay içinde ç Ödemeler Muhasebe Birimi veya ilgili kamu idaresi muhasebe

birimine intikal ettirilir. Muhasebe birimince, söz konusu i lemlerden bütçe gelir ve gider hesaplar
ilgilendirenlere ili kin kay tlar n mahsup dönemi sonuna kadar ilgili hesaplara kaydedilmek suretiyle
yap lmas  zorunludur.

Döner sermayeli kurulu lara verilen sermayenin i letilmesi sonucunda ortaya ç kan ve özel
kanunlar nda sermayeye eklenmesine yetki verilen kârlar bütçe ve ödenek hesaplar  ile
ili kilendirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, sermayeye eklenen karlardan y  bütçe
olanaklar yla kar lanma imkân  olmad  anla lan tutarlar, ödene i temin edildi inde bütçe ve
ödenek hesaplar yla ili kilendirilmek üzere hesaplara al r. Bütçe ödenekleriyle ili kilendirilmeden
hesaplara al nan tutarlardan ödene i temin edilenler, ödene inin temin edildi i y n bütçesine gider
kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine ödene ine dayan larak 100.000.-YTL
sermaye taahhüdünde bulunulmu tur.

4
247 Sermaye Taahhütleri Hesab

          241 Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat. Ser. Hs.

100.000

100.000
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2  – kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine ödene ine dayan larak 100.000.-YTL
sermaye aktar lm r.

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hs.

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

100.000

100.000
2

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

3  - Mevcut olan döner sermayeli kurulu lara yat lan sermayelerin envanteri yap lm  olup,
döner sermayeli kurulu lara yat lan sermaye tutar n 1.000.000.-YTL de erinde oldu u tespit
edilmi tir.

3
242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hesab

            500 Net De er Hesab

1.000.000

1.000.000

4 – Duran varl klar içinde yer 10.000.-YTL kay tl  ta t K kkale Üniversitesi Döner Sermaye
letmesine verilmi tir. Ta t için 1.500.-YTL birikmi  amortisman ve 2.500.-YTL yeniden de erleme

yap lm r.

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser. Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

            254 Ta tlar Hesab

6.000

1.500

2.500

10.0004

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

5  - Yap lmakta olan yat mlar hesab nda izlenen 5.000.-YTL lik bina in aat , kkale
Üniversitesi Döner Sermaye letmesine sermaye olarak verilmi tir.

5
242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser. Hesab

            258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

5.000

5.000

1
242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hesab

              247 Sermaye Taahhütleri Hesab

100.000

100.000
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6 – K kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen sermayenin i letilmesi sonucunda
elde edilen 20.000.-YTL kar n sermayeye eklenmesine karar verilmi tir.

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hesab

            600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

b) Alacak

1  – K kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen 20.000.-YTL sermaye nakden
iade edilmi tir.

102 Banka Hesab

          242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser. Hs.

20.000

20.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000

2– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen 10.000.-YTL ta t geri
al nm r.

254 Ta tlar Hesab

             242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hs.

10.000

10.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

3– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesinin 20.000.-YTL faaliyet zarar  ödenmi
sermayeden mahsup edilmi tir.
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630 Giderler Hesab

            242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hs.

20.000

20.000
3

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

4– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen 100.000.-YTL sermaye
taahhüdünden vazgeçilmi tir.

247 SERMAYE TAAHHÜTLER  HESABI (-)

Hesab n niteli i

Sermaye taahhütleri hesab , kamu idarelerinin malî kurulu lar, mal ve hizmet üreten kurulu lar
ve döner sermayeli kurulu larla ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine ödene ine dayan larak 100.000.-YTL
sermaye taahhüdünde bulunulmu tur.

b) Borç

1– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine taahhüt edilen 100.000.-YTL sermaye
nakit olarak ödemek sureti ile yerine getirilmi tir.

2- Hazine Müste arl nca ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan
alacak vadesinde; 500.000.-YTL ana para  (Faizin 1.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL
ise geçmi  y llara ait) 3.000.-YTL faizi ile birlikte (Y) Döner sermaye i letmesinin ödenmemi
sermayesine mahsup edilmi tir.

4
247 Sermaye Taahhütleri Hesab

           242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hs.

100.000

100.000

1
242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser.Hesab

              247 Sermaye Taahhütleri Hesab

100.000

100.000

1
247 Sermaye Taahhütleri Hesab

              100 Kasa Hesab

100.000

100.000
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247 Sermaye Taahhütleri Hesab

             232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.

600 Gelirler Hesab

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

503.000

500.000

1.500

1.500

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

503.000

503.000

3– kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen 100.000.-YTL sermaye
taahhüdünden vazgeçilmi tir.

248 D ER MALÎ DURAN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er malî duran varl klar hesab , yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen di er malî duran
varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  – kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine ödene ine dayan larak 100.000.-YTL

de erinde di er mali duran varl k nakten verilmi tir.

248 Di er Mali Duran Varl klar Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

100.000

100.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

2  - Mevcut olan di er mali duran varl klar n envanteri yap lm  olup, di er mali duran varl k
tutar n 1.000.000.-YTL de erinde oldu u tespit edilmi tir.

2
248 Di er Mali Duran Varl klar Hesab

            500 Net De er Hesab

1.000.000

1.000.000

3
247 Sermaye Taahhütleri Hesab

           242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Ser. Hs.

100.000

100.000
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b) Alacak

1 – K kkale Üniversitesi Döner Sermaye letmesine verilen 20.000.-YTL de erindeki di er
mali duran varl k nakden iade edilmi tir.

102 Banka Hesab

          248 Di er Mali Duran Varl klar Hesab

20.000

20.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

20.000

20.000

25 MADD  DURAN VARLIKLAR

Maddi duran varl klar hesap grubu, kamu idarelerince faaliyetlerinde kullan lmak üzere edinilen
ve tahmini yararlanma süresi bir y ldan fazla olan fiziki varl klar ile bunlar n birikmi
amortismanlar n izlenmesi için kullan r.

Maddi duran varl klar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

250 Arazi ve Arsalar Hesab

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

252 Binalar Hesab

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

254 Ta tlar Hesab

255 Demirba lar Hesab

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

259 Yat m Avanslar  Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler
Maddi duran varl klar hakk nda 5018 say  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44

üncü maddesinde belirtilen yönetmeliklerin ilgili hükümleri ile a daki hükümlere göre i lem
yap r:

a) Maddi duran varl klar n hesaplara al nmas ;
Edinilen maddi duran varl klar, maliyet bedeli ile hesaplara al r. Maliyet bedeline varl klar n

elde edilmesinde faiz hariç yap lan her türlü gider ilave edilir. Ba  veya hibe olarak edinilen maddi
duran varl klar varsa bilinen de eriyle, yoksa de erlemesi yap ld ktan sonra tespit edilen de eriyle
hesaplara al r.

Maddi duran varl klardan sat n alma suretiyle edinilen ta rlar n giri  i lemleri için düzenlenen
ta r i lem fi lerinin bir nüshas n ödeme emri belgesi ekinde, di er ekillerde edinilen ta rlar n
giri leri ve hesaplarda kay tl  ta rlar n ç lar  için düzenlenen ta r i lem fi lerinin birer
nüshas n ise düzenleme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda malî y l sona ermeden önce
muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebele tirilmesi zorunludur.
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Maddi duran varl klar hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap
kodlar  ile birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da
kullan r.

Ayn  bütçeli kamu idaresinin harcama birimleri aras ndaki maddi duran varl k aktarmalar ,
muhasebe i lem fi i düzenlenmek suretiyle muhasebe kayd  ile yap r. Ayn  muhasebe birimine ba
harcama birimleri aras ndaki aktarmalar ilgili varl k hesab na borç ve alacak, ba ka muhasebe
birimlerine ba  harcama birimleri aras ndaki aktarmalar ise muhasebe birimleri aras  i lemler
hesab na kaydedilmek suretiyle yap r.

Dönem sonlar nda yeniden de erleme ve amortismana tabi tutulan maddi duran varl klar n
miktar ve de erlerinde; sat lma, ba ka bir birime devredilme, kaybolma, çal nma, yanma, k lma,
bozulma gibi nedenlerle ortaya ç kan eksilmeler, ilgili harcama biriminin ta r ve ta nmazlar n
kay t ve kontrolünden sorumlu personel ile harcama yetkilisince muhasebe birimine bildirilir. Bunun
üzerine muhasebe birimlerince kay tlar güncellenir.

Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran
varl klardan, envanter ve de erlemesi yap lanlar harcama birimi taraf ndan bildirildikçe, muhasebe
birimince ilgili maddi duran varl k hesab  ve net de er hesab na kaydedilmek suretiyle hesaplara
al r.

Henüz kay tlara al nmam  olan maddi duran varl klardan herhangi bir nedenle elden
kar lanlar, öncelikle elden ç karma de erleriyle, ilgili maddi duran varl k hesab  ve net de er

hesab na kaydedilmek suretiyle hesaplara al r.

b) Maddi duran varl klar için yap lan de er art  harcamalar;

Maddi duran varl klar için sonradan yap lan ve o varl n de erini, kullan m süresini, ürün ve
hizmet kalitesini, sa lanan fayday  art ran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan
her türlü maliyet, ilgili maddi duran varl n kay tl  de erine ilave edilir ve amortisman
hesaplamas nda dikkate al r.

Bunlar n d nda maddi duran varl klar için yap lan her türlü normal bak m ve onar m
harcamalar  gider olarak kaydedilir.

c) Yap lmakta olan yat mlara ili kin i lemler;

Bütçeye gider kayd yla edinilen yap lmakta olan yat mlara ili kin ödeneklerin, bütçenin
ekonomik s fland rmas ndaki “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olmas  gerekir.

Yap lmakta olan yat mlar hesab nda izlenen maddi duran varl klar, geçici kabul i lemi
tamamland ktan sonra ilgili maddi duran varl k hesab na aktar r. Geçici kabulün tamamland  tarih,
31/12/1960 tarihli ve 193 say  Gelir Vergisi Kanununun 44 üncü maddesine göre geçici kabulün
yap ld  gösteren tutana n idarece onayland  tarihtir.

Yap lmakta olan yat mlar hesab nda izlenen her bir i  için proje numaras yla ayr  bir taahhüt
kart  tutulur.

Yap lmakta olan yat mlar hesab , maddi duran varl k çe itlerine göre bölümlenmekle birlikte
proje baz nda raporlan r.

Yap lmakta olan yat mlar hesab nda kay tl  tutarlar, giri ilen taahhütler için fiyat fark  ve
benzerleri dâhil yap lan toplam ödemeleri gösterir.

ç) Maddi duran varl klar n yeniden de erleme i lemleri;
Bu Yönetmelik kapsam ndaki idarelerin, bilançolar na dâhil amortismana tabi varl klar  ve bu

varl klar üzerinden ayr lm  olup bilançolar nda gösterilen amortismanlar , son üç y ll k fiyatlar genel
düzeyindeki de im toplam  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli ine göre belirlenen oran  geçmesi
hâlinde, her hesap dönemi sonu itibar yla Bakanl kça belirlenecek esas ve usullere göre yeniden
de erlemeye tabi tutulur.
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Maddi duran varl klar ve bu varl klar için geçmi  y llarda ayr lm  olan amortismanlar, yeniden
de erlemenin yap laca  y la ait oran ile çarp lmak suretiyle de erlenir.

Yeniden de erleme neticesinde do acak de er art  veya azal lar , bir taraftan ilgili maddi
duran varl k hesab na kaydedilirken, di er taraftan yeniden de erleme farklar  hesab na kaydedilir.
Yeniden de erleme fark , amortismana tabi varl klar n yeniden de erlemesinden önceki net bilanço
varl k de erlerinin, bu k ymetlere yeniden de erleme oran n tatbikinden sonra bulunacak net bilanço
varl k de erlerinden indirilmesi suretiyle bulunur. Net bilanço varl k de eri, varl klar n bilanço
hesaplar nda yaz  de erlerinden, birikmi  amortisman n dü ülmesi suretiyle bulunan tutar  ifade eder.

Hesap dönemleri sonu itibar yla yap lacak de erlemede esas al nacak yeniden de erleme oran
Bakanl kça belirlenir.

Hesap dönemi içinde edinilen amortismana tabi varl klar için edinildi i dönem için yeniden
de erleme yap lmaz.

Bir varl k herhangi bir nedenle elden ç kar lm sa yeniden de erleme fark  da hesaplardan
kar r. Yeniden de erleme farklar  hesab na kaydedilmi  tutarlar ilgili varl k tamamen amorti

edildikten sonra net de er hesab na aktar labilir.

d) Maddi duran varl klar n amortisman i lemleri;

Bir y ldan fazla kullan labilen ve y pranmaya, a nmaya veya k ymetten dü meye maruz kalan
maddi duran varl klar için amortisman ayr r.

Amortismana tabi varl klar; birden fazla muhasebe döneminde kullan lmas  beklenen, s rl  bir
hizmet süresi olan ve bir kamu idaresi taraf ndan mal ile hizmet üretim ve tedarikinde kullan lan
ve/veya kurum içi genel yönetim amaçlar  için elde tutulan varl klard r.

Bu Yönetmelik kapsam na dâhil kamu idarelerince muhasebe sistemine dâhil edilen maddi
duran varl klardan; arazi ve arsalar, yap m a amas ndaki sabit varl klar, varl klar n elde edilmesi için
verilen avans ve krediler ile sanat eserleri d ndakilerden hangilerinin amortisman ve tükenme pay na
tabi tutulaca  ve bunlara ili kin esas ve usuller, uygulanacak amortisman ve tükenme pay  süresi,
yöntemi ve oranlar  ile duran varl k çe itlerine göre tutulacak defterler Bakanl kça belirlenir.

Ayr lan amortisman tutar  gider olarak muhasebele tirilir. Varl klar n ilk defa amortisman ve
yeniden de erlemeye esas al nacak de eri kay t bedelidir. Ancak, yeniden de erlemeye tabi tutulmu
olan varl klar için amortisman hesaplamas na esas al nacak de er yeniden de erleme sonucu ortaya

kan de erdir. Bir varl k için yap lan harcamalar n, varl n iyile tirilmesi, ömrünün uzat lmas  veya
veriminin artt lmas  sonucunu do urmas  durumunda amortisman hesaplamas  varl n yeni de eri
üzerinden yap r.

Bir varl n kullan ndan elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, bu tüketimi
yans tabilmek amac yla ayr lan amortismanlar n birikmi  tutar , varl n defter de eri alt nda eksi
de er olarak gösterilir.

Amortismana tabi olup, yang n, deprem, su basmas  gibi afetler neticesinde de erini tamamen
veya k smen kaybeden varl klar üst yöneticinin uygun görü ü üzerine giderle tirilir.

Çe itli nedenlerle kamu idarelerinde kullan lma olanaklar  yitiren maddi duran varl klardan,
di er duran varl klar hesap grubuna aktar lanlar n birikmi  amortisman tutarlar , di er duran varl klar
hesap grubu içindeki birikmi  amortismanlar hesab na aktar r.

e) Maddi duran varl klar n net de eri ve sat lmas ;

Amortisman ayr lm  olan varl klar n net de eri, kay tl  de erden ayr lm  amortismanlar ve
varsa yeniden de erleme fark  dü üldükten sonra kalan tutard r.

Maddi duran varl klar n sat  i lemleri s ras nda, amortisman ve yeniden de erlemeye tabi
olanlarda net de eri, di erlerinde kay tl  de eri ile sat  bedeli aras nda fark olmas  durumunda, olu an
olumlu veya olumsuz fark, ilgilisine göre faaliyet gelir veya gider hesaplar n de er ve miktar
de imleri yard mc  hesaplar na kaydedilerek muhasebele tirilir.
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Devir ve trampa sat  hükmündedir.

250 ARAZ  VE ARSALAR HESABI

Hesab n niteli i
Arazi ve arsalar hesab , kamu idarelerine ait her türlü arazi ve arsalar n izlenmesi için

kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – K kkale Defterdarl  hizmet binas  yapmak üzere 100.000.-YTL de ere bir arsa sat n
alm r.

250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   103 Verilen çekler ve Gön Em.Hs.

100.000

750

99.250

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

                   835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

2  – Mevcut arsa ve arazilerin envanteri yap lm  olup, genel bütçeye ait 500.000.-YTL
de erinde arsa ve arazi oldu u tespit edilmi tir.

2
250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   500 Net De er Hesab

500.000

500.000

3– K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki belediyeye ait arsa
hazineye intikal etmi tir.

250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
3

805 Gelir Yans tma hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

4  – Vatanda  A, okul yap lmas  için bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki bir arsay
hazineye ba lam r.
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250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
4

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

5- K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki arsa K kkale Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

5
250 Arazi ve Arsalar Hesab

                  250 Arazi ve Arsalar Hesab

100.000

100.000

6- K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki arsa Ankara Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

6
250 Arazi ve Arsalar Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

100.000

100.000

b) Alacak

1  - K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsan n sat
yapm  olup, sat  tutar n tamam  tahsil etmi tir. Sat  bedelinin %10 nu di er kamu daireleri için
ayr lm r.

a) 20.000.-YTL de er ile sat lm r.

b) 25.000.-YTL de er ile sat lm r.

c) 15.000.-YTL de er ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

20.000

2.000

20.000

2.000

1

a

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

18.000

18.000
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100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

25.000

2.500

20.000

5.000

2.500
b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

22.500

22.500

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

                   363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

15.000

1.500

5.000

20.000

1.500
c

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

13.500

13.500

2 – K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait  20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
sat  yapm  olup, sat  tutar n 5.000.-YTL k sm  tahsil etmi tir. Sat  bedelinin %10 u di er
kamu daireleri için ayr lm r. (Faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-
YTL)

a) 20.000.-YTL de er ile sat lm r.

b) 25.000.-YTL de er ile sat lm r.

c) 15.000.-YTL de er ile sat lm r.

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

13.000

5.000

2.000

20.000

100 Kasa Hesab

                  127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                  363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

2

a

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

182

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

                   250 Arazi ve Arsalar Hesab

                    600 Gelirler Hesab

17.500

5.000

2.500

20.000

5.000

100 Kasa Hesab

                    127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                    363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                    800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                    250 Arazi ve Arsalar Hesab

8.500

5.000

1.500

5.000

20.000

100 Kasa Hesab

                    127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                    363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

c

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

3- K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki arsa K kkale Üniversitesine
bedelsiz olarak devredilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

                 250 Arazi ve Arsalar Hesab

100.000

100.000

4 – Bah  Muhasebe Biriminde 10.000.-YTL de er ile kay tl  arsan n üzerine,

a) 20.000.-YTL de erinde hizmet binas  yap lm r.

b) 8.000.-YTL de erinde hizmet binas  yap lm r.

4 a

252 Binalar Hesab

                 250 Arazi ve Arsalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

20.000

10.000

10.000
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b

252 Binalar Hesab

630 Giderler Hesab

                 250 Arazi ve Arsalar Hesab

8.000

2.000

10.000

5  - Vatanda  A, okul yap lmas  için bedelsiz olarak hazineye ba lad  100.000.-YTL
de erindeki arsay  okul yap lmamas  üzerine geri istemi tir.

630 Giderler Hesab

                  250 Arazi ve Arsalar Hesab

100.000

100.000
5

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER  HESABI

Hesab n niteli i

Yeralt  ve yerüstü düzenleri hesab ; herhangi bir i in gerçekle mesini sa lamak veya
kolayla rmak için, yeralt nda veya yerüstünde in a edilmi  kamu idarelerine ait her türlü yol, köprü,
baraj, tünel, bölme, sarn ç, iskele, hark ve benzeri yap lar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 - Yap  tamamlanan 50.000.-YTL de erindeki köprünün geçici kabulü yap lm r.

1
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

               258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

50.000

50.000

2 – skelenin bak  yap larak daha verimli kullan lmas  sa lanm  ve bu i  için 10.000.-YTL
harcanm r.

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

              600 Gelirler Hesab

10.000

9.925

75

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75
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3 – Yer alt  ve yerüstü düzenlerinin envanteri yap lm  ve 250.000.-YTL de erinde hazine mal
yer alt  ve yerüstü düzenin bulundu u görülmü tür.

3
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

              500 Net De er Hesab

250.000

250.000

4  – Ankara Özel daresinin vergi borçuna kar k 10.000.-YTL de erindeki Ankara Özel
daresine ait sarn ç hazineye intikal etmi tir.

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

10.000

10.000
4

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

5 – Vatanda  (A), bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erinde bir köprü yapt rarak hazineye hibe
etmi tir.

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

               600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
5

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

6 - K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki gölet K kkale Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

6
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

                  251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

100.000

100.000

7 - K kkale l Tar m Müdürlü üne tahsisli 100.000.-YTL de erindeki gölet Ankara Çevre ve
Orman l Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

7
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

                  511Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

100.000

100.000
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8  – lcahamam Muhasebe Birimi hesaplar nda 100.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne
kadar ayr lm  birikmi  amortisman  5.000.-YTL olan köprünün %10 de er art  yap lm r.

8

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

               257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

               522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

10.000

500

9.500

b) Alacak

1 - Güdül Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar ayr lm
birikmi  amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan iskele özelle tirme
kapsam nda,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

              251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

              600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.00

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

8.000

500

1.000

500

10.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2  - Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan iskele
özelle tirme kapsam nda,

a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsile
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsile
edilmek üzere taksitle sat lm r.
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a

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

               600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Gideler Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000

3- Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme fark  500.-YTL olan köprü, lçe belediyesine
devredilmi tir.

3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

8.500

1.000

500

10.000

4  – Geçici kabulü yap larak yeralt  ve yerüstü düzenleri hesab na al nan 10.000.-YTL
de erindeki köprünün kesin kabulünde müteahhidin 1.000.-YTL borçlu oldu u görülmü tür.

4
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

1.000

1.000

5  – Vatanda  (A), bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ve o güne kadar ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki
sarn n amaç d  kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.
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257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

500

1.000

98.500

100.0005

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

6  – Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  500.-YTL olan köprünün %10 de er azal  yap lm r.

6

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab

50

950

1.000

252 B NALAR HESABI

Hesab n niteli i

Binalar hesab , kamu idarelerine ait her türlü binalar ile bunlar n bütünleyici parçalar  ve
eklentilerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – K kkale Defterdarl  hizmet binas  yap lmak üzere 100.000.-YTL ’ye bir bina sat n
al nm r.

252 Binalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

100.000

750

99.250

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2  – Yap  tamamlanan 200.000.-YTL de erindeki Maliye Saray n geçici kabulü
yap lm r.
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2
252 Binalar Hesab

                 258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

200.000

200.000

3 - K kkale Defterdarl  hizmet binas n ömrünün uzat lmas  için 10.000.YTL harcanm r.

252 Binalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

3

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

4 – Hazineye ait mevcut binalar n envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-YTL de erinde bina
oldu u tespit edilmi tir.

4
252 Binalar Hesab

                 500 Net De er Hesab

100.000

100.000

5  – K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki bina hazineye
intikal etmi tir.

252 Binalar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
5

805 Gelir Yans tma hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

6 – Bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki bir bina hazineye intikal etmi tir.

252 Binalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
6

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000
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7 – Eski ehir Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki bina K kkale Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

7
252 Binalar Hesab

                  252 Binalar Hesab

100.000

100.000

8  - K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki bina Ankara Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

8
252 Binalar Hesab

            511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000

9  – Haymana Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  250.-YTL olan binan n %10 de er art  yap lm r.

9

252 Binalar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1  - Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina
özelle tirme kapsam nda,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 252 Binalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500

1

a

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000
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100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

                252 Binalar Hesab

8.000

500

1.000

500

8.000
b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2  - Çaml dere Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina
özelle tirme kapsam nda,

a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 252 Binalar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler hesab

                 252 Binalar Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000

3  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina lçe belediyesine
devredilmi tir.
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3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 252 Binalar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

4 - Ayd n l Tar m Müdürlü üne ait kay tl  de erli 3.000.-YTL olan  kullan lmayan hizmet
binas  y lm r. Bu bina için 1.000.-YTL amortisman ayr lm  ve 700.-YTL yeniden de erleme
yap lm r. Takdiri arsa de eri 300.-YTL dir.

4

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

250 Arazi ve Arsalar Hesab

                 252 Binalar Hesab

1.000

1.000

700

300

3.000

5  – Geçici kabulü yap larak binalar hesab na al nan 10.000.-YTL de erindeki binan n kesin
kabulünde müteahhidin 1.000.-YTL borçlu oldu u görülmü tür.

5
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                252 Binalar Hesab

1.000

1.000

6  – Vatanda  (A), bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ve o güne kadar ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki
binan n amaç d  kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                252 Binalar Hesab

500

1000

98.500

100.0006

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

98.500

98.500

7  – Gölba  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve birikmi
amortisman  500.-YTL olan binan n %10 de er azal  yap lm r.
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7

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

                252 Binalar Hesab

50

950

1.000

253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI

Hesab n niteli i

Tesis, makine ve cihazlar hesab ; kamu idarelerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan lan
büro makine ve cihazlar  hariç her türlü makine, tesis ve cihazlar  ile bunlar n eklentileri ve yükleme,
bo altma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Bütçeye gider kayd yla gerçekle tirilip yap lmakta olan yat mlar hesab na kaydedilen
200.000.-YTL de erindeki tesisisin geçici  kabulü yap lm r.

1
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

200.000

200.000

2 – K kkale Devlet Hastanesi 100.000.-YTL’ye t bb  cihaz sat n al nm r.

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

100.000

750

99.250

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

3  - K kkale Devlet Hastanesinde bulunan cihaz n ömrünün uzat lmas  için 10.000.-YTL
harcanm r.

3
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

10.000

75

9.925
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830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

4 – Hazineye ait mevcut tesislerin envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-YTL de erinde tesis
oldu u tespit edilmi tir.

4
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 500 Net De er Hesab

100.000

100.000

5  – K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki belediyeye ait
tesis hazineye intikal etmi tir.

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
5

805 Gelir Yans tma hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

6 – Bedelsiz olarak ki ilerden 100.000.-YTL de erindeki bir tesis hazineye intikal etmi tir.

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
6

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

7  - Çank  Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki tesis Çank  Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

7
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                   253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

100.000

100.000

8  - K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki tesis Ankara Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.
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8
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000

9  – Kaman Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  50.-YTL olan tesisin  %10 de er art  yap lm r.

9

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1- Çiçekda  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan tesis
özelle tirme kapsam nda,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

                 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

8.000

500

1.000

500

8.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2  – Mucur Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan tesis
özelle tirme kapsam nda,
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a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler hesab

                  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000

3  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan tesis ilçe
belediyesine devredilmi tir.

3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

4- K kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki tesis K kkale Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

4
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

100.000

100.000

5 - Kullan lmayan 3.000.-YTL kay tl  de erli ve bu güne kadar 1.000.-YTL amortisman ayr lan
kkale Devlet Hastanesi t bbi cihaz n ekonomik ömrünü doldurdu u görülmü tür.
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5

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

                 299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

3.000

1.000

3.000

1.000

6 – Van Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar ayr lm
birikmi  amortisman  500.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan t bbi cihaz görevlilerin
kusurundan dolay  kullan lamaz hale gelmi tir. T bbi cihaz n rayiç bedeli 11.000.-YTL d r.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

               253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

500

500

9.000

10.0006

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

11.000

11.000

7– Geçici kabulü yap larak tesis, makine ve cihazlar  hesab na al nan 10.000.-YTL de erindeki
tesisin kesin kabulünde müteahhidin 1.000.-YTL borçlu oldu u görülmü tür.

7
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

1.000

1.000

8  – Vatanda  (A) bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ve o güne kadar ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki
binan n amaç d  kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

               253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

500

1000

98.500

100.0008

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

98.500

98.500

9– Beypazar  Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  50.-YTL olan tesisin  %10 de er azal  yap lm r.
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9

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

               253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

5

95

100

254 TA ITLAR HESABI

Hesab n niteli i

Ta tlar hesab , kamu idarelerine ait ta tlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Ankara l Sa k Müdürlü üne 100.000.-YTL de erinde bir ambulans sat n al nm r.

254 Ta tlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

100.000

750

99.250

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2 - K kkale Defterdarl  hizmet arac n ömrünün uzat lmas  için 10.000.YTL harcanm r.

254 Ta tlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

3 – Hazineye ait mevcut ta tlar n envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-YTL de erinde ta t
oldu u tespit edilmi tir.
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3
254 Ta tlar Hesab

                 500 Net De er Hesab

100.000

100.000

4  – K kkale Belediyesinin Irmak Vergi Dairesine olan vergi borcuna kar k 150.000.-YTL
de erindeki ta   hazineye vermi tir.

254 Ta tlar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
4

805 Gelir Yans tma hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

5 – Bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki bir ta t hazineye intikal etmi tir.

254 Ta tlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
5

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

6- kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki ta t K kkale Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

6
254 Ta tlar Hesab

                  254 Ta tlar Hesab

100.000

100.000

7- kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki ta t Ankara Milli E itim
Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

7
254 Ta tlar Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hes.

100.000

100.000

8- Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  50.-YTL olan ta t  %10 de er art  yap lm r.
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8

254 Ta tlar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1- Y ld zeli Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan ta t,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 254 Ta tlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

                254 Ta tlar Hesab

8.000

500

1.000

500

8.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2  - Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan ta t,

a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.
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a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 254 Ta tlar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler hesab

                 254 Ta tlar Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000

3  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan ta t ilçe
belediyesine devredilmi tir.

3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 254 Ta tlar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

4- l Tar m Müdürlü üne ait 3.000.-YTL kay tl  de erli ve 1.000.-YTL amortisman ayr lm
olan ta t, kaza sonucu kullan lamaz hala gelmi tir.

4

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                254 Ta tlar Hesab

                299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

3.000

1.000

3.000

1.000

5  – kkale Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL yeniden de erleme fark  1.500.-YTL olan ambulans görevlilerin
kusurundan dolay  kullan lamaz hale gelmi tir. Ambulans n rayiç bedeli 11.000.-YTL d r.
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257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                 254 Ta tlar Hesab

1.000

1.500

7.500

10.0005

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

11.000

11.000

6 – Vatanda  (A), bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ayr lm  birikmi  amortisman  500.-YTL
ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki ta n amaç d  kullan ld
gerekçesi ile geri istemi tir.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                254 Ta tlar Hesab

500

1000

98.500

100.0006

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

98.500

98.500

7– Akda madeni Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  50.-YTL olan ta t  %10 de er azal  yap lm r.

7

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

               254 Ta tlar Hesab

5

95

100

255 DEM RBA LAR HESABI

Hesab n niteli i

Demirba lar hesab ; kamu idarelerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullan lan her türlü büro
makine ve cihazlar  ile dö eme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullan labilen varl klar n
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – Kahramanmara l Sa k Müdürlü ünce 100.000.-YTL de erinde demirba  sat n al nm r.
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255 Demirba lar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

100.000

750

99.250

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2 - K kkale Defterdarl  elinde bulunan demirba lar n ömrünün uzat lmas  için 10.000.-YTL
harcanm r.

255 Demirba lar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

3 – Hazineye ait mevcut demirba lar n envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-YTL de erinde
demirba  oldu u tespit edilmi tir.

3
255 Demirba lar Hesab

                 500 Net De er Hesab

100.000

100.000

4  – K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki demirba
hazineye intikal etmi tir.

255 Demirba lar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
4

805 Gelir Yans tma hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000
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5  – Vatanda  (A), bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki e itim demirba  hazineye
ba lam r.

255 Demirba lar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
5

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

6- kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki demirba  K kkale Milli E itim
Müdürlü üne devir edilmi tir.

6
255 Demirba lar Hesab

                255 Demirba lar Hesab

100.000

100.000

7- kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki demirba  Ankara Milli E itim
Müdürlü üne devir edilmi tir.

7
255 Demirba lar Hesab

                511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000

8– Çerke  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  250.-YTL olan demirba n %10 de er art  yap lm r.

8

255 Demirba lar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1- Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan dolap,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.
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100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 255 Demirba lar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

                255 Demirba lar Hesab

8.000

500

1.000

500

10.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2 - Akçakent Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan mobilyalar,

a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 255 Demirba lar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler hesab

                 255 Demirba lar Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000
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3  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan büro malzemesi ilçe
belediyesine devredilmi tir.

3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 255 Demirba lar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

4- kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki demirba  K kkale Milli
itim Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

4
255 Demirba lar Hesab

                255 Demirba lar Hesab

100.000

100.000

5- l Tar m Müdürlü üne ait 3.000.-YTL kay tl  de erli ve 1.000.-YTL amortisman ayr lm
olan demirba , ekonomik ömrünü doldurdu u için kullan lamaz hale gelmi tir.

5

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                255 Demirba lar Hesab

                299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

3.000

1.000

3.000

1.000

6 – kkale Milli E itim Müdürlü ünde bulunan ve 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL yeniden de erleme fark  1.500.-YTL olan e itim demirba
görevlilerin kusurundan dolay  kullan lamaz hale gelmi tir. Demirba n rayiç bedeli 11.000.-YTL d r.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                 255 Demirba lar Hesab

1.000

1.500

7.500

10.0006

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

11.000

11.000

7 – Vatanda  (A), bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ve ayr lm  birikmi  amortisman  500.-
YTL ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki demirba n amaç d
kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.
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257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

               255 Demirba lar Hesab

500

1.000

98.500

100.0007

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

8– Gediz Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  50.-YTL olan demirba  için %10 de er azal  yap lm r.

8

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

               255 Demirba lar Hesab

5

95

100

256 D ER MADD  DURAN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er maddi duran varl klar hesab , özellikle kendi bölümlerinde tan mlanamayan ve yukar da
belirtilen hesaplar n hiçbirinin kapsam na girmeyen di er maddi duran varl klar n izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – K kkale l Sa k Müdürlü ü 100.000.-YTL de erinde di er duran varl k sat n alm r.

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

100.000

750

99.250

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

2 - K kkale Defterdarl n elinde bulunan di er maddi duran varl klar n ömrünün uzat lmas
için 10.000.-YTL harcanm r.
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256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gön Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

3 – Hazineye ait mevcut di er maddi duran varl klar n envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-
YTL de erinde di er maddi duran varl k oldu u tespit edilmi tir.

3
256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 500 Net De er Hesab

100.000

100.000

4 – K kkale Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.YTL de erindeki di er maddi duran
varl k hazineye intikal etmi tir.

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
4

805 Gelir Yans tma hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

5  – Vatanda  (A), bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki bir di er maddi duran varl
Sa k Müdürlü üne hibe etmi tir.

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
5

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

6- kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki di er maddi duran varl k
kkale Milli E itim Müdürlü üne tahsis edilmi tir.
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6
256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                  256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

100.000

100.000

7- kkale Defterdarl na tahsisli 100.000.-YTL de erindeki di er maddi duran varl k
Ankara Milli E itim Müdürlü üne tahsis edilmi tir.

7
256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

100.000

100.000

8– Yozgat Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  250.-YTL olan di er maddi duran varl klar için %10 de er art
yap lm r.

8

256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hs.

                 257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1- Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan di er maddi duran
varl ,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500

1

a

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000
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100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

                256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

8.000

500

1.000

500

8.000
b

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2 - Kemaliye Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan di er maddi duran varl ,

a) 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

b) 6.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil
edilmek üzere taksitle sat lm r.

a

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500
2

b

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler hesab

                 256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

1.000

5.000

1.000

500

2.500

10.000

3  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan di er maddi duran varl k ilçe
belediyesine devredilmi tir.

3

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

8.500

1.000

500

10.000
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4- K kkale Üniversitesi T p Fakültesinin kulland  ve hesaplarda 3.000.-YTL kay tl  ve
1.000.-YTL amortisman ayr lm  olan di er maddi duran varl k ekonomik ömrünü doldurdu u
görülmü tür.

4

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

                299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

3.000

1.000

3.000

1.000

5  – kkale Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL yeniden de erleme fark  1.500.-YTL olan di er maddi duran varl k
görevlilerin kusurundan dolay  kullan lamaz hale gelmi tir. Di er maddi duran varl n  rayiç bedeli
11.000.-YTL d r.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                 256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

1.000

1.500

7.500

10.0005

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

11.000

11.000

6 – Vatanda  (A), bedelsiz olarak hazineye hibe etti i ve ayr lm  birikmi  amortisman  500.-
YTL ve yeniden de erleme fark  1.000.-YTL olan 100.000.-YTL de erindeki di er maddi duran
varl n amaç d  kullan ld  gerekçesi ile geri istemi tir.

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

500

1000

98.500

100.0006

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

98.500

98.500

7  - Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL olan di er maddi duran varl n %10 de er azal  yap lm r.
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7

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

               256 Di er Maddi Duran Varl klar Hesab

50

950

1.000

257 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-)

Hesab n niteli i

Birikmi  amortismanlar hesab , maddi duran varl k bedellerinin yararlanma süresi içinde
giderle tirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – K kkale Defterdarl  hizmet binas  için y l sonunda 1.000.-YTL amortisman ay rm r.

1
630 Giderler Hesab

                     257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

1.000

2  - Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL olan bina için %10 de er art  yap lm r.

2

252 Binalar Hesab

                     522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                     257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

950

50

b) Borç
1  – Kullan lmayan Tar m l Müdürlü ü binas n kay tl  de eri 40.000.-YTL ve birikmi

amortisman 1.000.-YTL olup, 50.000.-YTL ye sat lm r.

102 Banka Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

              252 Binalar Hesab

              600 Gelirler Hesab

50.000

1.000

40.000

11.000

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

50.000

50.000

2  - Yerköy Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL olan ta t için %10 de er azal  yap lm r.



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

212

2

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortisman Hesab

             254 Ta tlar Hesab

950

50

1.000

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

Hesab n niteli i

Yap lmakta olan yat mlar hesab ; kamu idarelerine ait yap  süren maddi duran varl klar için
yap lan her türlü madde ve malzeme ile i çilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi
olan hâllerde geçici kabulün yap ld  gösteren tutana n idarece onayland  tarihte, di er hâllerde

in fiilen tamamland  gösteren belgenin düzenlendi i tarihte, ilgili maddi duran varl k hesab na
aktar ncaya kadar izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 - Müteahhit X taraf ndan y llara sari bir in aat i i için 100.000.-YTL’lik (KDV hariç) hakedi

getirilmi tir. Gerekli kanuni kesintilere ilave olarak %10’luk müteahhit avans  ile 250.-YTL vergi
dairesine kay tl  vergi borcu kesintisi yap lm  kalan tutar n 50.000.-YTL ödenmi  kalan k m ise
emanete al nm r.

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

                  600 Gelirler Hesab  (DV)

                  600 Gelirler Hesab  (GV Tev.)

                  600 Gelirler Hesab  (KDV Tev.)

                  259 Yat m Avanslar  Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lem Hesab

                  320 Bütçe Emanetleri

                 103 Ver. Çekler ve Gön.Em.Hesab

118.000

675

4.500

6.000

10.000

250

46.575

50.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

118.000

118.000

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab  (GV)

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab  (KDV Tev.)

11.175

675

4.500

6.000

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

                 920 Gider Taahhütleri Hesab

100.000

100.000

1

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

                910 Teminat Mektuplar  Hesab

10.000

10.000
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2  - Müteahhit (X) taraf ndan y llara sari bir in aat i i için 100.000.-YTL’lik (KDV hariç) ilk
madde ve malzeme kullan lm r.

2
258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

                  150 lk Madde ve Malzeme Hesab

137.000

137.000

3  – Mevcut yap lmakta olan yat mlar n envanteri yap lm  ve 137.000.-YTL de erinde
yap lmakta olan yat m oldu u tespit edilmi tir.

2
258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

                  500 Net De er Hesab

137.000

137.000

b) Alacak

1- Yap  tamamlanan 400.000.-YTL de erinde Kars l Tar m Müdürlü ü hizmet binas na
geçici kabulu yap lm r.

1
252 Binalar Hesab

                  258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

400.000

400.000

2– Henüz tamamlanmam  ve yap lmakta olan yat mlar hesab nda kay tl  tutar  100.000.-YTL
olan okula ihtiyaç kalmad  için,

a) 90.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 120.000.-YTL bedel ile sat lm r.

c) 100.000.-YTL bedel ile sat lm r.

102 Banka Hesab

630 Giderler Hesab

                   258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

90.000

10.000

100.000a

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

90.000

90.000

2

b

102 Banka Hesab

                   258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

120.000

100.000

20.000
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 805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

120.000

120.000

102 Banka Hesab

                   258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

100.000

100.000
c

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

259 YATIRIM AVANSLARI HESABI

Hesab n niteli i

Yat m avanslar  hesab , yurt içi veya d ndan sözle meye dayan larak edinilen maddi duran
varl klarla ilgili olarak verilen yat m avanslar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Kamu idarelerince yap lacak yat m avans eklindeki ön ödemelerin ekilleri, devir ve mahsup
lemleri, yap lacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibar yla tutar ve oranlar n tespiti ve

di er i lemler hakk nda, Ön Ödeme Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik hükümleri uygulan r.

Avanslar sözle melerindeki hükümlere göre mahsup edilir. Avans konusu sözle me iptal
edildi i takdirde, yükleniciye verilen avans tutar  ki ilerden alacaklar hesab na al narak yat m
avanslar  hesab  kapat r. Avans teminat  paraya çevrilerek, yüklenicinin ki ilerden alacaklar hesab na
al nan borcu kapat ld ktan sonra artan bir tutar varsa, iade edilmek üzere emanetler hesab na
kaydedilir. Paraya çevrilmi  olan avans teminat  olarak al nan de erler ise hesaplardan ç kar r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – K kkale Muhasebe Biriminden müteahhit (A)’ ya, 10.000.-YTL teminat mektubu kar

yat m avans  vermi tir.

259 Yat m Avanslar  Hesab

               600 Gelirler Hesab  (DV)

               600 Gelirle Hesab  (GV)

               103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

10.000

75

500

9.425

910 Teminat Mektuplar  Hesab

               911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

10.000

10.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirler Hesab

575

575

b) Alacak

1– K kkale Muhasebe Birimi müteahhit (A)’ ya 1.500.-YTL avans mahsubu yap lmak sureti
ile 6.000.-YTL (KDV Hariç)  hakedi  ödemesi yapm r. (KDV %10)
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258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

               259 Yat m Avanslar  Hesab

               600 Gelirler Hesab  (DV)

               600 Gelirler Hesab  (GV)

               600 Gelirler Hesab  (KDV tev.)

               103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.600

1.500

33,75

225

200

4.641,25

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

6.600

6.600

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirler Hesab

458,75

458,75

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

               920 Gider Taahhütleri Hesab

6.000

6.000

1

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

                910 Teminat Mektuplar  Hesab

1.500

1.500

2- Müteahhit (B) sözle me hükümlerine uymamas  nedeni ile verilen 3.500.-YTL avans kar
al nan 5.000.-YTL de erinde teminat mektubu paraya çevrilerek tahsil edilmi tir.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

               259 Yat m Avanslar  Hesab

3.500

3.500

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

               910 Teminat Mektuplar  Hesab

5.000

5.000
2

102 Banka Hesab

               140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

               333 Emanetler Hesab

5.000

3.500

1.500

3  – Müteahhit (A)’ n n i i terk etmesi nedeni ile sözle me fesih edilmi  ve Müteahhit (A)’ya
ödenen 10.000.-YTL yat m avans  ki ilerden alacaklar hesab na al nm r.

3
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

               259 Yat m Avanslar  Hesab

10.000

10.000
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26 MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi olmayan duran varl klar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varl  bulunmayan ve
kapsama dâhil kamu idarelerinin belli bir ekilde yararland  veya yararlanmay  bekledi i
aktifle tirilen giderler ve belli ko ullar alt nda hukuken himaye gören haklar gibi varl klar ile bunlar
için hesaplanan birikmi  amortismanlar n kayd  için kullan r.

Maddi olmayan duran varl klar niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

260 Haklar Hesab

263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

264 Özel Maliyetler Hesab

267 Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

Hesap grubuna ili kin i lemler

Maddi olmayan duran varl klar hesap grubuna ili kin i lemler a da gösterilmi tir:

a) Maddi olmayan duran varl klar n hesaplara al nmas ;

Edinilen maddi olmayan duran varl klar, maliyet bedeli ile hesaplara al r. Ba  veya hibe
olarak edinilenler de erlemesi yap ld ktan sonra hesaplara al r.

Maddi olmayan duran varl klar hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc
hesap kodlar  ile birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar
da kullan r.

Maddi olmayan duran varl klar n kay tlardan ç kar lmas  gerektiren bir durum ortaya
kt nda ilgili kamu idaresince muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimlerince

kay tlar güncellenir.

Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi olmayan
duran varl klardan envanter ve de erlemesi yap lanlar harcama birimi taraf ndan bildirildikçe,
muhasebe birimince ilgili maddi olmayan duran varl k hesab  ve net de er hesab na kaydedilmek
suretiyle hesaplara al r. Henüz kay tlara al nmam  olan maddi olmayan duran varl klardan herhangi
bir nedenle elden ç kar lanlar, öncelikle elden ç karma de erleriyle ilgili maddi olmayan duran varl k
hesab  ve net de er hesab na kaydedilmek suretiyle hesaplara al r.

Maddi olmayan duran varl klar n sat  i lemleri s ras nda; amortisman ve yeniden de erlemeye
tabi olanlarda net de eri, di erlerinde ise kay tl  de eri ile sat  bedeli aras nda fark olmas
durumunda, olu an olumlu veya olumsuz fark, ilgilisine göre faaliyet gelir veya gider hesaplar n
de er ve miktar de imleri yard mc  hesaplar na kaydedilerek muhasebele tirilir.

b) Maddi olmayan duran varl klar n yeniden de erleme i lemleri;
Bu Yönetmelik kapsam ndaki idarelerin, maddi olmayan duran varl klar  ve bu varl klar

üzerinden ayr lm  olup hesaplarda gösterilen amortismanlar , son üç y ll k fiyatlar genel düzeyindeki
de im toplam  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli ine göre belirlenen oran  geçmesi hâlinde, her
hesap dönemi sonu itibar yla Bakanl kça belirlenecek esas ve usullere göre yeniden de erlemeye tabi
tutulur.

Maddi olmayan duran varl klar ve bu varl klar için geçmi  y llarda ayr lm  olan amortismanlar,
yeniden de erlemenin yap laca  y la ait oran ile çarp lmak suretiyle yeniden de erlenir.

Yeniden de erleme neticesinde do acak de er art  veya azal lar , bir taraftan ilgili maddi
olmayan duran varl k hesab na kaydedilirken, di er taraftan yeniden de erleme farklar  hesab na
kaydedilir.
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Hesap dönemleri sonu itibar yla yap lacak de erlemede esas al nacak yeniden de erleme oran
Bakanl kça belirlenir.

Hesap dönemi içinde edinilen maddi olmayan duran varl klar için edinildi i dönem için yeniden
de erleme yap lmaz.

Maddi olmayan varl k herhangi bir nedenle elden ç kar lm sa yeniden de erleme fark  da
hesaplardan ç kar r. Yeniden de erleme fark  hesab na kaydedilmi  tutarlar ilgili varl k tamamen
amorti edildikten sonra net de er hesab na aktar labilir.

c) Maddi olmayan duran varl klar n amortisman i lemleri;

Amortisman ayr lmas , bir maddi olmayan duran varl n maliyetinin, öngörülen hizmet süresi
boyunca dönemlere da lmas r.

Ayr lan amortisman tutar  gider olarak muhasebele tirilir. Maddi olmayan duran varl klar n ilk
defa amortisman uygulamas na esas al nacak de eri kay tl  bedelidir. Ancak, yeniden de erlemeye
tabi tutulmu  olan varl klar için amortisman hesaplamas na esas al nacak de er, yeniden de erleme
sonucu ortaya ç kan de erdir. Maddi olmayan duran varl k için yap lan harcamalar n, varl n
iyile tirilmesi, ömrünün uzat lmas  veya veriminin artt lmas  sonucunu do urmas  durumunda
amortisman hesaplamas  varl n yeni de eri üzerinden yap r.

Bir maddi olmayan duran varl n kullan ndan elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe,
bu tüketimi yans tabilmek amac yla ayr lan amortismanlar n birikmi  tutar , varl n defterde kay tl
de erinin alt nda eksi de er olarak gösterilir.

 Amortisman süresi, maddi olmayan duran varl n muhasebe kay tlar na girdi i y ldan ba lar.
Uygulanacak amortisman süresi, yöntemi ve oranlar  maddi olmayan duran varl k çe itlerine göre
Bakanl kça belirlenir.

260 HAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Haklar hesab , bedeli kar  edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tan nan kullanma
ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolay yla yap lan ve ekonomik de er ta yan harcamalar n
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – kkale Milli E itim Müdürlü üne ek ders ücretlerini yapmak üzere 10.000.-YTL bedel
ile bilgisayar program  al nm r.

260 Haklar Hesab

               600 Gelirler Hesab

               103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

75

75
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2  – Hazineye ait mevcut haklar n envanteri yap lm  ve toplam 100.000.-YTL de erinde hak
oldu u tespit edilmi tir

2
260 Haklar Hesab

               500 Net De er Hesab

100.000

100.000

3– K lcahamam Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.YTL de erindeki bilgisayar
program  hazineye intikal etmi tir.

260 Haklar Hesab

               120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
3

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

4  – Vatanda  (A), bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki maa  program n Rize Tar m l
Müdürlü üne hibe etmi tir.

260 Haklar Hesab

               600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
4

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

5- kkale Defterdarl  100.000.-YTL de erindeki maa  program  K kkale Milli E itim
Müdürlü üne devretmi tir.

5
260 Haklar Hesab

              260 Haklar Hesab

100.000

100.000

6  – stanbul Defterdarl  100.000.-YTL de erindeki maa  program  Ankara Milli E itim
Müdürlü üne devretmi tir.

6
260 Haklar Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000
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7  - Gürün Muhasebe Birimi hesaplar nda 5.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  500.-YTL olan muhasebe program n y l sonunda yeniden de erlemeye tabi tutulmas
sonucu %10 de er art  fark  yap lm r.

7

260 Haklar Hesab

                        268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                        522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

500

50

450

b) Alacak

1- Kaman Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan lisans,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                    260 Haklar Hesab

                    600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                    260 Haklar Hesab

8.000

500

500

1.000

10.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                    800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2- Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan muhasebe program lçe
belediyesine devredilmi tir.
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2

630 Giderler Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                   260 Haklar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

3- Burdur Devlet Hastanesinin kulland  ve hesaplarda 3.000.-YTL olarak kay tl  ve 1.000.-
YTL amortisman ayr lan hastane otomasyon program n ekonomik ömrünü doldurdu u görülmü tür.
Hastane otomasyon program  için imdiye kadar 1.500.-YTL yeniden de erleme yap lm r.

3

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

               260 Haklar Hesab

1.000

1.500

500

3.000

4- Çaml dere Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan muhasebe program  ile ilgili
hak ortadan kalkm r.

4

630 Giderler Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

               260 Haklar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

5  – Gerede Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  50.-YTL olan muhasebe program  için %10 de er azal  yap lm r.

5

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

               260 Haklar Hesab

5

95

100

263 ARA TIRMA VE GEL RME G DERLER  HESABI

Hesab n niteli i

Ara rma ve geli tirme giderleri hesab ; kamu idaresinde yeni ürün ve teknolojiler
olu turulmas , mevcutlar n geli tirilmesi ve benzeri amaçlarla yap lan her türlü giderlerden
aktifle tirilen k mlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
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1 - Bütçeye gider kayd yla 10.000.-YTL ara rma ve geli tirme gideri yap lm r.

263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hes.

10.000

10.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

2 - Yönetmeli in yürürlük tarihinden önce yap lm  olup, hesaplarda yer almayan ara rma ve
geli tirme giderlerinden envanteri yap lm  olup,bu güne kadar bütçeye gider kayd yla 10.000.-YTL
ara rma ve geli tirme gideri yap lm r.

2
263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

             500 Net De er Hesab

10.000

10.000

3- Ara rma ve geli tirme giderleri hesab nda kay tl  100.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  10.000.-YTL olan ara rma ve geli tirme giderlerinin y l sonunda yeniden
de erlemeye tabi tutulmas  sonucu %10 de er art  fark  yap lm r.

3

263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

                        268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                        522 Yeniden De erleme Art lar  Hs.

10.000

1.000

9.000

b) Alacak

1- Ara rma ve geli tirme giderleri hesab nda kay tl  100.000.-YTL bedel ile kay tl  ve
ayr lm  birikmi  amortisman  10.000.-YTL ve 50.000.-YTL yeniden de erleme yap lan ara rma ve
geli tirme giderleri hesaplardan ç kart lm r.

1

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

630 Giderler Hesab

                263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

10.000

50.000

40.000

100.000

2- Ara rma ve geli tirme giderleri hesab nda kay tl  100.000.-YTL bedel ile kay tl  ve
ayr lm  birikmi  amortisman  10.000.-YTL olan ara rma ve geli tirme giderlerinin y l sonunda
yeniden de erlemeye tabi tutulmas  sonucu %10 de er azal  fark  yap lm r.
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2

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

                 263 Ara rma ve Geli tirme Giderleri Hesab

1.000

9.000

10.000

264 ÖZEL MAL YETLER HESABI

Hesab n niteli i

Özel maliyetler hesab , kiralanan gayrimenkullerin geli tirilmesi veya ekonomik de erinin
kal  olarak art lmas  amac yla yap lan giderler ile bu gayrimenkullerin kullan lmas  için yap p kira
süresinin sonunda mal sahibine b rak lacak olan varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – (A) ahs ndan kiralanarak vergi dairesi hizmet binas  olarak kullan lan binaya 10.000.-YTL
harcanarak asansör yap lm r.

264 Özel Maliyetler Hesab

          600 Gelirler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

2– (A) ahs ndan kiralanarak 100.000.-YTL harcama yap lan vergi dairesi hizmet binas   için o
güne kadar 10.000.-YTL birikmi  amortisman  ayr  olup, %10 de er art  yap lm r.

2

264 Özel Maliyetler Hesab

          522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

          268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

10.000

9.000

1.000

b) Alacak

1  – Özel maliyetler hesab nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl , 5.000.-YTL de er art  ve
2.500.-YTL birikmi  amortisman art  yap lan kiral k hizmet binas n özel maliyet olma vasf
ortadan kalkm r.
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1

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

          264 Özel Maliyetler Hesab

5.000

2.500

2.500

10.000

2– (A) ahs ndan kiralanarak 10.000.-YTL lik harcama yap lan vergi dairesi hizmet binas
henüz amortismana tabi tutulmadan gayrimenkul sahibine terk edilmi tir.

2
630 Giderler Hesab

         264 Özel Maliyetler Hesab

10.000

10.000

3– (A) ahs ndan kiralanarak 10.000.-YTL harcama yap lan vergi dairesi hizmet binas  için o
güne kadar 2.500.-YTL birikmi  amortisman  ayr  olup,  %10 de er azal  yap lm r.

3

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

         264 Özel Maliyetler Hesab

250

750

1.000

267 D ER MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i
Di er maddi olmayan duran varl klar hesab , yukar da say lanlar d nda kalan di er maddi

olmayan duran varl k kalemlerinin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Bütçeye gider kayd yla 10.000.-YTL lik maddi olmayan duran varl k edinilmi tir.

267 Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Hesab

         600 Gelirler Hesab

         103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

224

2– Di er maddi olmayan duran varl klar hesab nda kay tl  10.000.-YTL  ve 250.-YTL birikmi
amortisman  ayr  varl k için, %10 de er art  yap lm r.

2

267 Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar Hesab

          522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

          268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Alacak

1- Maddi olmayan varl klar hesab nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  olup, 5.000.-YTL de er
art  ve 2.500.-YTL birikmi  amortisman art  yap lan  varl n, maddi olmayan duran varl k olma
vasf  ortadan kalkm r.

1

522 Yeniden De erleme Farklar   Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

630 Giderler Hesab

          267 Di er Maddi Olmayan Duran Var. Hesab

5.000

2.500

2.500

10.000

2 – Di er maddi olmayan duran varl klar hesab nda kay tl  10.000.-YTL maddi olmayan duran
varl klar için o güne kadar 2.500.-YTL birikmi  amortisman  ayr  olup, %10 de er azal
yap lm r.

2

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

          267 Di er Maddi Olmayan Duran Var. Hesab

250

750

1.000

268 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-)

Hesab n niteli i

Birikmi  amortismanlar hesab , maddi olmayan duran varl k bedellerinin, yararlanma süresi
içinde giderle tirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  - kkale Valili inin 10.000.-YTL lik memur maa  program  için y l sonunda %10
amortisman ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

                  268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

1.000
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2– Mucur Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  250.-YTL olan muhasebe program  için %10 de er art  yap lm r.

2

260 Haklar Hesab

                 522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                 268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

975

25

b) Borç

1  - Mucur Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan lisanslar 10.000.-YTL bedel ile
sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                 260 Haklar Hesab

                 600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
1

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

2– Kaman Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  50.-YTL olan muhasebe program  için %10 de er azal  yap lm r.

2

268 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

                 260 Haklar Hesab

5

95

100

28 GELECEK YILLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI

Gelecek y llara ait giderler ve gelir tahakkuklar  hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya
kan ancak, gelecek y llara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup gelecek y llarda tahsil

edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullan r.

Gelecek y llara ait giderler ve gelir tahakkuklar  niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak
daki hesaplardan olu ur:

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

281 Gelir Tahakkuklar  Hesab
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280 GELECEK YILLARA A T G DERLER HESABI

Hesab n niteli i

Gelecek y llara ait giderler hesab , dönem içinde ödenen ancak, gelecek y llar n faaliyet
hesaplar na dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Pe in ödenen giderlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde
giderle tirilecek olanlar, ilgili olduklar  dönemlerde tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir.

Gelecek y llara ait giderler hesab na kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe
fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Dönem sonunda, bu hesapta yer al p tahakkuk zaman na bir y ldan az bir süre kalan pe in
ödenmi  giderler, düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile dönen varl klar ana hesap grubu içindeki
gelecek aylara ait giderler hesab na aktar r.

Kuponlu bono ve tahvillerin nominal bedelin alt nda iskontolu olarak sat lmas  durumunda,
nominal bedel ile sat  bedeli aras nda ortaya ç kacak fark n takip eden dönemlere ait olan k sm  bu
hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – K kkale Defterdarl  hizmet binas n 1 y ll k kiras  olan 12.000.-YTL yi pe in ödemi tir.

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

12.000

12.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

12.000

12.000

2  – Hazine, nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosu %10 skontolu ihraç
etmi tir. (Hazine bonosunun vadesi bir sonraki y la ta makta olup, iskonto tutar n içinde bulunulan

la isabet eden k sm  3.000.-YTL d r.)

102 Bankalar Hesab

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                305 Bonolar Hesab

495.000

3.000

2.000

500.0002

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

b) Alacak
1 - Gelecek y llara ait giderler hesab nda kay tl  15.000.-YTL takip edilen y l içerisinde 5.000.-

YTL’lik k sm n gider hesaplar na yans lmas  gerekti inden dönem sonunda ilgili hesaplara kay t
edilmi tir.
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1
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab

                  280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

5.000

5.000

281 GEL R TAHAKKUKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Gelir tahakkuklar  hesab , faaliyet alacaklar  ve kurum alacaklar  hesap gruplar nda izlenmeyen
ve tahakkuk etmi  gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden
dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Gelir olarak tahakkuk ettirilmi  olmakla birlikte, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden

dönemlerde istenilebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili olduklar  dönemlerde tahsil edilmek
üzere bu hesapta izlenir.

Duran varl klar ana hesap grubu içindeki kurum alacaklar  hesaplar nda kay tl  alacaklara ili kin
olarak y l sonlar nda geçici mizandan önce hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip
eden dönemlerde tahsil edilecek olan i lemi  faiz geliri alacaklar  bu hesaba kaydedilir.

Dönem sonunda, bu hesapta yer al p tahsil zaman na bir y ldan az süre kalan alacaklar,
düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile dönen varl klar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkuklar
hesab na aktar r.

Gelir tahakkuklar  hesab nda takip edilen döviz cinsinden faiz geliri tahakkuklar , y l sonlar nda
geçici mizandan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlenir.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – kkale Belediyesine verilen borç için faaliyet dönemi sonunda 5.000.-YTL ve faaliyet
dönemi takip  eden dönemlerde de 3.000.-YTL olmak üzere toplam 8.000.-YTL faiz geliri tahakkuk
ettirilmi tir.

1

181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

5.000

3.000

8.000

2  - K kkale Belediyesine verilen ve kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda takip
edilen 70.000.-YTL için y l sonunda 3.000.-YTL faaliyet dönemini takip eden dönemde tahsil edilmek
üzere faiz tahakkuk ettirilmi tir.

2
281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

3 - Gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 3.000.-YTL kur art  oldu u görülmü tür.
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3
281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

b) Alacak

1- Gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  olup, takip eden faaliyet döneminde tahsili gereken
tutar n 1.000.YTL oldu u görülmü tür.

1
181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

            281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

1.000

1.000

2- Gelir tahakkuklar  hesab nda kay tl  tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 2.000.-YTL kur azal  oldu u görülmü tür.

2
630 Giderler Hesab

            281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

2.000

2.000

29 D ER DURAN VARLIKLAR

Di er duran varl klar hesap grubu; duran varl k niteli i ta yan ve duran varl k hesap gruplar na
girmeyen, di er duran varl klar ile ilgili duran varl k hesaplar ndan, bu gruptaki hesaplara aktar lan
amortismana tabi varl klar n birikmi  amortismanlar n izlenmesi için kullan r.

Maddi duran varl k hesaplar nda kay tl  olup, çe itli nedenlerle kullan lma olanaklar  yitiren
varl klar ile bu varl klardan amortismana tabi olanlar n ayr lm  amortisman tutarlar  bu hesap
grubundaki ilgili hesaplara aktar r. Bu ekilde aktar lan varl klar n kay tl  de eri ile ayr lm
amortisman tutar  aras ndaki fark kadar, aktarma i leminin yap ld  dönem sonunda amortisman
ayr r.

Di er duran varl klar hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken, yard mc  hesap
kodlar  ile birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da
kullan r.

Di er duran varl klar niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Varl klar Hesab

297 Di er Çe itli Duran Varl klar Hesab

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab  (-)

293 GELECEK YILLAR HT YACI STOKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Gelecek y llar ihtiyac  stoklar hesab , kamu idarelerinin tedbirli sat n alma ve üretme politikas
gere i içinde bulunulan faaliyet döneminden sonra kullanacaklar  stoklar n izlenmesi için kullan r.
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Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – kkale Milli E itim Müdürlü üne 1.000.-YTL lik gelecek y llar ihtiyac  stok al nm r.

293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

1.000,00

7,50

992,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

1.000,00

1.000,00

1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50

2  – Vatanda  (A), K kkale Milli E itim Müdürlü üne okullar n ihtiyac nda kullan lmak
üzere  500.-YTL lik gelecek y llar ihtiyac  stok ba lam r.

293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500
2

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

3- K kkale Muhasebe Müdürlü ünde yap lan say mda 1.000.-YTL de erinde gelecek y llar
ihtiyac  stok fazla bulunmu tur.

3
293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

           397 Say m Fazlalar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak

1 - K kkale Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL lik gelecek y llar ihtiyac  stoku
sat  sureti ile 1.200.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

1.000

1.000
1

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.200

1.200
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 805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.200

1.200

2 - Vatanda  (A), K kkale Milli E itim Müdürlü üne okullar n ihtiyac nda kullan lmak üzere
verdi i 500.-YTL lik gelecek y llar ihtiyac  stoku veri  amac  d nda kullan ld  gerekçesi ile geri
istemi tir.

630 Giderler Hesab

          293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

500

500
2

830 Bütçe Giderler Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

500

500

3– Memurun hatas ndan dolay  ambarda bulunan 1.000.-YTL de erinde ve rayiç de eri 1.100.-
YTL olan  gelecek y llar ihtiyac  stok kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

630 Giderler Hesab

          293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

1.000

1.000
3

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.100

1.100

4  – kkale Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel gelecek y llar ihtiyac
maddi duran varl klar hesab nda kay tl  olan t bbi demirba  görevlilerin kusurundan dolay
kullan lamaz hale gelmi tir. Demirba n rayiç bedeli 11.000.-YTL hurda de eri ise 3.000.-YTL d r.

294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

630 Giderler Hesab

          293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

3.000

7.000

10.0004

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

8.000

8.000

5– Ambarda bulunan 1.500.-YTL de erindeki gelecek y llar ihtiyac  stok ki isel kusur
olmaks n kullan lamaz hale geldi inden kay tlardan ç kart lm r.

5
630 Giderler Hesab

         293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

1.500

1.500
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6– kkale Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel gelecek y llar ihtiyac  maddi
duran varl klar hesab nda kay tl  olan t bbi demirba  görevlilerin kusuru olmaks n kullan lamaz hale
gelmi tir. Demirba n hurda de eri  3.000.-YTL d r.

6

294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

630 Giderler Hesab

         293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

3.000

7.000

10.000

7 – kkale Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan al nan 1.500.-YTL lik gelecek y llar ihtiyac
stokun 500.-YTL iade edilmi tir.

102 Banka Hesab

        293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

500

500
7

805 Gelir Yans tma Hesab

        800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

8- Samsun Muhasebe Müdürlü ünde yap lan say mda 1.000.-YTL de erindeki gelecek y llar
ihtiyac  stok bulunamam r.

8
197 Say m Noksanlar  Hesab

        293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

1.000

1.000

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD  DURAN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i
Elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar hesab , çe itli nedenlerle kullan lma

olanaklar  yitiren gelecek y llar ihtiyac  stoklar ve maddi duran varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Trabzon Devlet Hastanesinin kulland  ve hesaplarda 3.000.-YTL olarak kay tl  ve bu güne
kadar 1.000.-YTL amortisman ayr lan mobilyan n ekonomik ömrünü doldurdu u görülmü tür.

294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

                255 Demirba lar Hesab

3.000

3.000
1

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

1.000
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2  – kkale Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel gelecek y llar ihtiyac
maddi duran varl klar hesab nda kay tl  olan t bbi demirba  görevlilerin kusurundan dolay
kullan lamaz hale gelmi tir. Demirba n rayiç bedeli 11.000.-YTL hurda de eri ise 3.000.-YTL d r.

294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

630 Giderler Hesab

                 293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

3.000

7.000

10.0002

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

8.000

8.000

3– Amasya Devlet Hastanesinde bulunan ve 10.000.-YTL bedel gelecek y llar ihtiyac  maddi
duran varl klar hesab nda kay tl   olan t bbi demirba   görevlilerin kusuru olmaks n kullan lamaz
hale gelmi tir. Demirba n hurda de eri 3.000.-YTL d r.

3

294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

630 Giderler Hesab

                 293 Gelecek Y llar htiyac  Stoklar Hesab

3.000

7.000

10.000

4- kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki çe itli nedenlerle kullan lma
olanaklar  yitiren gelecek y llar ihtiyac  maddi duran varl klar n K kkale Milli E itim Müdürlü üne
devir edilmi tir.

4
294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

              294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

100.000

100.000

5- kkale Defterdarl na ait 100.000.-YTL de erindeki çe itli nedenlerle kullan lma
olanaklar  yitiren elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar Ankara Milli E itim
Müdürlü üne devir edilmi tir.

5
294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100.000

100.000

b) Alacak

1- Ekonomik ömrünü doldurdu u için elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar
hesab na al nan ve hesaplarda 10.000.-YTL olarak kay tl  ve bu güne kadar 1.000.-YTL amortisman
ayr lan ve yeniden de erleme fark  500.-YTL olan mobilya,
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a) 10.000.-YTL ye sat lm r.

b) 8.000.-YTL ye sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

                600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
a

805 Gelir Yans tma Hesab

 800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

               294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var.Hs.

8.000

500

500

1.000

10.000

1

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

2- Ekonomik ömrünü doldurdu u için elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar
hesab na al nan ve hesaplarda 10.000.-YTL olarak kay tl  ve bu güne kadar 1.000.-YTL amortisman
ayr lan ve yeniden de erleme fark  500.-YTL olan mobilya bedelsiz olarak ilçe belediyesine
devredilmi tir.

2

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

1.000

500

8.500

10.000

3- Artvin Defterdarl na ait elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar n say nda
100.000.-YTL de erindeki stokun noksan oldu u görülmü tür.

3
197 Say m Noksanlar  Hesab

                294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

10.000

10.000
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297 D ER ÇE TL  DURAN VARLIKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er çe itli duran varl klar hesab , yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen di er çe itli duran
varl klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – kkale Milli E itim Müdürlü üne 1.000.-YTL lik di er çe itli duran varl k alm r.

297 Di er Çe itli Duran Varl klar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

1.000,00

7,50

992,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

1.000,00

1.000,00

1

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50

b) Alacak

1  - Edirne Milli E itim Müdürlü ü alm  oldu u 1.000.-YTL lik  di er çe itli duran varl klar
hesab nda kay tl   varl k sat  sureti ile 1.200.-YTL bedel ile elden ç karm r.

630 Giderler Hesab

297 Di er Çe itli Duran Varl klar Hesab

1.000

1.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab

1.200

1.200
1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.200

1.200

299 B KM  AMORT SMANLAR HESABI (-)

Hesab n niteli i
Birikmi  amortismanlar hesab , di er duran varl klar hesap grubunda yer alan hesaplarda kay tl

amortismana tabi duran varl klar için ayr lm  olan amortisman tutarlar  izlemek için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - abanözü Devlet Hastanesinin kulland  ve hesaplarda 3.000.-YTL olarak kay tl  ve bu

güne kadar 1.000.-YTL amortisman ayr lan mobilyan n ekonomik ömrünü doldurdu u görülmü tür.
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294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hesab

                255 Demirba lar Hesab

3.000

3.000
1

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

                299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

1.000

2- Ekonomik ömrünü doldurdu u için elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar
hesab na al nan ve hesaplarda 10.000.-YTL olarak kay tl  ve bu güne kadar 1.000.-YTL amortisman
ayr lan  mobilya için bu hesap grubuna aktarma i leminin yap ld  dönem sonunda gerekli kay tlar
yap lm r.

2
630 Giderler Hesab

                  299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

9.000

9.000

b) Borç

1  - Ekonomik ömrünü doldurdu u için elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar
hesab na al nan ve hesaplarda 10.000.-YTL olarak kay tl  ve bu güne kadar 1.000.-YTL amortisman
ayr lan ve yeniden de erleme fark  500.-YTL olan mobilya bedelsiz olarak ilçe belediyesine
devredilmi tir.

1

299 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                294 Elden Ç k.Stoklar ve Maddi Duran Var. Hs.

1.000

500

8.500

10.000
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BBEE NNCC BBÖÖLLÜÜMM

KKIISSAA VVAADDEELL YYAABBAANNCCII KKAAYYNNAAKKLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

3-KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR
sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken

yabanc  kaynaklar  kapsar.

sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu; k sa vadeli iç malî borçlar, k sa vadeli d  malî
borçlar, faaliyet borçlar , emanet yabanc  kaynaklar, al nan avanslar, ödenecek di er yükümlülükler,
borç ve gider kar klar , gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar  ile di er k sa vadeli yabanc
kaynaklar hesap gruplar na ayr r.

30 KISA VADEL Ç MALÎ BORÇLAR

sa vadeli iç malî borçlar hesap grubu; kamu idarelerinin vadesi faaliyet dönemi ile s rl ,
para ve sermaye piyasas  araçlar  ile sa lanan iç malî borçlar , k sa vadeli di er iç malî borçlar  ile
vadesine bir y ldan az süre kalan uzun vadeli iç malî borçlar na ait anapara tutarlar  ve kur farklar n
izlenmesi için kullan r.

Borçlanma i lemlerine ili kin genel gider ve faizler gruptaki hesaplarla ilgilendirilmeksizin,
bütçeye konulan ödeneklerle kar lan r.

l sonlar nda bu hesap grubundaki iç borç hesaplar nda kay tl  borç stokuna ait olarak
hesaplanan i lemi  faiz tutar , ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere k sa vadeli yabanc  kaynaklar
ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

sa vadeli iç malî borçlar hesap grubunda izlenen hesaplarda kay tl  borç anapara tutarlar  ile
bunlara ili kin olarak hesaplanan i lemi  faiz tutar ndan, borç veren taraf ndan kamu idaresi lehine
silinenler ilgili kamu idaresince faaliyet gelirleri ile bütçe gelirlerine kaydedilerek muhasebele tirilir.

sa vadeli iç malî borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

303 Kamu darelerine Malî Borçlar Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

305 Bonolar Hesab

309 K sa Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hesab

302 PARA P YASASI NAK T LEMLER  BORÇLARI HESABI

Hesab n niteli i
Para piyasas  nakit i lemleri borçlar  hesab , k sa vadeli nakit ihtiyac  kar lamak üzere iç

borçlanma senedi ç karmaks n yap lan azami otuz gün vadeli borçlanmalar n izlenmesi için
kullan r.

Para piyasas  nakit i lemleri borçlar  hesab , sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe
birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – Hazine k sa vadeli nakit ihtiyac n kar lanmas  için iç borçlanma senedi ihraç etmeksizin

piyasadan 70.000.-YTL otuz gün vadeli borçlanma yapm r.
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1
102 Banka Hesab

              302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hs.

70.000

70.000

2 – Hazine k sa vadeli nakit ihtiyac n kar lanmas  için iç borçlanma senedi ihraç etmeksizin
piyasadan  50.000.- dolar  otuz gün vadeli borçlanma yapm r. (Hazine Müste arl nca tespit edilen
kur 1$=1,30.-YTL )

2
105 Döviz Hesab

              302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hs.

65.000

65.000

3 – Hazine k sa vadeli nakit ihtiyac n kar lamak için piyasadan borçland  50.000 dolar n
ödeme tarihinde yap lan de erlemesinde kur art  fark n 7.000.-YTL oldu u görülmü tür.

3
630 Giderler Hesab

              302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hs.

7.000

7.000

b) Borç

1 – Borçlan lan 70.000.-YTL vade bitiminde 5.000.-YTL faizi ile birlikte geri ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

5.000

70.000

75.0001

830 Bütçe Giderler Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2– Hazine k sa vadeli nakit ihtiyac n kar lamak için piyasadan borçland  50.000 dolar n
ödeme tarihinde yap lan de erlemesinde kur azal  fark n 7.000.-YTL oldu u görülmü tür.

2
302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

7.000

7.000

303 KAMU DARELER NE MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i
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Kamu idarelerine malî borçlar hesab , di er kamu idarelerine olan k sa vadeli malî borçlar ile
uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine malî borçlar hesab nda
kay tl  tutarlardan vadesi bir y n alt na inenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1– Avrupa Birli i ile Hazine Müste arl  aras nda yap lanan anla ma ile sa lanan 100.000
Avroluk kredi, ikraz anla mas  ile 50.000 Avroluk k sm n vadesi bir y l ile s rl  olmak üzere

kkale Üniversitesine aktar lm r. (Aktarma tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro =
1,63.-YTL)

1

104 Proje Özel Hesab

          303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

          403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

163.000

81.500

81.500

2– Di er kamu idarelerinden vadesi faaliyet dönemiyle s rl  olmak üzere 100.000.-YTL
borçlanm r. dare muhasebe biriminin kayd .

2
102 Banka Hesab

           303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

100.000

100.000

3– Di er kamu idarelerinden vadesi faaliyet dönemiyle s rl  olmak üzere 100.000 Avroluk
borçlanm r. ( lem tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro=1,63.-YTL) dare muhasebe
biriminin kayd .

3
105 Döviz Hesab

           303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

163.000

163.000

4- Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine malî borçlar
hesab nda kay tl  100.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

4
403 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

           303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

100.000

100.000

5- Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsinden borçlar n, ödeme tarihinde
ödemeye esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  fark n 5.000.-
YTL oldu u görülmü tür.
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5
630 Giderler Hesab

           303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

5.000

5.000

b) Borç
1– Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile birlikte

geri ödenmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

2.000

3.000

100.000

105.0001

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2– Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile
silinmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hs.

              600 Gelirler Hesab

2.000

3.000

100.000

105.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

105.000

105.000

3 – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile 100.000 Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu
ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm  olan ve vadesi bir y l ile s rl  olan kredinin
50.000 Avroluk k sm  K kkale Üniversitesinin talebi üzerine d  finansman kayna na geri
gönderilmi tir. ( ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

3

303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

403  Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

163.000
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4- Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsinden borçlar n, ödeme tarihinde
ödemeye esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal  fark n 5.000.-
YTL oldu u görülmü tür.

4
303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

             600 Gelirler Hesab

5.000

5.000

304 CAR  YILDA ÖDENECEK TAHV LLER HESABI

Hesab n niteli i

Cari y lda ödenecek tahviller hesab ; kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak ulusal para birimi
veya döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilmi  olan ve kar nda nakit imkân  sa layan
tahviller ve kar nda nakit imkân  sa lamayan özel tertip tahvillerden vadesi bir y n alt na inmi
olanlar ile bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli olanlar n anapara ve anaparaya eklenecek veya
dü ülecek kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin tahviller hesab nda kay tl  devlet tahvillerinin
350.000.-YTL tutarlar dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
404 Tahviller Hesab

              304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

350.000

350.000

2  – Cari y lda ödenecek tahviller hesab nda kay tl  50.000.- dolar Devlet tahvilinin faizinin
ödeme tarihinde yap lan de erlemesinde kur art  fark n 700.-YTL oldu u görülmü tür.

2
630 Giderler Hesab

              304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

700

700

b) Borç

1  – 700.000.-YTL kuponlu Devlet tahvillerinin geri ödemesinde 5.000.-YTL faizi ile birlikte
ödenmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

1

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

2.000

3.000

700.000

705.000
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 830 Bütçe Giderler Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2– 700.000.-YTL kuponlu Devlet tahvillerinin senet de imi yap larak. 705.000.-YTL kuponlu
Devlet tahvili verilmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

             404 Tahviller Hesab

2.000

3.000

700.000

705.0002

830 Bütçe Giderler Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

3– Cari y lda ödenecek tahviller hesab nda kay tl  50.000.- dolar Devlet tahvilinin faizinin
ödeme tarihinde yap lan de erlemesinde kur azal  fark n 700.-YTL oldu u görülmü tür.

3
304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

700

305 BONOLAR HESABI

Hesab n niteli i

Bonolar hesab ; 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda
Kanun hükümlerine göre, kurum nam ve hesab na ulusal para birimi veya döviz cinsi ve dövize
endeksli olarak ihraç edilen ve kar nda nakit imkân  sa layan bonolar ve kar nda nakit imkân
sa lamayan özel tertip bonolar ile bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli olanlar n anapara ve
anaparaya eklenecek veya anaparadan dü ülecek kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilen bonolar n muhasebele tirilmesinde, 4749
say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun verdi i yetkiye
dayan larak belirlenen borçlanma artlar na göre, Hazine Müste arl nca tespit edilen kur esas al r.

Bonolar n faiz ve genel giderleri ile nominal bedelinin alt nda bir bedelle iskontolu olarak
sat lan kuponlu bonolar n nominal bedelleri ve sat  bedelleri aras ndaki fark bu hesapla
ilgilendirilmeksizin do rudan bütçeye bu amaçla konulan ödenekten kar lan r.

Kuponlu bonolar n iskontolu veya primli sat lmas  durumunda, nominal bedel ile sat  bedeli
aras nda ortaya ç kan ve ilgisine göre bütçe giderleri hesab  veya bütçe gelirleri hesab na kaydedilen
tutarlar  bononun vadesinin;

a) Sat n yap ld  y l içinde dolmas  durumunda ilgisine göre giderler hesab  veya gelirler
hesab na,
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b) Sat n yap ld  y  takip eden y la ta mas  durumunda ise içinde bulunulan y la isabet eden
sm  ilgisine göre giderler hesab  veya gelirler hesab na; takip eden y la isabet eden k sm  ise ilgili

dönem giderler veya gelirler hesab na aktar lmak üzere gelecek y llara ait giderler hesab  ya da
gelecek y llara ait gelirler hesab na,

kaydedilir.

l sonlar nda bu hesapta kay tl  bono stokuna ait olup; gerek kupon ödeme tarihinin gelecek
la ta mas  nedeniyle ödenmemi  olan ve gerekse kuponsuz senetlerde vade sonunda ödenecek olan
lemi  faiz tutar  hesap edilir ve giderler hesab  ile ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere k sa vadeli

yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir. Kuponlu
bonolardan de ken faizli olup, faiz oran  kupon ödeme zaman nda kesinle ecek olanlara ili kin y l
sonu i lemi  faiz hesaplamas , Hazine Müste arl  taraf ndan belirlenen faiz oran ndan yap r. Kupon
ödeme zaman nda kesinle en faiz oran n, Hazine Müste arl nca belirlenen orandan farkl
olmas ndan dolay  ortaya ç kan fark ise geçmi  dönem gider veya gelirleri ile ili kilendirilmek üzere
giderler hesab  veya gelirler hesab na kaydedilir. Geçmi  dönemlere ili kin olarak yap lan bu kay tlar
faaliyet sonuçlar  tablosu dipnotlar nda gösterilir.

Kuponlu bonolar n kupon ödemeleri ve kuponsuz bonolar n vade sonu faiz ödemeleri bütçe
giderleri hesab na kaydedilir. Söz konusu faiz tutar n; ödemenin yap ld  y la ait olan k sm  giderler
hesab na, önceki y la ait olan k sm  ise gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – Hazine, nominal bedeli 5.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosu ihraç etmi tir.

1
102 Bankalar Hesab

305 Bonolar Hesab

5.000

5.000

2  – Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosu %10 skontolu ihraç
etmi tir. (Hazine bonosunun vadesi bir sonraki y la ta makta olup, iskonto tutar n içinde bulunulan

la isabet eden k sm  30.000.-YTL d r.)

102 Bankalar Hesab

630  Giderler Hesab

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

              305 Bonolar Hesab

450.000

30.000

20.000

500.0002

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

3  – Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosu %10 primli ihraç
etmi tir. (Hazine bonosunun vadesi bir sonraki y la ta makta olup, iskonto tutar n içinde bulunulan

la isabet eden k sm  3.000.-YTL d r.)
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102 Bankalar Hesab

              305 Bonolar Hesab

              600 Gelirler Hesab

              480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

550.000

500.000

30.000

20.0003

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

50.000

50.000

4 – Hazine 500.000.-YTL kuponsuz hazine bonosunu vade sonunda faiz ödemeli olarak ihraç
etmi tir.

4
102 Banka Hesab

           305 Bonolar Hesab

500.000

500.000

5 – Bütçe ile ilgilendirilmeksizin ikrazen Sosyal Güvenlik Kurumuna sat  bedel 50.000.-YTL
olan özel tertip bonolar 5 y l vadeli faaliyet dönemini a an bir süreyle ve borç verilmi tir.

5
232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hs

            305 Bonolar Hesab

50.000

50.000

6– Bütçe kanunundaki ödene ine dayan larak 700.000.-YTL kuponsuz özel tertip bono sat
yap lm r.

630 Giderler Hesab

              305 Bonolar Hesab

700.000

700.000
6

830 Bütçe Giderler Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

700.000

700.000

7– 700.000.-YTL kuponlu Devlet tahvillerinin senet de imi yap larak 705.000.-YTL hazine
bonosu verilmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)

7

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

              305 Bonolar Hesab

3.000

2.000

700.000

705.000
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 830 Bütçe Giderler Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

8 – Hazine döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilmi  bulunan bonolar n her faiz ödeme
tarihinde ödemeye esas kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  fark n
50.000.-YTL oldu u görülmü tür.

8
630 Giderler Hesab

           305 Bonolar Hesab

50.000

50.000

b) Borç

1  – Hazine, ihraç etti i nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosunu 3.500.-
YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait faizi ile birlikte geri ödemi tir.

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

500.000

3.500

1.500

505.0001

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a  ili kin 5.000.-YTL i lemi  olup, senet
de imi yap lm r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                   305 Bonolar Hesab

500.000

3.500

1.500

505.000

2

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

245

3– Hazine döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilmi  bulunan bonolar n her faiz ödeme
tarihinde ödemeye esas kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda
T.C.Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal  fark n
50.000.-YTL oldu u görülmü tür.

3
305 Bonolar Hesab

               600 Gelirler Hesab

50.000

50.000

309 KISA VADEL  D ER Ç MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i
sa vadeli di er iç malî borçlar hesab ; kurumca devral nm  olan k sa vadeli iç borçlar ve

yukar daki hesaplarda tan mlanmam  olan k sa vadeli di er iç malî borçlar ile uzun vadeli di er iç
malî borçlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – (X) kurumu 50.000.-YTL k sa vadeli di er iç malî borç alm r.

630 Giderler Hesab

          309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

2 - Uzun vadeli di er iç mali borçlardan hesab nda kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda vadesi
bir y n alt na inmi tir.

2
409 Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

          309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

10.000

10.000

3 – K sa vadeli di er iç mali borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli borçlar n
ay sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur
art  oldu u görülmü tür.

3
630 Giderler Hesab

          309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

1.000

1.000

b) Borç
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1 – K sa vadeli di er iç malî borçlar hesab nda kay tl  K kkale Üniversitesine ait  50.000.-
YTL lik borç ödenmi tir.

1
309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

50.000

50.000

2 – K sa vadeli di er iç malî borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli borçlar n
ay sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur
azal  oldu u görülmü tür.

2
309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

31 KISA VADEL  DI  MALÎ BORÇLAR

sa vadeli d  malî borçlar hesap grubu; vadesi faaliyet dönemiyle s rl  d  malî borçlar ile
dönem sonunda vadesine bir y ldan az süre kalan uzun vadeli d  malî borçlara ait anapara tutarlar  ve
kur farklar n izlenmesi için kullan r.

sa vadeli d  malî borçlar hesap grubunda izlenen borçlarla ilgili faiz gideri ödemeleri, bu
gruptaki hesaplarla ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödeneklerden kar lan r.

l sonlar nda bu hesap grubundaki hesaplarda kay tl  borç stokuna ait i lemi  faiz tutar
hesaplanarak giderler hesab na ve ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere k sa vadeli yabanc
kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

sa vadeli d  malî borçlar hesap grubunda izlenen hesaplarda kay tl  borç anapara tutarlar  ile
bunlara ili kin olarak hesaplanan i lemi  faiz tutar ndan, borç veren taraf ndan kamu idaresi lehine
silinenler ilgili kamu idaresince faaliyet gelirleri ile bütçe gelirlerine kaydedilerek muhasebele tirilir.

310 CAR  YILDA ÖDENECEK DI  MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Cari y lda ödenecek d  malî borçlar hesab ; kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak herhangi bir
 finansman kayna ndan, belirli bir geri ödeme plan na göre ödenmek üzere sa lanan ve gerek ilgili

kamu idareleri taraf ndan kullan lan, gerekse di er idare veya kurulu lara ikrazen kulland lan ve
uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki d  malî borçlar hesab nda kay tl  tutarlar için
cari y lda ödenecek olan anapara taksitleri ve kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  -  mali borçlar hesab nda kay tl  5.000 Avroluk tutar n 1.000 Avroluk k sm n dönem
sonunda vadesinin bir y n alt na indi i görülmü tür. (1 Avro=1.63.-YTL)

1
410 D  Mali Borçlar Hesab

              310 Cari Y lda Öd.D  Borçlar Hesab

16.300

16.300
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2  - Cari y lda ödenecek d  borçlar hesab nda kay tl  tutarlar n Nisan ay  sonu itibari ile T.C.
Merkez Bankas n döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 5.000.-YTL kur art  fark
ortaya ç km r.

2
630 Giderler Hesab

              310 Cari Y lda Öd.D  Borçlar Hesab

5.000

5.000

b) Borç
1-  borçlar hesab nda kay tl  50.000 Avroluk tutar n 10.000 Avroluk k sm n vadesi dolmu

olup, 1000 Avroluk faizi ile birlikte ödenmi tir. (1 Avro=1.63.-YTL)

a) Faiz cari y la aittir.

b) Faiz geçmi  y la aittir.

310 Cari Y lda Öd.D  Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

              106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.930a

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

310 Cari Y lda Öd.D  Borçlar Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

              106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.930

1

b

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

2- Dünya Bankas ndan al nan Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen olan 5 y l vadeli
50.000.-YTL’lik kredi Dünya Bankas  taraf ndan hibe edilmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup
bunun 2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

310 Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

50.000

5.000

55.0002

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

55.000

55.000
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3  - Dünya Bankas ndan al nan K kkale Üniversitesine devredilen olan 5 y l vadeli 50.000.-
YTL’lik kredi Dünya Bankas  taraf ndan hibe edilmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup bunun
2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

630 Giderleri Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000
3

310 Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

         600 Gelirler Hesab

50.000

2.000

3.000

55.000

4- Cari  y lda  ödenecek  d  borçlar  hesab nda  kay tl  tutarlar n  Nisan  ay  sonu  itibari  ile   T.C.
Merkez Bankas n döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 5.000.-YTL kur azal  fark
ortaya ç km r.

4
310 Cari Y lda Öd.D  Borçlar Hesab

           600 Gelirler Hesab

5.000

5.000

32 FAAL YET BORÇLARI

Faaliyet borçlar  hesap grubu; kamu idarelerinin ödeme emri belgesine ba land  hâlde henüz
hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mevzuat na uygun olarak mal al p, hizmet
gördürülerek gider gerçekle mi  olmakla birlikte ödene i bulunmamas  nedeniyle ödenemeyen
borçlar , genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin bütçede ödene i öngörülmü  olmakla birlikte,
olu tu u yer ve zamanda ödene i bulunmad  için ödenemeyen borçlar  ile kamu idarelerinin mal ve
hizmet al  faaliyetleri dolay yla ortaya ç kan di er borçlar n izlenmesi için kullan r.

Faaliyet borçlar  hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile
birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Faaliyet borçlar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

320 Bütçe Emanetleri Hesab

322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

320 BÜTÇE EMANETLER  HESABI

Hesab n niteli i
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Bütçe emanetleri hesab ; malî y l içinde ödeme emri belgesine ba land  hâlde, nakit
yetersizli i veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar n
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Herhangi bir tutar n bütçe emanetine al nabilmesi için; hizmetin yap lm  veya mal n teslim

edilmi  bulunmas , 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say  Resmî Gazete’de yay mlanan Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i hükümlerine göre, harcama belgelerinin tam olarak, harcama
yetkilisi taraf ndan imzalanm  ödeme emri belgesi ekinde, ödeme yap lmak üzere muhasebe birimine
gönderilmi  olmas  gerekir.

Gerek malî y l içinde, gerekse malî y l sonunda nakit yetersizli i veya hak sahibinin müracaat
etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar bütçele tirilerek bu hesaba al r. Herhangi bir
tutar n bütçeye gider yaz lmak suretiyle dairesi mutemedine ödendi i hâlde, mutemedin hak sahibine
ödeme yapamamas  nedeniyle en geç bir ay içinde muhasebe birimlerine geri verilmesi gereken
paralar da ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba kaydedilir.

Bütçe emanetleri hesab na al nan tutarlar n her biri için kayda al nma s ras nda,
muhasebele tirme belgesi bir nüsha fazla düzenlenir ve istemesi hâlinde hak sahibine verilir. Hak
sahibine verilmeyen muhasebele tirme belgesi muhasebe birimince saklan r. Herhangi bir tutar n
bütçe emanetine al nmas  s ras nda hak sahibinin imzas  aranmaz.

Hesaba al nan tutar, mü terek oldu u ve ayr lmas  mümkün bulunmad  veya ibraz olunacak
mirasç k belgesine ba  bulundu u takdirde bir tek kay t yap larak ortaklar n veya mirasç lar n adlar
yaz r.

Bütçe emanetine al nan tutarlardan gerek malî y l içinde, gerekse y  geçtikten sonra yap lacak
ödemeler için muhasebe i lem fi i düzenlenir. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri kar layamamas
nedeniyle bütçe emanetlerine al nan tutarlar, muhasebe kay tlar na al nma s ras na göre ilgililerine
ödenir. Tutar n emanete al nmas  s ras nda hak sahibine verilen veya hak sahibine verilemedi i için
muhasebe biriminde saklanan muhasebele tirme belgesinin bir nüshas  muhasebe i lem fi ine
ba lan r. Emanete al nan tutar bir defada ödenemedi i takdirde, daha sonra yap lacak ödemelere
ili kin fi e, ilk ödemeye ait fi in yevmiye tarih ve numaras  yaz r.

Mal n al nd  veya hizmetin yap ld  malî y  izleyen be inci y n sonuna kadar talep
edilmeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar ancak, mahkeme karar
üzerine ödenir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Milli E itim Müdürlü ü personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL ifa
Eczanesinin müracaat etmemesi ve banka hesap numaras  da bildirmemesi nedeni ile ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   320 Bütçe Emanetleri Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe Giderleri Hesab

                   835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe  Gelirleri Hesab

45

45
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2  – Delice Tapu Müdürlü ü mutemedi (A), Kas m ay  maa lar n 1.000.-YTL sini hak
sahiplerinin y ll k izinde olmas  nedeni ile ödeyemedi inden muhasebe birimine iade etmi tir.

2
100 Kasa Hesab

                  320 Bütçe Emanetleri Hesab

1.000

1.000

3 – Bay nd rl k l Müdürlü ü personelinin 15 Aral k -31 Aral k tarihlerine ili kin hesaplanan
çi ücretleri 5.000.-YTL d r.

630  Giderler Hesab

                  320 Bütçe Emanetleri Hesab

5.000

5.000
3

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

4– Bütçe emanetleri hesab na kay tl  1.000.-YTL için y l sonunda bölümler aras nda aktarma
yap lm r.

4
320 Bütçe Emanetleri Hesab

                    320 Bütçe Emanetleri Hesab

1.000

1.000

b) Borç

1  - Delice Tapu Müdürlü ü mutemedi (A)’ n n hak sahibine ödeyemedi i için muhasebe
birimine iade etti i maa  tutar  memurun izin dönü ü muhasebe birimine müracaat etmesi üzerine
kendisine ödenmi tir.

1
320 Bütçe Emanetleri Hesab

                    103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

1.000

1.000

2– Bütçe emanetleri hesab nda kay tl  500.-YTL ilgilinin Ba kent Vergi Dairesine borcu olmas
nedeni ile mahsup edilmi tir.

2
320 Bütçe Emanetleri Hesab

                   511 Muhasebe Birimleri Aras lem Hesab

500

500
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3 - Bütçe emanetlerine al nan 1.000.-YTL be inci y n sonunda ilgilisine ödenemedi i için gelir
kaydedilmi tir.

320 Bütçe Emanetleri Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.0003

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

322 BÜTÇELE LECEK BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Bütçele tirilecek borçlar hesab ; bütçe kanunu veya özel bir kanunla yap lmas  öngörülen bir
hizmet ve husus kar  olmak üzere gerçekle ti i hâlde, ödene i bulunmamas  ve benzeri nedenlerle
bütçeye gider kaydedilemeyen borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Bütçe kanunu veya özel bir kanunla yap lmas  öngörülen bir hizmet ve husus kar  olmak
üzere gerçekle ti i hâlde, ödene i bulunmamas  ve benzeri nedenlerle ödeme emri belgesine
ba lanamayan ve bütçe giderlerinin Bakanl kça belirlenen ekonomik kodlar nda tan mlanan giderlere
ili kin borçlar, harcama birimlerince iki nüsha “Bütçele tirilecek Borçlar Bildirim Listesi” ile
muhasebe birimine bildirilir.

Bütçele tirilecek borçlar bildirim listesi harcama birimlerince örne ine uygun olarak
doldurularak ilgili muhasebe birimine gönderilir. Bu listenin genel s ra numaras  bölümüne, her
harcama birimince, malî y n ba ndan itibaren “1” den ba layarak bir s ra numaras  verilir. Muhasebe
birimleri, giderin tahakkuk kayd  söz konusu listeye dayanarak muhasebe i lem fi i ile yapar.
Muhasebe i lem fi lerine kan tlay  belge olarak bütçele tirilecek borçlar bildirim listesi ba lan r.
Listelerin birer nüshas  harcama birimleri itibar yla ve genel s ra numaras na uygun bir ekilde
dosyalanarak saklan r. Daha sonra ödenek temin edildi inde, bu hesapta kay tl  tutarlar bütçeye gider
kaydedilerek ödeme i lemi tamamlan r.

Bütçele tirilecek borçlar hesab na kayd  gereken tutarlar n muhasebe birimlerine intikal
ettirilmesi, sonuçlar n raporlanmas , ödene inin temin edilmesi, bütçele tirilmesi, ödenmesi ve ilgili
di er hususlara ili kin esas, usul ve süreler Bakanl kça belirlenir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  – Ankara l Milli E itim Müdürlü ünün posta gideri olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL

ödenek olmamas  nedeni ile ödenememi tir .

1
630 Giderler Hesab

                   322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

6.000

6.000

b) Borç
1  – Ankara l Milli E itim Müdürlü ünün posta gideri olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL

ödene i geldi i için ilgiliye ödenmi tir.
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322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe Giderleri Hesab

                   835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

2 – Ankara l Milli E itim Müdürlü ünün posta gideri olarak tahakkuk ettirilerek bütçeye gider
kay t edilmesi gereken tutar n 7.000.-YTL oldu u,

322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000,00

1.000,00

52,50

6.947,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

7.000,00

7.000,00

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

52,50

52,50

3 - Ankara l Milli E itim Müdürlü ünün posta gideri olarak tahakkuk ettirilerek bütçeye gider
kay t edilmesi gereken tutar n 5.000.-YTL oldu u,

322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

                   630 Giderler Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000,00

1.000,00

37,50

4.962,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000,00

5.000,00

3

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

37,50

37,50
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4 – Ankara l Sa k Müdürlü ünün posta gideri olarak bütçele tirilecek borçlar hesab na al nan
500.-YTL’nin ödeme esnas nda incelenmesinde 100.-YTL’nin bu hesaba yersiz al nd  görülmü tür.

4
322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

                   630 Giderler Hesab

100

100

323 BÜTÇELE LM  BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Bütçele tirilmi  borçlar hesab ; genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve
harcama talimat na dayanmayan giderlere ili kin olup, Bakanl kça belirlenecek ekonomik kodlardan
yap lan ve bütçede ödene i öngörülmü  olmakla birlikte, olu tu u yer ve zamanda ödene i
bulunmad  için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Bir taahhüde ve harcama talimat na dayanmayan giderlere ili kin olup Bakanl kça belirlenecek

ekonomik kodlardan yap lan ve bütçede ödene i öngörülmü  olmakla birlikte, olu tu u yer ve
zamanda ödene i bulunmayan giderler; dayana  olu turan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle
harcama yetkilisine imzalat lm  ödeme emri belgesi ile hesaplara al r.

Bütçele tirilmi  borçlar hesab na al nan tutarlar n her biri için kayda al nma s ras nda,
muhasebele tirme belgesi bir nüsha fazla düzenlenir.

Bu ekilde hesaplara al nm  harcamalara ili kin borçlar, ödeneklerinin temin edilmesiyle
birlikte düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile kay tlara al nma s ras na göre ödenir. Ödemeye ili kin
düzenlenen muhasebe i lem fi ine, söz konusu tutar n hesaba al nmas na ili kin ödeme emri belgesinin
fazla düzenlenmi  olan nüshas  ba lan r. Bu hesab n alacak bakiyesi, belirlenen ekonomik kodlardan
bütçede tertibi bulunmas na ra men masraf n gerçekle ti i yer ve zamanda ödene inin bulunmamas
nedeniyle tahakkuk ettirilmi  ancak, ödenememi  olan tutarlar  gösterir.

Bu tutarlara ili kin ödenek gönderme belgeleri, en geç malî y n sonuna kadar muhasebe
birimine gönderilerek muhasebele tirme i lemleri tamamlan r.

Bütçenin ilgili tertiplerden gelen ödenekler öncelikle bu hesapta kay tl  borçlar n ödenmesinde
kullan r. Borçlar n tamam  ödenmedikçe, ayn  bütçe tertibinden ödenmek üzere yeni giderlere ili kin
olarak düzenlenen ödeme emri belgeleri i leme konulmayarak ilgili harcama birimine iade edilir.

Bütçele tirilmi  borçlar hesab na kayd  gereken tutarlar n sonuçlar n raporlanmas , ödene inin
temin edilmesi, ödenmesi ve ilgili di er hususlara ili kin esas, usul ve süreler Bakanl kça belirlenir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – Yozgat l Milli E itim personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL bütçede

ödene i öngörülmü  olmakla birlikte, olu tu u yer ve zamanda ödene inin bulunmamas  nedeniyle
ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

          323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

6.000

6.000
1

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

          835 Gider Yans tma hesab

6.000

6.000
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b) Borç

1  – Yozgat l Milli E itim personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL
ödene i geldi i için ilgiliye ödenmi tir.

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe Giderleri Hesab

          831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hes.

6.000

6.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

2 – Yozgat l Sa k Müdürlü ü personeli A’ n n tedavi yollu u olarak bütçele tirilmi  borçlar
hesab na al nan 500.-YTL’nin 100.-YTL’ sinin bu hesaba yersiz al nd  görülmü tür.

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

          630 Giderler Hesab

100

100
2

835 Gider Yans tma Hesab

          831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hs.

100

100

329 D ER ÇE TL  BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er çe itli borçlar hesab , yukar da say lan bu grup içindeki hesap kalemlerinden hiçbirinin
kapsam na al namayan ve vadesi faaliyet dönemi ile s rl  borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - K kkale Üniversitesi di er çe itli borç olarak 50.000.-YTL alm r.

630 Giderler Hesab

          329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000
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2  - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er faaliyet borçlar  hesab nda
kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

2
429 Di er Çe itli Borçlar Hesab

          329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

10.000

10.000

b) Borç

1 - K kkale  Üniversitesi di er çe itli borç olarak ald  10.000.-YTL nakden ödemi tir.

1
329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

10.000

10.000

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR

Emanet yabanc  kaynaklar hesap grubu; muhasebe birimlerince mevzuatlar  gere i depozito,
teminat veya emanet olarak yap lan tahsilatlar, muhasebe birimlerinin ad na i lem yapan
mutemetliklerle olan nakit ili kileri, okul pansiyonlar  i lemleri ve konsolosluk tahsilatlar  ile risk
yönetimi kapsam nda olu turulan risk hesab  i lemlerinin izlenmesi için kullan r.

Muhasebe birimlerince emanet yabanc  kaynak olarak nakden veya mahsuben tahsil olunan
tutarlar n, çe itlerine göre bu gruptaki hesaplar n alt nda bölümlenmesine ili kin esaslar, kaydedilen
tutarlardan tahsil, geri ödeme ve zamana na u rayanlar n bütçeye gelir kaydedilmesinde yap lacak

lemler Bakanl kça belirlenir.

Emanet yabanc  kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

332 Okul Pansiyonlar  Hesab

333 Emanetler Hesab

337 Mutemetlikler Cari Hesab

338 Konsolosluk Cari Hesab

339 Risk Hesab

330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI

Hesab n niteli i
Al nan depozito ve teminatlar hesab , mevzuatlar  gere i nakden veya mahsuben tahsil edilen

depozito ve teminatlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Al nan depozito ve teminatlar hesab na ili kin i lemler a da gösterilmi tir:

a) hale teminatlar ;

b) Adlî teminatlar;

c) Vergi teminatlar ;
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ç) Gümrük teminatlar ;

d) Beyan edilen gümrük vergileri ve % 10 fazlalar  depozitolar ;

Zamana  süreleri;

1) steklilerden al nan geçici teminatlar, ihale ba kas  üzerinde kald  takdirde; en avantajl
ikinci teklifi veren istekli için sözle menin yap ld  tarihi, di er istekliler için ihale karar n verildi i
tarihi, komisyonca ihaleden vazgeçildi i takdirde; bu husustaki karar tarihini, geçici teminat  yat ran
istekli ihaleye girmekten vazgeçti i takdirde; bu iste ini bildirdi i veya en geç ihalenin ba kas
üzerinde kald  tarihi izleyen günden ba lamak üzere 10 y ll k zamana na tabidir.

2) Yüklenicilerden al nan kesin teminatlar, taahhüdün sözle me ve artname hükümlerine uygun
biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminat n geri verilmesi gerekti i tarihi, idarece, yüklenici veya
alt yüklenici kusurlu görülerek sözle me bozuldu u ve teminat  geri almak için yüklenici veya alt
yüklenici taraf ndan mahkemeden karar al nd  takdirde; hüküm tarihini izleyen günden ba lamak
üzere 10 y ll k zamana na tabidir.

3) Adlî teminat olarak al nan paralar, kefalete ba lanarak serbest b rak lan ki ilerden al nan
güvence bedeli paran n iadesi hakk nda verilen karar tarihini; icran n geri b rak lmas  için karar
verilmek üzere al nan teminatlarda istekli lehine ç kan karar n kesinle ti i tarihi izleyen günden
ba lamak üzere 10 y ll k zamana na tabidir.

Muhasebe birimlerince tahsil edilerek bu hesaba kaydedilen paralar, zamana na u rad nda
bütçeye gelir kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Genel bütçeden kar lanmak üzere K kkale Devlet Hastanesi taraf ndan yap lan t bb
malzeme ihalesi için (A) firmas  500.-YTL geçici teminat  K kkale Muhasebe Birimine yat rm r.

1
100 Kasa  Hesab

                    330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

500

500

2 - 5271 Say  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyar nca, tahliye kefaleti olarak hükümlü
(A)’ dan 100.-YTL adli kefalet al nm r.

2
100 Kasa  Hesab

                  330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

100

100

3 – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef (A)’ dan vergi kanunlar  uyar nca teminat olarak
300.-YTL tahsil etmi tir.

3
100 Kasa  Hesab

                  330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

300

300



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

257

4 – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef (A)’ dan vergi kanunlar nca al nan uzun vadeli
300.-YTL teminat n vadesi bir y n alt na inmi tir.

4
430 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

                  330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

300

300

b) Borç
1 – (A) firmas  ihaleyi alamad  için ayn  gün 500.-YTL geçici teminat  iade edilmi tir.

1
330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

                    100 Kasa Hesab

500

500

2 – K kkale Muhasebe Birimi taraf ndan al nan 500.-YTL geçici teminat Keskin Muhasebe
Birimine gönderilmi tir.

2
330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lem Hesab

500

500

3 – K kkale Muhasebe Birimi muhasebe kay tlar nda bulunan 6.000.-YTL de erindeki gümrük
teminat  zaman a na u ramas  nedeni ile gelir kay t edilmi tir.

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

6.000

6.000
3

805 Gelir Yans tma  Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

6.000

6.000

332 OKUL PANS YONLARI HESABI

Hesab n niteli i

Okul pansiyonlar  hesab , okul pansiyonlar  ile ilgili i lemlerin izlenmesi için kullan r. Bu
hesap, sadece genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerince kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

11/8/1982 tarihli ve 2698 say  Milli E itim Bakanl  Okul Pansiyonlar  Kanunu ile 15/8/1983
tarihli ve 83/6950 say  Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlü e konulan Milli E itim Bakanl na Ba
Okul Pansiyonlar  Yönetmeli i hükümlerine göre, pansiyon gelirleri a da gösterilmi tir:

a) Her y l bütçe kanunu ile tespit edilerek paral  yat  ö rencilerden al nacak ücretler.
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b) Paras z yat  ö rencilerin, her y l bütçe kanunu ile belirlenen tutar üzerinden devletçe
kar lanan ücretleri.

c) Pansiyonlar n ba  bulunduklar  okullar n ö retmenleri, memurlar , hizmetlileri ve gündüzlü
renciler ile Milli E itim Bakanl  müfetti leri ve Bakanl kça görevlendirilenler, ba ka okullardan

gelen ö retmen ve ö renci gruplar ndan al nan yemek ücretleri.

ç) Pansiyon gelirlerinin yeti memesi nedeniyle Milli E itim Bakanl ndan verilecek emir
üzerine merkezden veya ba ka muhasebe birimlerinden aktar lan paralar.

d) Pansiyon paralar ndan fazla ve yersiz ödendi i anla larak ki ilerden alacaklar hesab na
kaydedilen paralar.

(a) ve (c) de belirtilen pansiyon gelirleri, muhasebe yetkilisi mutemedi al nd  kar  kefalete
tabi mutemetlerce tahsil edilir. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilen bu paralar; mutemet ve
pansiyondan sorumlu idareci taraf ndan düzenlenen ve % 12’ ler ile % 88’ lerin tutar , tahsilat n
kimden yap ld  ve ö renci say  gösteren bir liste ile birlikte en geç iki i  günü içinde muhasebe
birimine yat r. (b) de belirtilen ö rencilerin pansiyon ücretlerine ait ödeme tutarlar  okul
idarelerince ö rencilerin adlar  ile her birine ait ücret tutar  gösterir bir cetvel düzenlenmek suretiyle
ödeme emri belgesine ba lanarak muhasebe birimine verilir. Muhasebe birimince, söz konusu tutar n
% 12’ si emanetler hesab na, % 88’ i ise bu hesaba kaydedilir. (ç) ve (d) de belirtilen pansiyon
gelirlerinin tamam  ise okul pansiyonlar  hesab na kaydedilir ve tahsilata ili kin okul idaresine yaz  ile
bilgi verilir.

Okul pansiyonlar  hesab ndan yap lan ödeme ve gönderme i lemleri a da
gösterilmi tir:

a) Ö rencilerin yiyecek, bar nma ve nma giderleri ile Milli E itim Bakanl na Ba  Okul
Pansiyonlar  Yönetmeli inde belirtilen çe itli okul giderleri, ödemesi yap lacak giderin çe idine ve
al m ekline göre, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli inde yer alan belgeler ba lanmak
suretiyle düzenlenen ödeme emri belgesiyle yap r.

b) Tahsil edilen pansiyon gelir fazlalar ndan pansiyon geliri yeti meyen okullara para
aktar lmas , Milli E itim Bakanl ndan gönderilen yaz lara göre yap r.

c) Pansiyon paralar ndan, gerekti inde avans verilebilir veya kredi aç labilir. Verilen avanslar
ve aç lan krediler ile giri ilen taahhütler kar  tutarlar bu hesapta sakl  tutulur.

ç) Muhasebe birimlerince, her malî y l sonunda o y l içinde tahsil edilen pansiyon paralar n
tutar , yap lan harcamalar  ve artan tutar  gösteren bir hesap özet cetveli düzenlenerek Milli E itim
Bakanl na gönderilir.

d) Okul idarelerince, pansiyon paralar ndan yap lacak harcamalar için giri ilen taahhütlere ait
taahhüt dosyalar n bir örne i ilk hakedi le birlikte veya daha önce muhasebe birimine verilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – K kkale Fen Lisesi pansiyonlu okul muhasebe yetkilisi mutemedi (B) taraf ndan tahsil
edilen pansiyon ücreti tutar  olan 200.-YTL muhasebe birimi veznesine yat lm r.

1

100 Kasa Hesab

                     332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                     333 Emanetler Hesab

200

176

24

2 – Paras z yat  ö rencileri için 1.000.-YTL tahakkuk ettirilerek okul pansiyonlar  hesab na
aktar lm r.
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630 Giderler Hesab

                     332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                     333 Emanetler Hesab

1.000

880

1202

830 Bütçe Giderleri Hesab

                    835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000

3  – Milli E itim Merkez Muhasebe Biriminden K kkale Anadolu Lisesi pansiyonlu okul
ihtiyac  için 500.-YTL aktar lm r.

a) Alan muhasebe biriminin kayd .

b) Gönderen  muhasebe biriminin kayd .

a
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             332 Okul Pansiyonlar  Hesab

500

500
3

b
332 Okul Pansiyonlar  Hesab

             511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

500

500

4  – K kkale Fen lisesi pansiyonlu okulun kuru g da al  için 1.000.-YTL ödemesi
gerekirken sehven 1.200.-YTL ödendi i görülmü tür.

4
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                    332 Okul Pansiyonlar  Hesab

200

200

b) Borç

1  – K kkale Fen Lisesinin pansiyonlu okulunun ihtiyac  olan kuru g da için 1.000.-YTL
istihkak sahibine ödenmi tir.

332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                    600 Gelirler Hesab

                    103 Verilen çek ve Gön.Em. Hesab

1.000

7,50

992,501

805 Gelir Yans tma Hesab

                    800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50
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2 – K kkale Anadolu Lisesi pansiyonlu okul muhasebe yetkilisi mutemedi ald  1.500.-YTL
avans n tamam  mahsup etmi tir.

2
332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                    162 Bütçe D  Av.ve Krediler Hesab

1.500

1.500

3  – Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Birimi K kkale Fen Lisesi pansiyonlu okulun
pansiyon paras ndan 500.-YTL’ sinin K ehir Fen Lisesine aktar lmas  istemi tir.

3
332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                    511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

500

500

333 EMANETLER HESABI

Hesab n niteli i

Emanetler hesab , emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar n izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Emanetler hesab nda kay tl  paralardan nakden yap lan ödeme ve ba ka hesaplara aktar lan

tutarlar ile ba ka bir muhasebe birimine gönderilenler için muhasebe i lem fi i düzenlenir. Emanete
al nan para ayn  ki iye geri ödeniyorsa ve emanete al nma s ras nda kendisine al nd  belgesi veya
muhasebele tirme belgesinin onayl  bir nüshas  verilmi se, bu al nd  belgesi veya muhasebele tirme
belgesinin onayl  nüshas  geri al narak muhasebe i lem fi ine ba lan r.

Emanet olarak al nan paralardan zamana na u ramas ndan dolay  gelir kaydedilenlerle
kanunen veya gönderilen haciz kararlar na dayan larak muhasebe birimlerince tevkif edilen ve ilgili
daire ve kurumlara ödenmesi gerekenler hariç olmak üzere, gerek paray  teslim edene gerekse istihkak
sahibi s fat yla ba kalar na verilmesi veya gelir kaydedilebilmesi için paray  teslim ettiren daire veya
kurumca usulüne göre düzenlenmi  onayl  bordro, bildirim veya bu dairelerce paran n ilgililerine
verilmesine ili kin bir yaz n ya da al nd  belgesi arkas na yaz lm  onayl  bir aç klaman n bulunmas
gerekir.

Elçilik ve konsolosluklarda emanetlerden nakden ve mahsuben yap lan ödemelerde
harcamalar n ayr nt  dökümünü gösterir onayl  bir listesi aran r. Bu harcamalar n kar nda ilgili
kurum ve ki ilerden al nan fatura veya benzeri kan tlay  belgeler liste ekine ba lan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Gayri menkulüne yap lan tecavüzün meni için vatanda  A, 500.-YTL muhasebe biriminin
veznesine yat rm r.

1
100 Kasa Hesab

                     333 Emanetler Hesab

500

500
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2 - 15 Aral k 2007 tarihinde muhasebe birimince, memurlara ödenen maa n tahakkuk toplam
5.000.-YTL olup, bu tutardan 100.-YTL emekli sand , 125.-YTL si gelir ve damga vergisi ve 75.-
YTL si de sendika aidat  kesintisi olup kalan  hesaba aktar lm r.

630 Giderler Hesab

162 Bütçe D  Av.ve Kredi.Hesab

                    600 Gelirler Hesab

                    361 Ödenecek Sos.Güven.Kes.Hs

                    333 Emanetler Hesab

                    103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

2.500

2.500

125

100

75

4.700

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125

2

830 Bütçe Gideri Hesab

                   835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500

3  - Gayri menkulüne yap lan tecavüzün meni için görevlendirilen memur (B)’ye yanl kla
100.-YTL fazla ödeme yap lm r.

3
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                    333 Emanetler Hesab

100

100

4  – Keskin Muhasebe Biriminin banka hesab na yatan 300.-YTL nin mahiyetinin
anla lamamas  nedeni ile emanete al nm r.

4
102 Banka Hesab

                    333 Emanetler Hesab

300

300

5– Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 1.200.-YTL bedel ile sat lan ticari mal sat ndan 100.-YTL fazla tahsilat yap ld
görülmü tür.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

                333 Emanetler Hesab

100

100
5

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

               805 Gelir Yans tma Hesab

100

100
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6  – K kkale Muhasebe Birimi, 1 nolu Döner Sermaye Muhasebe Biriminden 1.500.-YTL
hazine hissesi kar nda 1.600.-YTL tahsil etmi  olup, yanl k fark edilerek yersiz tahsil edilen
tutar ilgiliye ödenmek üzere hesaba al nm r.

630 Giderler Hesab

                   333 Emanetler Hesab

100

100
6

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler

                  805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

7  – Kazan Muhasebe Birimince tahsil edilen 100.-YTL ye ili kin muhasebe i lem fi i
düzenlenerek K lcahamam Muhasebe Birimine gönderilmi  olup, K lcahamam Muhasebe
Birimince ilgili hesap tespit edilememi tir.

7
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

                    333 Emanetler Hesab

100

100

8  – Hastane yap  için ba lanan 200.000.-YTL’nin 50.000.-YTL si harcanmad  için y l
sonunda gerekli hesaplara aktar lm r.

600 Gelirler Hesab

                    333 Emanetler Hesab

50.000

50.000
8

800 Bütçe Gelirleri Hesab

                    805 Gelir Yans tma Hesab

50.000

50.000

9  – K lcahamam Muhasebe Birimi ayl klardan 720.-YTL fazla keserek emekli sand na
göndermi tir.

9

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                     600 Gelirler Hesab

                     600 Gelirler Hesab  (GV)

                     333 Emanetler Hesab

720

400

48

272

10 - K kkale Fen Lisesi pansiyonlu okul mutemedi (B) taraf ndan tahsil edilen pansiyon ücreti
tutar  olan 200.-YTL muhasebe birimi veznesine yat lm r.
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10

100 Kasa  Hesab

                    332 Okul Pansiyonlar  Hesab

                    333 Emanetler Hesab

200

176

24

b) Borç

1– Hesaba al nan 75.-YTL OYAK aidat  süresi içerisinde OYAK Genel Müdürlü üne
gönderilmi tir.

1
333 Emanetler Hesab

                    103 Verilen Çek ve Gön.Emirleri Hs.

75

75

2  - Hastane yap  için ba lan p harcanamayan 50.000.-YTL yeni y lda aç  kayd ndan
sonra ilgili hesaplara aktar lm r.

333 Emanetler Hesab

                    600 Gelirler Hesab

50.000

50.000
2

805 Gelir Yans tma  Hesab

                    800 Bütçe Gelirleri Hesab

50.000

50.000

3  – Emanetler hesab nda bulunan 500.-YTL zamana na u ramas  nedeni ile gelir kay t
edilmi tir.

333 Emanetler  Hesab

                    600 Gelirler  Hesab

500

500
3

805 Gelir Yans tma  Hesab

                    800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

4  – Emanete al nan %12 pansiyon gelirleri olan 1.200.-YTL Milli E itim Bakanl  Merkez
Muhasebe Birimine gönderilmi tir.

4
333 Emanetler Hesab

                   511 Muhasebe Birimleri Aras lem Hs.

1.200

1.200

5  – Vatanda  (A)’n n yat rd  500.-YTL den görevlendirilen memur B ’ye 400.-YTL avans
verilmi  olup memur avans  zaman nda mahsup etmi tir.
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162 Bütçe D  Av.ve Krediler Hesab

                    103 Verilen Çek ve Gön.Emir.Hesab

400

400
5

333 Emanetler Hesab

                    162 Bütçe D  Av.ve Krediler Hesab

400

400

337 MUTEMETL KLER CAR  HESABI

Hesab n niteli i
Mutemetlikler cari hesab , muhasebe birimlerinin kendilerine ba  muhasebe yetkilisi

mutemetlikleriyle olan nakit ili kilerinin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Gümrük gelirlerini tahsil ve ödeme i leri, gümrük muhasebe birimi olan yerlerde bu muhasebe

birimlerince, gümrük muhasebe birimi bulunmayan yerlerde ise bu konuda yetki verilmi  olan
muhasebe birimlerince yap r. Muhasebe birimi te kilat  olmayan yerlerde bulunan gümrük
müdürlü ü, gümrük ba memurlu u ve gümrük idare memurluklar nda muhasebe yetkilisi mutemedi
yetkisi verilmi  olan görevliler, gümrük gelirlerini ve gümrük i lemlerinden do an emanet ve
teminatlar  tahsil eder ve al nan emanet ve teminatlar n iade i lemlerini yaparlar.

Gümrük muhasebe yetkilisi mutemetliklerince nakden tahsil edilen tutarlardan gerekli iadeler
yap ld ktan sonra kalanlar, her hafta Sal  ve Cuma günleri ve ay n son günü, bu günlerin tatil gününe
rastlamas  durumunda bir önceki i  günü itibar yla ba  bulunduklar  muhasebe birimi hesab na
aktar r. Sal  ve Cuma günleri beklenmeksizin yat lacak tutarlar Bakanl kça belirlenir.

Gümrük muhasebe yetkilisi mutemetleri, yapt klar  tahsilat ve ödemelere ili kin hesaplar  en
geç ay n son günü ba  bulunduklar  muhasebe birimine verirler. Ancak, ay n son i  günü, mesai
saatinden sonra yap lacak tahsilatlardan muhasebe biriminin banka hesab na yat lamayan tutarlara
ili kin belgeler, bir sonraki ay n hesab na dâhil edilir.

Mutemetliklerce bir ay içinde nakden ve mahsuben tahsil edilen paralar ile yap lan ödemelerin,
tahsilat ve ödemeler itibar yla ayr  ayr  olmak üzere; tarihini, kimden tahsil edildi i veya kime
ödendi ini, niteli ini, belge adedi ve tutar  gösteren iki nüsha listesi yap r. Listenin birinci nüshas
ve mutemetlikler tahsilat ve ödemeler defterinin iki nüshas , tahsilat ve ödemelere ili kin belgelerle
birlikte ba  bulunulan muhasebe birimine gönderilir. Di er nüshas  ise mutemetlikte saklan r.

Mutemetliklerce ay sonlar nda, bir önceki aydan devreden menkul k ymetler ve teminat
mektuplar  toplam  ile ay içinde al nan ve iade edilen menkul k ymetler ve teminat mektuplar  ve ay
sonu mevcutlar  gösterir birer “Menkul K ymet ve Teminat Mektuplar  Listesi” haz rlanarak tahsilat
ve ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilir. Söz konusu liste muhasebe birimlerince
de aran r.

Gümrük muhasebe yetkilisi mutemetlikleri ve bunlar n tahsilat ve ödemelerde a da
belirtilen defterler tutulur:

a) Mutemetlikler tahsilat ve ödemeler defteri,

b) Emanetler defteri,

c) Menkul k ymetler defteri,

ç) Teminat mektuplar  defteri,

Hesab n i leyi i

a) Alacak
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1  – Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (B), yapm  oldu u 150.-YTL tahsilat  gümrük
muhasebe biriminin banka hesab na yat rm r.

1
102 Banka Hesab

              337 Mutemetlik Cari Hesab

150

150

2 - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (C) taraf ndan daha önce geçici teminat olarak tahsil
edilen 500.-YTL  mütemet taraf ndan ilgilisine iade edilmi tir.

2
330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

             337 Mutemetlik Cari Hesab

500

500

b) Borç

1 - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (A)’ n n nakit ihtiyac  için gümrük muhasebe birimi
taraf ndan 150.-YTL gönderilmi tir.

1
337 Mutemetlik Cari Hesab

              103 verilen Çek.ve Gön.Emirleri Hesab

150

150

2  - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (B), bankaya yat rm  oldu u 150.-TL tahsilat n
gümrük vergisi oldu unu gösteren belgeyi gümrük muhasebe birimine vermi tir.

337 Mutemetlik Cari Hesab

               600 Gelirler Hesab

150

150
2

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Geliri Hesab

150

150

3 - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (B), bankaya yat rm  oldu u 150.-TL tahsilat n 50.-
YTL sinin geçici teminat 100.-YTL sinin ise emanet oldu unu gösteren belgeyi gümrük muhasebe
birimine vermi tir.

3

337 Mutemetlik Cari Hesab

              330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

               333 Emanetler Hesab

150

50

100
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4 - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (B), bankaya yat rm  oldu u 150.-TL sinin ise ba ka
muhasebe birimi ad na yap lan tahsilat oldu unu gösteren belgeyi gümrük muhasebe birimine
vermi tir.

4
337 Mutemetlik Cari Hesab

               511 Muhasebe Birimleri Aras lem Hesab

150

150

5  - Gümrük muhasebe yetkilisi mutemedi (A) tahsil etti i 1.000 dolar  muhasebe birimine
yat rm r. (Döviz Kuru 1$= 1.-YTL)

5
105 Döviz Hesab

337 Mutemetlik Cari Hesab

1.000

1.000

338 KONSOLOSLUK CAR  HESABI

Hesab n niteli i
Konsolosluk cari hesab ; D leri Bakanl  Muhasebe Birimince, elçilik ve konsolosluklara,

elçilik veya konsolosluk nezdindeki paralardan ödenmesi talimat  verilen bütçe giderleriyle avans ve
kredilerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Selanik Konsoloslu unun ihtiyac  olan tüketim malzemelerinin al  için elçilik ve
konsolosluk nezdindeki paralardan harcama yetkilisi mutemedine 1.000 dolar ön ödeme yap lm r.

lem tarihindeki kur 1 $=1,30.-YTL)

1
160  Avans ve Krediler Hesab

             338 Konsolosluk Cari Hesab

1.300

1.300

2  – Selanik konsoloslu unun ihtiyac  olan 1.000 $ tüketim malzemeleri konsoloslu unun
has lat ndan kar lanmas  istenmi tir. (Talimat verildi i tarihteki kur 1$=1,30.-YTL)

2
630 Giderler Hesab

            338 Konsolosluk Cari Hesab

1.300

1.300

b) Borç

1 – Selanik konsoloslu unun malî y n son günü itibar yla ödendi i bildirilen bütçe giderleri ve
ön ödeme tutarlar  1.300.-YTL oldu u anla lm r.
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1
338 Konsolosluk Cari Hesab

       107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hs.

1.300

1.300

339 R SK HESABI

Hesab n niteli i

Risk hesab , 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda
Kanun hükümlerine göre verilen garantiler kapsam nda risk hesab ndan ödenecek tutarlar ile risk
yönetimi kapsam nda öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin kar lanmas  amac yla, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  nezdinde olu turulan hesaba ili kin tahsilat ve ödemelerin Devlet
Borçlar  Muhasebe Birimince izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – kkale Belediyesinin d  finansman kayna ndan elde etti i 1.000.000.-YTL lik d
finansman için hazinece garanti verilmesi kar nda 30.000.-YTL garanti ücreti tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

              339 Risk Hesab

30.000

30.000
1

930 Verilen Garantiler Hesab

              931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

1.000.000

1.000.000

2  – AB ile Hazine aras nda yap lan 30.000.-YTL ikraz anla mas  ile K lcahamam
Belediyesine kulland lm  olup, devir kar nda 1.000 avro ikraz ücreti tahsil edilmi tir. (Tahsil
tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =1,60.- YTL)

105 Döviz Hesab

              339 Risk Hesab

1.600

1.600
2

950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

             951 Kredi Anla malar  Hesab

30.000

30.000

3 -Risk hesab ndan ödenen 500.000 avroluk d  finansman kredisi K kkale Belediyesince risk
hesab na geri ödenmi tir. (Hazine hesaplar na aktar ld  tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru 1 Avro =1,60 YTL)

3
105 Döviz Hesab

              339 Risk Hesab

800.000

800.000
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 955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

              954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

800.000

800.000

4  -Risk hesab ndan bulunan 500.000 avro kar nda sa lanan nema 1.000 avrodur. (Hazine
hesaplar na aktar ld  tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =1,60 YTL)

4
105 Döviz Hesab

              339 Risk Hesab

160.000

160.000

5  - Bütçeden risk hesab na 30.000.-TL transfer edilmi tir. Bankadan gelen banka hesap özet
cetveline göre transferin hesaba aktar ld  bildirilmi tir.

630 Giderler Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

30.000

30.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

            102 Banka Hesab

30.000

30.000

5

102.04 Banka Hesab

             339 Risk Hesab

30.000

30.000

6- Vadesinde ödenmedi i takdirde gecikme faizi do uracak risk hesab  kapsam ndaki 30.000.-
YTL tutar ndaki devlet d  borçlar  ödenmesi için bütçeden risk hesab na aktar lm r. Bankadan
gelen banka hesap özet cetveline göre risk hesab na aktar ld  bildirilmi tir.

630 Giderler Hesab

              103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

30.000

30.000

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

            102 Banka Hesab

30.000

30.000

6

102 .04 Banka Hesab

             339 Risk Hesab

30.000

30.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

269

7 - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür. Bunun 500.-YTL si
risk hesab na,1.000.-YTL si  emanet hesab na aittir.

7

105 Döviz Hesab

             339 Risk Hesab

             330 Emanetler Hesab

             600 Gelirler Hesab

2.500

500

1.000

1.000

b) Borç
1– kkale Belediyesi taraf ndan kullan lan 1.000.000 Avroluk d  finansman kayna

belediyenin ödememesi nedeni ile risk hesab ndan ödenmi tir. (Ödeme tarihindeki T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =1,60.-YTL) Söz konusu tutarlar n anaparas  900.000 Avrodur.

339 Risk Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.600.000

1.600.000

954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

             955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

1.600.000

1.600.000
1

931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

              930 Verilen Garantiler Hesab

1.440.000

1.440.000

2  - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.Bunun 500.-YTL si
risk hesab na, 1.000.-YTL si  emanet  hesab na aittir.

2

339 Risk Hesab

330 Emanetler Hesab

630 Giderler Hesab

             105 Döviz Hesab

500

1.000

1.000

2.500

34 ALINAN AVANSLAR
Al nan avanslar hesap grubu; i , sözle me ve di er nedenlerle üçüncü ki ilerden al nan ve

vadeleri içinde bulunulan faaliyet dönemi ile s rl  avanslar n izlenmesi için kullan r.

Al nan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab
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349 Al nan Di er Avanslar Hesab

340 ALINAN S PAR  AVANSLARI HESABI

Hesab n niteli i
Al nan sipari  avanslar  hesab , mal ve hizmet sat  faaliyeti olan kamu idarelerinin gelecekte

yapaca  mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak pe in tahsil etti i avans tutarlar n izlenmesi için
kullan r.

çinde bulunulan faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan sipari  avanslar  ile uzun vadeli
yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan sipari  avanslar  hesab nda kay tl  tutarlardan
dönem sonlar nda vadeleri bir y n alt na inenler bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak 700.-YTL sipari  avans al nm r.

1
 102 Banka Hesab

         340  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

700

700

2 - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan sipari  avanslar  hesab nda
kay tl  700.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

2
440 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

          340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

700

700

b) Borç

1  - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan 700.-YTL sipari  avans na konu 1.000.-
YTL lik ilk madde ve malzeme teslim edilmi tir.

340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

102 Banka Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

300

1.000

630 Giderler Hesab

           150 lk Madde ve Malzemeler Hesab

1.000

1.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

2 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan 700.-YTL sipari   avans na konu 1.000.-YTL
lik hizmet teslim edilmi tir.
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340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

102 Banka Hesab

             600 Gelirler Hesab

700

300

1.0002

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

3 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari  avans
iade edilmi tir.

3
340  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

700

700

4  - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari
avans  gelir kaydedilmi tir.

340 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

700
4

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

700

700

349 ALINAN D ER AVANSLAR HESABI

Hesab n niteli i

Al nan di er avanslar hesab , al nan di er k sa vadeli avanslar n izlenmesi için kullan r.

çinde bulunulan faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan di er avans tutarlar  ile uzun vadeli
yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan di er avanslar hesab nda kay tl  tutarlardan dönem
sonlar nda vadeleri bir y n alt na inenler bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak 700.-YTL di er avans al nm r.

1
102 Banka Hesab

         349 Al nan Di er Avanslar Hesab

700

700
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2 - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan di er avanslar  hesab nda
kay tl  700.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

2
449 Al nan Di er Avanslar Hesab

          349 Al nan Di er Avanslar Hesab

700

700

b) Borç
1 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan 700.-YTL di er avans na konu 1.000.-YTL

lik ilk madde ve malzeme teslim edilmi tir.

349 Al nan Di er Avanslar Hesab

102 Banka Hesab

         600 Gelirler Hesab

700

300

1.000

630 Giderler Hesab

        150 lk Madde ve Malzemeler Hesab

1.000

1.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

        800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.000

1.000

2 - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari  avans
iade edilmi tir.

2
349 Al nan Di er Avanslar Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

700

700

3  - Vadesi faaliyet dönemi ile s rl  olarak al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari
avans  gelir kaydedilmi tir.

349 Al nan Di er Avanslar Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

700
3

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

700

700

36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER

Ödenecek di er yükümlülükler hesap grubu; kamu idarelerince sorumlu veya mükellef s fat yla
ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kurumu ad na yap lan
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tahsilatlar, fonlar veya di er kamu idareleri ad na tahsil edilen tutarlar, mevzuat  gere ince bütçe
gelirlerinden di er kamu idareleri ad na ayr lan paylar ve di er kamu idareleri ad na bütçe gelirleri ile
birlikte tahsil edilen paylar ve ertelenen borç ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullan r.

Ödenecek di er yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab

362 Fonlar veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap lan Tahsilat Hesab

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

360 ÖDENECEK VERG  VE FONLAR HESABI

Hesab n niteli i

Ödenecek vergi ve fonlar hesab ; genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinin muhasebe
birimlerince, mevzuat  gere ince nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi
gereken tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idareleri taraf ndan personele yap lan vergi indirimi
ödemeleri, bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle yap r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  – K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  taraf ndan 100.-YTL karar pulu nakden

tahsil edilmi tir.

1
100 Kasa Hesab

          360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

100

100

2  - K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  taraf ndan 100.-YTL ilaç ödemesi
yap lm r.

630 Giderler Hesab

           360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

100,00

0,75

99,252

830 Bütçe Gideri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

100,00

100,00

3  - K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Birimi taraf ndan 15 Aral k
2007 tarihinde memurlara ödenen maa n tahakkuk toplam  5.000.-YTL olup, bu tutardan 100.-YTL
emekli sand , 120.-YTL gelir vergisi, 5000.-YTL damga vergisi ve 75.-YTL’ de kefalet aidat
kesilmi  olup kalan  hesaba aktar lm r.
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630 Giderler Hesab

162 Bütçe D  Av.ve Krd.Hesab

              360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

              361 Ödenecek Sos.Güv.Kes.Hs

              333 Emanetler Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

2.500

2.500

125

100

75

4.700

3

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500

b) Borç
1– K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Birimi ödenecek vergi ve

fonlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL’ yi Irmak Vergi Dairesi Müdürlü üne yat rm r.

1
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

10.000

10.000

2  - kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Birimi taraf ndan ö retim
görevlilerine 2.000.-YTL özel gider indirimi ödemesi yap lm r.

2
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

               103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

2.000

2.000

3– K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Biriminin ödenecek vergi ve
fonlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL Üniversiteye verilecek hazine yard yla ili kilendirilmi tir.

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

10.000

10.000
3

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

4– K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Biriminin ödenecek vergi ve
fonlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL’ yi faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere ertelenmi tir.
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4
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

           368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

10.000

10.000

5  - K kkale Üniversitesi Strateji Dairesi Ba kanl  Muhasebe Birimi taraf ndan ayl klardan
360.-YTL fazla kesilerek emekli sand na gönderilmi tir.

5

140 Ki ilerden Alacaklar hesab

               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

               600 Gelirler Hesab

               333 Emanetler Hesab

360

24

200

136

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER  HESABI

Hesab n niteli i

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesab , sosyal güvenlik mevzuat  hükümlerine göre sosyal
güvenlik kurumu ad na nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

lgili mevzuat  gere ince Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  ad na prim olarak nakden veya
mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba kaydedilir.

Tahsil edilen prim tutarlar n Kuruma gönderilmesi, düzenlenecek belgeler ile yap lacak di er
lemler hakk nda, ilgili mevzuat  çerçevesinde i lem yap r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – K kkale Muhasebe Birimi taraf ndan 15 Kas m 2007 tarihinde memurlara ödenen maa n
tahakkuk toplam  5.000.-YTL olup, bu tutardan 100.-YTL emekli sand , 110.-YTL gelir vergisi,
15.YTL damga vergisi ve 75.-YTL de icra  kesilmi  olup kalan  hesaba aktar lm r.

630 Giderler Hesab

              600 Gelirler Hesab

              361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hs

              333 Emanetler Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

5.000

125

100

75

4.700

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125
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2 – K lcahamam Muhasebe Birimince, emekli sand na gönderilmesi gerekirken 5.000.-YTL
1.000.-YTL fazlas  ile 6.000.-YTL gönderildi i anla lm r.

2
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

              361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

1.000

1.000

b) Borç

1  – K lcahamam Muhasebe Birimince, emekli sand na gönderilmesi gereken 10.000.-
YTL’nin zaman nda gönderildi i anla lm r.

1
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

              103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

10.000

10.000

2 - Delice Muhasebe Birimi taraf ndan ayl klardan fazla kesilerek emekli sand na gönderilen
720.-YTL emekli sand na gönderilmesi gereken tutardan mahsup edilmi tir.

361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

              140 Ki ilerden Alacaklar Hesab  (GV+%20Em)

              140 Ki ilerden Alacaklar Hesab  (%16)

720

448

2722

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

448

448

3  - K lcahamam Muhasebe Birimince emekli sand na gönderilmesi gereken 10.000.-YTL
faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu taraf ndan ertelenmi tir.

3
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

              368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

100

100

362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER  ADINA YAPILAN TAHS LAT
HESABI

Hesab n niteli i

Fonlar veya di er kamu idareleri ad na yap lan tahsilat hesab , mevzuatlar  gere i bütçe d
fonlar veya di er kamu idareleri ad na tahakkuklu veya tahakkuku tahsiline ba  olarak yap lan
tahsilat n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
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1 - Özel tahakkuklar hesab nda kay tl  2.000.-YTL muhasebe biriminin veznesine yat lm r.

100 Kasa Hesab

362 Fonlar veya Di er Kamu d. Ad.Yap Tahsilat Hs.

2.000

2.000
1

947 Özel Tahakkuklar Hesab

            946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

2.000

2.000

2 – sizlik fonu ad na 500.-YTL tahsilat yap lm r.

2
100 Kasa Hesab

362 Fonlar veya Di er Kamu d. Ad.Yap Tahsilat Hs.

500

500

3 – K kkale Muhasebe Birimi taraf ndan 15 Ocak 2007 tarihinde Bay nd rl k l Müdürlü ünde
çal an i çilere ödenen ücretin tahakkuk toplam  5.000.-YTL olup, bu tutardan 100.-YTL SSK primi,
110.-YTL gelir vergisi, 15.-YTL damga vergisi ve 75.-YTL de i sizlik sigortas  kesintisi kesilmi  olup
kalan  hesaba aktar lm r.

630 Giderler Hesab

            600 Gelirler Hesab

            361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hs

            362 Fonlar veya Di er Kamu d. Ad.Yap.Tahsilat Hs.

            103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

5.000

125

100

75

4.700

830 Bütçe Gideri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

3

805 Gelir Yans ma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125

b) Borç

1 - Fonlar ad na yap lan tahsilat hesab ndaki  75.-YTL  i sizlik fonunun hesab na aktar lm r.

1
362 Fonlar veya Di er Kamu d. Ad.Yap. Tahsilat Hesab

            103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

75

75
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363 KAMU DARELER  PAYLARI HESABI

Hesab n niteli i

Kamu idareleri paylar  hesab ; nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinden özel
kanunlar  gere ince, mahalli idareler ve fonlar ile di er kurumlara aktar lmak üzere hesaplanan paylar
ve bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen di er kamu idarelerine ait paylar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Genel bütçe geliri olarak tahsil edilip ayl k olarak veya özel kanunlar nda belirtilen dönemler
itibar yla belediyeler, il özel idareleri, fonlar, dernekler, odalar ve benzeri kurulu lara aktar lmas
gereken tutarlar Bakanl kça hesaplanarak Maliye Bakanl  Merkez Muhasebe Birimine bildirilir.
Merkez muhasebe birimi, Hazine Müste arl ndan gerekli nakit sa land ktan sonra büyük ehir
belediyelerinin paylar ndan do rudan aktar lmas  gereken k sm  ilgili büyük ehir belediyelerinin
hesaplar na, ller Bankas na aktar lmas  gereken tutarlar  da bu bankaya aktar r. Fonlar, dernekler,
odalar ve benzeri kurulu lara aktar lmas  gereken tutarlar, merkez muhasebe birimince bu kurulu larca
bildirilen banka hesaplar na aktar r.

Genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerince tahsil edilen bütçe gelirinden ayl k olarak
veya özel kanunlar nda belirtilen dönemler itibar yla mahalli idareler ile di er kamu idarelerine
aktar lmas  gereken tutarlar bu hesaba kaydedilerek, ilgili idare, kurum veya kurulu larca bildirilen
banka hesaplar na aktar r.

Muhasebe birimlerince genel bütçe geliri olarak tahsil edilen tutarlardan mahalli idareler ve
fonlar ile kanunlarla belirtilen di er kurumlara mahallinde aktar lmas  gerekenler, ilgili kurumlar n
banka hesaplar na aktar r.

Muhasebe birimlerince bütçe gelirleri ile ili kilendirilmeksizin tahsil edilip özel kanunlar
gere i mahalli idareler ve fonlar ile di er kurumlara mahallinde aktar lmas  gereken tutarlar, ilgili
hesaba ve bu hesaba kaydedilerek muhasebele tirilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Genel Bütçe gelirleri olarak tahsil edilen tutarlardan Maliye Bakanl  Merkez Muhasebe
Birimi taraf ndan K lcahamam Belediyesi ad na 2.000.-YTL pay hesaplanm r.

630 Giderler Hesab

               363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

2.000

2.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

2  – K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
sat  yapm  olup, sat  tutar n 5.000.-YTL k sm  tahsil etmi tir. Sat  bedelinin %10 u di er
kamu daireleri için ayr lm r. (Faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-
YTL)

a) 20.000.-YTL de er ile sat lm r.

b) 25.000.-YTL de er ile sat lm r.

c) 15.000.-YTL de er ile sat lm r.
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127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

                  250 Arazi ve Arsalar Hesab

13.000

5.000

2.000

20.000

100 Kasa Hesab

                  127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                  363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

a

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

                  250 Arazi ve Arsalar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

17.500

5.000

2.500

20.000

5.000

100 Kasa Hesab

                  127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                  363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

b

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                  250 Arazi ve Arsalar Hesab

8.500

5.000

1.500

5.000

20.000

100 Kasa Hesab

                  127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab

                  363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

500

2

c

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

3 - K kkale Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20 bin de erindeki arsan n sat  yapm
olup, sat  tutar n tamam  tahsil etmi tir. Sat  bedelinin %10 u di er kamu daireleri için ayr lm r.

a) 20 bin de er ile sat lm r.

b) 25 bin de er ile sat lm r.
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c) 15 bin de er ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

               250 Arazi ve Arsalar Hesab

               363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

20.000

2.000

20.000

2.000a

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

18.000

20.000

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

               250 Arazi ve Arsalar Hesab

               600 Gelirler Hesab

               363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

25.000

2.500

20.000

5.000

2.500
b

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

22.500

22.500

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

               250 Arazi ve Arsalar Hesab

               363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

15.000

5.000

1.500

20.000

1.500

3

c

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

13.500

13.500

b) Borç
1 - K lcahamam Belediyesi ad na ayr lan 20.000.-YTL pay n 10.000.-YTL belediyenin vergi

borcundan dolay  kesilerek kalan tutar hesaba aktar lm r.

1

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

20.000

10.000

10.000

2  - Bu hesapta kay tl  tutarlardan 3.000.-YTL ilgili mahalli idarenin banka hesab na
aktar lm r.
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2
363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gön.Emirler Hesab

3.000

3.000

368 VADES  GEÇM , ERTELENM  VEYA TAKS TLEND LM  VERG  VE
ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI

Hesab n niteli i

Vadesi geçmi , ertelenmi  veya taksitlendirilmi  vergi ve di er yükümlülükler hesab , kanuni
süresi içinde ödenmeyen vergi ve di er yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve di er
yükümlülüklerin izlenmesi için kullan r.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmi  veya
taksitlendirilmi  borçlar hesab nda kay tl  vergi ve di er yükümlülüklerden dönem sonunda erteleme
veya taksitlendirme süresi bir y n alt na inenler bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - Muhasebe birimlerince emekli sand na gönderilmesi gereken 100.-YTL faaliyet dönemi

içinde ödenmek üzere ertelenmi tir.

1
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

              368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

100

100

2– K kkale Üniversitesi Bütçe Dairesi Ba kanl  ödenecek vergi ve fonlar hesab nda kay tl
10.000.-YTL’yi faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere ertelenmi tir.

2
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

           368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

10.000

10.000

3  - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmi  veya
taksitlendirilmi  borçlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda erteleme veya taksitlendirme
süresi bir y n alt na inmi tir.

3

438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Borçlar
Hesab

           368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

10.000

10.000

b) Borç
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1  - Vadesi geçmi , ertelenmi  veya taksitlendirilmi  vergi ve di er yükümlülükler hesab nda
kay tl  10.000.-YTL ödenmi tir.

1
368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

           103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

10.000

10.000

2 - Vadesi geçmi , ertelenmi  veya taksitlendirilmi  vergi ve di er yükümlülükler hesab nda
kay tl  10.000.-YTL erteleme veya takside ba lanma süresi faaliyet dönemini a acak ekilde
yap land lm r.

2

368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

           438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab

10.000

10.000

37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI

Borç ve gider kar klar  hesap grubu, mevzuat  gere ince belirlenen esaslar çerçevesinde
ayr lacak her türlü borç ve gider kar n izlenmesi için kullan r.

Borç ve gider kar klar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

372 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i

dem tazminat  kar  hesab , belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr lan ve faaliyet dönemi
içinde ödenece i öngörülen k dem tazminatlar  kar klar n izlenmesi için kullan r.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki k dem tazminat  kar  hesab nda
kay tl  tutarlardan, izleyen dönemde ödenece i öngörülen k dem tazminat  kar klar  dönem sonunda
bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere 1.000.-YTL k dem tazminat  ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

             372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

1.000

1.000
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2 - Daha önceki y llarda hesaplanarak uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki
dem tazminat  kar  hesab na kaydedilmi  1.000.-YTL’nin izleyen dönemde ödenmesine karar

verilmi tir.

2
472 K dem Tazminat  Kar  Hesab

         372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

1.000

1.000

b) Borç
1 – l Tar m Müdürlü ünde görevli i çi (A) için 30.000.-YTL k dem tazminat  ödenmi  olup,

imdiye kadar 20.000.-YTL k dem tazminat  kar  ayr ld  görülmü tür.

372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

630 Giderler Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

20.000

10.000

30.0001

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

2 – l Tar m Müdürlü ünde görevli i çi (A) için imdiye kadar 20.000.-YTL k dem tazminat
kar n konusu kalmam r.

2
372 K dem Tazminat  Kar  Hesab

               600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

379 D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er borç ve gider kar klar  hesab , k sa vadeli di er borç ve gider kar klar n izlenmesi
için kullan r.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er borç ve gider kar klar
hesab nda kay tl  tutarlardan, izleyen dönemde ödenece i öngörülen borç ve gider kar klar  dönem
sonunda bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere 50.000.-YTL di er borç için kar k ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

         379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

50.000

50.000
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2 - Daha önceki y llarda hesaplanarak uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki
di er borç ve gider kar klar  hesab na kaydedilmi  5.000.-YTL izleyen dönemde ödenmesine karar
verilmi tir.

2
479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

         379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

50.000

50.000

b) Borç

1 - Di er borç ve gider kar  50.000.-YTL nakden ödemi tir.

379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

2 – Ayr lan 20.000.-YTL di er borç ve gider kar klar n konusu kalmam r.

2
379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI
Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar  hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya

daha önceki dönemlerde ortaya ç kan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi
gelecek aylarda yap lacak giderlerin izlenmesi için kullan r.

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak
daki hesaplardan olu ur:

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI

Hesab n niteli i

Gelecek aylara ait gelirler hesab , uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubundaki gelecek
llara ait gelirler hesab nda kay tl  tutarlardan tahakkuk zaman na bir y ldan az süre kalan pe in tahsil

edilmi  gelirlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
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Dönem sonunda, uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gelecek y llara ait
gelirler hesab nda yer al p, tahakkuk zaman na bir y ldan az süre kalan pe in tahsil edilmi  gelirler bu
hesaba aktar r.

Gelecek aylara ait gelirler hesab nda kay tl  pe in olarak tahsil edilerek bütçele tirilmi  olan
gelirler, ilgili olduklar  dönemde düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile gelirler hesab na kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - Gelecek y llara ait gelirler hesab nda kay tl  5.000.-YTL içinde bulunulan y  takip eden

lda gelirler hesab na aktar lmas  gerekti i görülmü tür.

1
480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

             380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

5.000

5.000

b) Borç
1 – Gelecek aylara ait gelirler hesab nda kay tl  3.000.-YTL gelir olarak tahakkuk ettirilmi tir.

1
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

             600 Gelirler Hesab

3.000

3.000

2 - Gelecek y llara ait olarak tahsil edilen 5.000.-YTL iade edilmi tir.

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

5.000

5.000
2

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

             805 Gelir Yans tma Hesab

5.000

5.000

381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Gider tahakkuklar  hesab ; k sa vadeli iç ve d  malî borçlar hesap gruplar nda izlenmeyen,
tahakkuk etmi  giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden
dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Uzun veya k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içinde yer alan, iç ve d  malî
borçlara ili kin olarak y l sonlar nda geçici mizandan önce tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan
faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenecek olan i lemi  faiz tutar  ile kuponlu tahvillerin takip
eden y lda kupon ödemesi yap lacak i lemi  faiz tutar  bu hesaba kaydedilir.

Gider tahakkuklar  hesab na kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe
fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.
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Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab nda yer al p,
ödeme zaman na bir y ldan az süre kalan tutarlar dönem sonlar nda bu hesaba aktar r.

Gider tahakkuklar  hesab nda takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkuklar , y l
sonlar nda geçici mizandan önce ve ödeme tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat
kuru ile de erlenir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - Gider tahakkuklar  hesab nda yer alan 5.000.-YTL takip eden y lda ödenebilir duruma

gelecektir.

1
481 Gider Tahakkuklar  Hesab

           381 Gider Tahakkuklar  Hesab

5.000

5.000

2– Bu hesapta kay tl  döviz cinsinden tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur art  oldu u görülmü tür.

2
630 Giderler Hesab

           381 Gider Tahakkuklar  Hesab

1.000

1.000

b) Borç

1  – Hazine, ihraç etti i nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosunu 3.500.-
YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait faizi ile birlikte geri ödemi tir.

305 Bonolar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                  103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

500.000

3.500

1.500

505.0001

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2 -  borçlar hesab nda kay tl  50.000 Avroluk tutar n 10.000 Avroluk k sm n vadesi dolmu
olup, 1.000 Avroluk faizi ile birlikte ödenmi tir. (1 Avro=1.63.-YTL)

a) Faiz cari y la aittir.

b) Faiz geçmi  y la aittir.
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410 D  Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

           106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.930a

830 Bütçe Gideri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

410 D  Borçlar Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

           106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

16.300

1.630

17.930

2

b

830 Bütçe Gideri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

3- Dünya Bankas ndan al narak Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen olan 5 y l vadeli
50.000.-YTL’lik kredi Dünya Bankas  taraf ndan hibe edilmi tir. lemi  faiz alaca  5.000.-YTL olup
bunun 2.000.-YTL si içinde bulunan y la aittir.

630 Giderleri Hesab

            130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

            600 Gelirler Hesab

            181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

55.000

50.000

2.000

3.000
3

310 Cari Y lda Ödenecek D  Mali Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

50.000

2.000

3.000

55.000

4  – Gider tahakkuklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur azal  oldu u
görülmü tür.

4
381 Gider Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

39 D ER KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR

Di er k sa vadeli yabanc  kaynaklar hesap grubu; k sa vadeli yabanc  kaynak niteli inde olup
yukar daki gruplara dâhil edilemeyen hesaplanan katma de er vergisi, say m fazlalar  ve di er çe itli
yabanc  kaynaklar gibi tutarlar n izlenmesi için kullan r.
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Di er k sa vadeli yabanc  kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki
hesaplardan olu ur:

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

397 Say m Fazlalar  Hesab

399 Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab

391 HESAPLANAN KATMA DE ER VERG  HESABI

Hesab n niteli i

Hesaplanan katma de er vergisi hesab , katma de er vergisi mükellefi kamu idarelerince teslim
edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma de er vergisi ile kamu idarelerince
sat n al nan mal veya hizmetlerin iade ve iskontolar na ili kin katma de er vergilerinin izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 100.-YTL bedel ile artname satm  olup, bunun 18.-YTL

katma de er vergisi oldu u görülmü tür.

100 Kasa Hesab

             600 Gelirler Hesab

             391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

100

82

181

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

2  – Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 100.-YTL bedel hizmet ifa etmi  olup, bunun 18.-YTL
katma de er vergisi oldu u görülmü tür.

100 Kasa Hesab

             600 Gelirler Hesab

             391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

100

82

182

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

3– Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunun 12.000.-YTL bedel ile ald
ticari mal için %10 iskonto yap lm r. (KDV 10.-YTL)
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100 Kasa Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

120

110

103

805 Gelir Yans tma Hesab n

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

120

120

4– Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumu 12.000.-YTL bedel ile ald  ticari
mal iade etmi tir.  (KDV 1.200.-YTL)

100 Kasa Hesab

                  153 Ticari Mallar Hesab

                  391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

12.000

10.800

1.2004

805 Gelir Yans tma Hesab n

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

12.000

12.000

b) Borç

1  - Ay sonlar nda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve
indirilecek katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er
vergisi hesab n alacak bakiyesi 1.000.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.

1

190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

100

1.000

600

500

2  - Ay sonlar nda, devreden katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi 500.-YTL ve
indirilecek katma de er vergisi hesab n borç bakiyesi ise 600.-YTL olup, hesaplanan katma de er
vergisi hesab n alacak bakiyesi 1.500.-YTL d r. Ay sonu kayd  yap z.

2

391 Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

            191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

            190 Devreden Katma De er Vergisi Hesab

            360  Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

1.500

600

500

400
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397 SAYIM FAZLALARI HESABI

Hesab n niteli i

Say m fazlalar  hesab ; yap lan say mlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, al nan çek, menkul
ymet, stok ve benzeri fazlal klar n nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi

için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda kasada 200.-YTL fazlal k
bulunmu tur.

1
100 Kasa Hesab

       397 Say m Fazlalar  Hesab

200

200

2 - K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda veznede 100.-YTL de erinde
alt n bulunmu tur.

2
117 Menkul Varl klar Hesab

       397 Say m Fazlalar  Hesab

100

100

b) Borç

1  – K lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda kasada bulunan 200.-YTL
fazlal n küsuratlardan kaynakland  anla lm  olup bütçeye gelir kaydedilmi tir.

397 Say m Fazlalar  Hesab

       600 Gelirler Hesab

200

200
1

805 Gelir Yans tma Hesab

       800 Bütçe Gelirleri Hesab

200

200

2  - K lcahamam Muhasebe Biriminde yap lan say mda kasa fazlas  olarak muhasebe
kay tlar na al nan 100.-YTL nin kasa fazlas  olmad  ve muhasebe kay tlar ndaki bir hatadan dolay
kasan n fazla verdi i anla lm r.

2
397 Say m Fazlalar  Hesab

       100 Kasa Hesab

100

100



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

291

3- K lcahamam Muhasebe Biriminde veznesinde yap lan say mda bulunan 100.-YTL
de erinde alt nlar n ki i mal  oldu u bu hesaba yanl kla al nd  görülmü tür.

397 Say m Fazlalar  Hesab

       117 Menkul Varl klar Hesab

100

100
3

912 Ki ilere Ait Menkul K y.Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K y.Emanetler Hs.

100

100

399 D ER ÇE TL  KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er çe itli k sa vadeli yabanc  kaynaklar hesab , bu grup içinde say lanlar n d nda kalan
di er çe itli k sa vadeli yabanc  kaynaklar n izlenmesi için kullan r.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er uzun vadeli yabanc  kaynaklar
hesab nda kay tl  tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inenler bu hesaba kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - K kkale Üniversitesi di er çe itli k sa vadeli yabanc  kaynak olarak 50.000.-YTL alm r.

630 Giderler Hesab

        399 Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar
Hs.

50.000

50.000

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

2  - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er uzun vadeli yabanc
kaynaklar hesab nda 10.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

2
499  Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hs

          399  Di er Çe itli K.V. Yabanc  Kaynaklar Hs

10.000

10.000

b) Borç

1 - K kkale  Üniversitesinin di er çe itli k sa vadeli yabanc  kaynak olarak ald  10.000.-YTL
nakden ödemi tir.

1
399  Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hs.

               103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hs.

10.000

10.000
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AALLTTIINNCCII BBÖÖLLÜÜMM

UUZZUUNN VVAADDEELL YYAABBAANNCCII KKAAYYNNAAKKLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

4 UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini a an uzun vadeli
yabanc  kaynaklar  kapsar.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu, uzun vadeli iç malî borçlar, uzun vadeli d
malî borçlar, faaliyet borçlar , di er borçlar, al nan avanslar, borç ve gider kar klar , gelecek y llara
ait gelirler ve gider tahakkuklar  ile di er uzun vadeli yabanc  kaynaklar hesap gruplar na ayr r.

40 UZUN VADEL Ç MALÎ BORÇLAR

Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubu; kamu idarelerinin vadesi faaliyet dönemini a an para
ve sermaye piyasas  araçlar yla sa lanan iç malî borçlar  ve uzun vadeli di er iç malî borçlar n anapara
tutarlar  ve kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubunda yer alan tutarlardan vadesi bir y n alt na inenler,
sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki k sa vadeli iç malî borçlar hesap

grubundaki ilgili hesaplara aktar r.

Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubundaki hesaplarda izlenen borçlanmalarla ilgili genel
gider ve faizler bu gruptaki hesaplarla ilgilendirilmeksizin, bütçeye konulan ödeneklerden kar lan r.

l sonlar nda iç malî borç hesaplar nda kay tl  borç stokuna ait olarak i lemi  faiz tutar  hesap
edilir ve giderler hesab  ile ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere ilgisine göre uzun vadeli yabanc
kaynaklar ana hesap grubu veya k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider
tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Uzun vadeli iç malî borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

403 Kamu darelerine Malî Borçlar Hesab

404 Tahviller Hesab

409 Uzun Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hesab

403 KAMU DARELER NE MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Kamu idarelerine malî borçlar hesab , di er kamu idarelerine olan ve vadesi faaliyet dönemini
an malî borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1– Avrupa Birli i ile Hazine Müste arl  aras nda yap lanan anla ma ile sa lanan 100.000
Avroluk  kredi, ikraz anla mas  ile 50.000 Avroluk k sm n vadesi bir y l ile s rl  olmak üzere

kkale Üniversitesine aktar lm r. (Aktarma tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro =
1,63.-YTL)
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1

104 Proje Özel Hesab

          303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hs.

          403  Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

163.000

81.500

81.500

2– Di er kamu idarelerinden vadesi faaliyet dönemini a an 100.000.-YTL borçlanm r. dare
muhasebe biriminin kayd .

2
102 Banka Hesab

           403 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hs.

100.000

100.000

3  – Di er kamu idarelerinden vadesi faaliyet dönemini a an 100.000 Avroluk borçlanm r.
lem tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) dare muhasebe biriminin

kayd .

3
105 Döviz Hesab

           403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hs.

163.000

163.000

4- Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsinden borçlar n, ödeme tarihinde
ödemeye esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  fark n 5.000.-
YTL oldu u görülmü tür.

4
630 Giderler Hesab

           403 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hs.

5.000

5.000

b) Borç
1-Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine malî borçlar

hesab nda kay tl  100.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
403 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

           303 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hs.

100.000

100.000

2– Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile
silinmi tir. (Faizi 3.000.-YTL lik k sm  geçmi  y la aittir.)
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630 Giderler Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

403 Kamu darelerine Mali Borçlar  Hesab

              600 Gelirler Hesab

2.000

3.000

100.000

105.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

105.000

105.000

3 – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile 100.000 Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu
ikraz anla mas  ile K kkale Üniversitesine aktar lm r. Aktar lan bu kredinin K kkale
Üniversitesinin talebi üzerine 50.000 Avroluk k sm n vadesi bir y l ile s rl  olan d  finansman
kayna na geri gönderilmi tir. ( ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

3

303 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

163.000

4- Kamu idarelerine malî borçlar hesab nda kay tl  döviz cinsinden borçlar n, ödeme tarihinde
ödemeye esas olan kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal  fark n 5.000.-
YTL oldu u görülmü tür.

4
403 Kamu darelerine Mali Borçlar Hesab

             600 Gelirler Hesab

5.000

5.000

404 TAHV LLER HESABI

Hesab n niteli i

Tahviller hesab ; kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak, Devlet ya da kurum nam ve hesab na,
ulusal para birimi, döviz cinsi ve dövize endeksli olarak kar nda nakit imkân  sa layan tahvil veya
nakit imkân  sa lamayan özel tertip tahvil ihrac  suretiyle yap lan iç borçlanmalar n anaparas  ile
bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli olanlar n anaparaya eklenecek veya anaparadan dü ülecek
kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ihraç edilen tahvillerin muhasebele tirilmesinde 4749
say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun verdi i yetkiye
dayan larak belirlenen borçlanma artlar na göre, Hazine Müste arl nca tespit edilen kur esas al r.

Kuponlu tahvillerin faiz ve genel giderleri ile nominal bedelinin alt nda bir bedelle iskontolu
olarak sat lanlar n nominal bedelleri ile sat  bedelleri aras ndaki fark, bu hesapla ilgilendirilmeksizin
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do rudan bütçeye bu amaçla konulan ödenekten kar lan r. Tahvillerin primli sat lmas  durumunda ise
prim tutar  bu hesapla ilgilendirilmeksizin bütçe gelirleri hesab na kaydedilir.

Kuponlu tahvillerin iskontolu veya primli sat lmas  durumunda, nominal bedel ile sat  bedeli
aras nda ortaya ç kan ve ilgisine göre bütçe giderleri hesab  veya bütçe gelirleri hesab na kaydedilen
tutarlar n; sat n yap ld  y la isabet eden k sm  ilgisine göre giderler hesab  veya gelirler hesab na,
içinde bulunulan y  takip eden y llara isabet eden k sm  ise gelecek y llara ait giderler hesab  veya
gelecek y llara ait gelirler hesab na kaydedilir.

l sonlar nda hesapta kay tl  tahvil stokuna ait olup; gerek kupon ödeme tarihinin gelecek
llara ta mas  nedeniyle ödenmemi  olan ve gerekse kuponsuz senetlerde vade sonunda ödenecek

olan i lemi  faiz tutar  hesap edilir ve giderler hesab  ile ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere
ilgisine göre k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab  veya
uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.
Kupon ödeme zaman nda kesinle en faiz oran n, Hazine Müste arl nca belirlenen orandan farkl
olmas ndan dolay  ortaya ç kan fark ise geçmi  dönem gider veya gelirleri ile ili kilendirilmek üzere
giderler hesab  veya gelirler hesab na kaydedilir. Geçmi  dönemlere ili kin olarak yap lan bu kay tlar
faaliyet sonuçlar  tablosu dipnotlar nda gösterilir.

Kuponlu bonolar n kupon ödemeleri ve kuponsuz bonolar n vade sonu faiz ödemeleri bütçe
giderleri hesab na kaydedilir. Söz konusu faiz tutar n; ödemenin yap ld  y la ait olan k sm  giderler
hesab na, önceki y la ait olan k sm  ise gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Hazine Müste arl nca nominal bedeli 20.000.-YTL olan kuponlu devlet tahvili ihraç
edilmi tir.

1
102 Banka Hesab

             404 Tahviller Hesab

20.000

20.000

2  – Hazine Müste arl nca kuponlu olarak ihraç edilen nominal bedeli 20.000.-YTL devlet
tahvili %10 iskontolu olarak ihraç edilmi tir. ( skonto tutar n sat n yap ld  y la isabet eden k sm
1.500.-YTL ve  bulunulan y  takip eden y llara isabet eden k sm  500-YTL d r.)

102 Banka Hesab

630 Giderler Hesab

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

             404 Tahviller Hesab

18.000

1.500

500

20.0002

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

3– Hazine Müste arl nca kuponlu olarak ihraç edilen nominal bedeli 20.000.-YTL  Devlet
tahvili %10 primli olarak  ihraç edilmi tir. (Nominal bedel ile sat  bedeli aras ndaki fark n sat n
yap ld  y la isabet eden k sm  1.500.-YTL ve  bulunulan y  takip eden y llara isabet eden k sm
500.-YTL d r.)
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102 Banka Hesab

            600 Gelirler Hesab

            480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

            404 Tahviller Hesab

22.000

1.500

500

20.0003

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

4 – Hazine Müste arl nca vade sonu faiz ödemeli ihraç edilen 20.000.-YTL kuponsuz olarak
devlet tahvili ihraç edilmi tir.

4
102 Banka Hesab

            404 Tahviller Hesab

20.000

20.000

5  – Bütçe ile ilgilendirilmeksizin, Devlet tahvili ihraç edilmesi suretiyle 5 y l vadeli faaliyet
dönemini a an bir süreyle ikrazen Sosyal Güvenlik Kurumuna 500.000.-YTL’lik borç verilmi tir.

5
232 Kur.Verilen Borçlardan Alacaklar Hs

             404 Tahviller Hesab

500.000

500.000

6  – Bütçe kanunundaki ödene ine dayan larak, 50.000.-YTL’lik kuponlu özel tertip tahvil
verilmi tir.

630 Giderler Hesab

            404 Tahviller Hesab

50.000

50.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

7– Tahviller hesab nda kay tl  300.000 dolar dövize endeksli tahvillerin her faiz ödeme tarihinde
ödemeye esas kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur art  fark n 500.-YTL
oldu u görülmü tür.

7
630 Giderler Hesab

            404 Tahviller Hesab

500

500
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b) Borç

1  – Kuponlu tahvillerden vadesinden önce geri ödenenlerin anaparas  500.000.-YTL, alaca a
ili kin i lemi  faizi 5.000.-YTL d r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise
geçmi  y llara ait)

404 Tahviller Hesab

630 Giderler Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

500.000

3.500

1.500

505.0001

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

2  – Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl  ikrazen verilen özel tertip iç
borçlanma senetlerinden kaynaklanan 500.000.-YTL, alaca a  ili kin 5.000.-YTL i lemi  olup, senet
de imi yap lm r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise geçmi  y llara ait)

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                600 Gelirler Hesab

                181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

5.000

3.500

1.500

404 Tahviller Hesab

630 Giderler Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

                404 Tahviller Hesab

500.000

3.500

1.500

505.000

2

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

3– Tahviller hesab nda kay tl  300.000 dolar dövize endeksli tahvillerin her faiz ödeme tarihinde
ödemeye esas kur üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal  farklar  ile ay sonunda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda olu an kur azal   fark n 500.-
YTL oldu u görülmü tür.

3
404 Tahviller Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

4– Devlet Borçlar  Muhasebe biriminin tahviller hesab nda kay tl  Devlet tahvillerinin 350.000.-
YTL tutarlar dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.
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4
404 Tahviller Hesab

304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

350.000

350.000

409 UZUN VADEL  D ER Ç MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

Uzun vadeli di er iç malî borçlar hesab , kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kamu idaresi
ad na yap lan ve kar nda iç borçlanma senedi verilmeyen ve di er hesaplarda izlenemeyen uzun
vadeli di er iç malî borçlar ile madeni para bas ndan do an yükümlülüklerin izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Yap lan uzun vadeli di er iç borçlanmalar toplam  50.000.-YTL d r.

630 Giderler Hesab

             409 Uzun Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hs.

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

2 – Darphanede bas  yap larak Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine 100.000.-
YTL madeni para teslim edilmi tir.

100 Kasa Hesab

             409 Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

100.000

100.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

3 – Bu hesapta kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli borçlar n ay sonunda T.C. Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur art  oldu u görülmü tür.

3
630 Giderler Hesab

          409 Uzun Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hs.

1.000

1.000

b) Borç
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1 - Bu hesapta kay tl  dola mdan kald lan 2.000.-YTL de erindeki madeni para, Darphane ve
Damga Matbaas  Muhasebe Birimince, döner sermayeye verildi i ve döner sermaye de madeni
paralar  300.-YTL ye satt  görülmü tür.

409 Uz. Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

           108 Di er Haz r De erler Hesab

2.000

2.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

100 Kasa Hesab

           600 Gelirler Hesab

300

300

1

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

300

300

2  – Dola mdan kald ld  hâlde, belirlenen süre içinde Darphane ve Damga Matbaas na
50.000.-YTL madeni para iade edilmemi tir.

2
409 Uz. Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

          600 Gelirler Hesab

50.000

50.000

3 – Bu hesapta kay tl  döviz cinsi ve dövize endeksli borçlar n ay sonunda T.C. Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur azal  oldu u görülmü tür.

3
409 Uzun Vadeli Di er ç Malî Borçlar Hesab

          600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

4 - Uzun vadeli di er iç mali borçlardan hesab nda kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda vadesi
bir y n alt na inmi tir.

4
409 Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

          309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

10.000

10.000

41 UZUN VADEL  DI  MALÎ BORÇLAR

Uzun vadeli d  malî borçlar hesap grubu; Devlet ad na Hazine Müste arl  taraf ndan herhangi
bir d  finansman kayna ndan belirli bir geri ödeme plan na göre geri ödenmek üzere sa lanan d
finansman imkânlar ndan gerek genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan kullan lan,
gerekse ikraz anla malar yla genel bütçe d  idare veya kurulu lara kulland lanlar ile genel bütçe
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 idarelerce bizzat d  finansman kayna ndan temin edilen vadesi faaliyet dönemini a an bir
süreyle yabanc  para üzerinden yap lan d  borçlanma, program ve d  proje kredi kullan mlar na ait
anapara tutarlar yla kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesap grubuna ili kin i lemler
 borçlar n faiz ve genel giderleri ile uluslararas  piyasaya ihraç edilen senetlerin nominal

de erinin alt nda bir de erle sat lmas  durumunda, nominal de eri ile sat  de eri aras nda olu acak
fark bu hesap grubuyla ilgilendirilmeksizin, do rudan bütçeye bu amaçla konulan ödenekten kar lan r
ve bütçeye gider kaydedilir.

Yap lan kredi anla malar  gere i, d  finansman kayna  taraf ndan, borçlanmada ve ödemede
esas al nan para birimi d nda ba ka bir döviz cinsinden aktarma yap ld  hâllerde, döviz hesab  veya
proje özel hesab na gelen döviz cinsinden, bu hesaba ise ödemede esas al nan para birimi üzerinden
kay t yap r. Bu i lemler sonucunda gerek borçlanma s ras nda gerekse d  finansman kayna na iade
veya ödeme s ras nda ortaya ç kacak kur fark , gelirler hesab  veya giderler hesab na kaydedilir.

 finansman kayna ndan Hazine Müste arl  hesab na yap lan aktar m üzerine, Devlet
Borçlar  Muhasebe Birimince, aktar m tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden d  malî borçlar hesab na kaydedilerek d  borç kayd  yap r.

 finansman imkân n, d  finansman kayna  taraf ndan aktar ld n bildirildi i tarih ile
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  veya nezdinde özel hesap aç lan di er bankalarca hesaplara
intikal etti inin bildirildi i tarih aras nda farkl k olmas  durumunda, kreditör bilgisi esas al r ve
ortaya ç kacak kur fark  ilgisine göre gelirler hesab  veya giderler hesab na kaydedilir.

 finansman kayna  taraf ndan aktar lan tutarlardan, d  finansman kayna na iade yap lmas
hâlinde iade edilen tutar n, d  finansman kayna  kay tlar na girdi i tarih ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas  kay tlar ndaki tarih aras nda fark olmas  hâlinde, d  finansman kayna  kay tlar  esas
al r ve ortaya ç kacak kur fark  gelirler hesab  veya giderler hesab na kaydedilir.

l sonlar nda d  borç hesaplar nda kay tl  borç stokuna ait olarak i lemi  faiz tutar  hesap
edilir ve giderler hesab  veya ilgili dönemde ödemesi yap lmak üzere ilgisine göre k sa vadeli yabanc
kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab  ya da uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana
hesap grubu içindeki gider tahakkuklar  hesab na kaydedilir.

Devlet borçlanma senetlerinin uluslararas  piyasalarda primli sat lmas  durumunda ortaya ç kan
prim tutar , bu hesap grubuyla ilgilendirilmeksizin bütçeye gelir kaydedilir.

Hazine Müste arl nca yap lan kredi anla malar  çerçevesinde gerek genel bütçe kapsam ndaki
kamu idarelerince ve gerekse genel bütçe d  idare veya kurulu larca ikraz anla malar  ile yap lacak
nakdi d  proje kredisi kullan mlar , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  veya uygun görülen di er
bankalar nezdinde aç lacak proje özel hesaplar  üzerinden gerçekle tirilir. Hazine Müste arl nca
yap lan kredi anla malar  çerçevesinde yap lacak nakdi d  proje kredisi kullan mlar  d  finansman
kayna ndan, proje özel hesaplar na yap lan aktarmalara ili kin bilginin gelmesi üzerine Devlet
Borçlar  Muhasebe Birimince, genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerince bizzat temin edilen d
finansman imkân ndan yap lacak nakdi d  proje kullan mlar  ise kullan  idare muhasebe birimince

 borç kayd  yap r. kraz anla malar  ile genel bütçe d  idare veya kurulu lar ad na özel hesaplara
yap lan aktar mlarda, söz konusu kullan  idare veya kurulu  Hazine Müste arl na kar
borçland r. Özel hesaplar vas tas yla yap lan nakdi d  proje kredisi kullan mlar na ili kin olarak,
kullan  idareler ile söz konusu idarelerin muhasebe birimleri ve Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince
yap lacak i lemler a daki gibidir:

a) Proje özel hesab ndan yap lan kullan mlara ili kin olarak kullan  idareler ve
muhasebe birimlerince yap lacak i lemler;

Kullan  idarelerce, d  proje kredisi konusu mal veya hizmet teslim al nd nda, düzenlenen
ödeme emri belgesi ve eki kan tlay  belgeler, proje özel hesab  kullan m emri ile birlikte muhasebe
birimine verilir. Mal veya hizmet bedeli, tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden bütçele tirilir ve kar nda genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde
proje özel hesab ndan kullan mlar hesab na, di er kamu idarelerinde proje özel hesab na kay t yap r.
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Proje özel hesab  kullan m emri, ilgili bölümü muhasebe yetkilisi taraf ndan onaylanarak, mal
veya hizmet sa layana ödeme yap lmak üzere bankaya gönderilir.

Özel hesaplarda yer alan tutarlardan, d  proje kredisi kullan  idarelerce mal veya hizmet
teslim al nmadan yap lan kullan mlar, ödene i sakl  kalmak üzere, proje özel hesab ndan avans
verilmesi veya akreditif aç lmas  suretiyle gerçekle tirilir.

Proje özel hesab ndan avans verilmesi veya akreditif aç lmas eklinde yap lan kullan mlar,
avans veya akreditifin muhasebele tirme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden, proje özel hesab ndan verilen avans ve akreditifler hesab  ve genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde proje özel hesab ndan kullan mlar hesab na, di er kamu idarelerinde
proje özel hesab na kaydedilir. Kullan  idare taraf ndan avans veya akreditifin mahsubuna ili kin
belgeler muhasebe birimine gönderildi inde, muhasebe birimince avans veya akreditife ili kin
muhasebe kayd n yap ld  tarihteki kur üzerinden, bütçe giderleri hesab  ve proje özel hesab ndan
verilen avans ve akreditifler hesab na kay t yap larak mahsup i lemi gerçekle tirilir.

Kullan  idarelerce proje özel hesab ndan ay içinde yap lan kullan mlar, kullan  idare
muhasebe birimlerince ay sonlar nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  ay sonu döviz sat  kuru
üzerinden de erlemeye tabi tutulur.

b) Proje özel hesab ndan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerince yap lan
kullan mlara ili kin olarak devlet borçlar  muhasebe birimince yap lacak i lemler;

 finansman kayna ndan, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ad na, proje özel
hesaplar na aktarma yap ld na ili kin bilginin Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmesini takiben,
aktar m tarihindeki döviz sat  kuru üzerinden proje özel hesab  ve d  malî borçlar hesab na kay t
yap r. Kullan  idarelerce proje özel hesab ndan yap lan kullan mlar n, Devlet Borçlar  Muhasebe
Birimince muhasebele tirilmesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  ay sonu döviz sat  kuru
esas al r ve proje özel hesab ndan kullan mlar hesab  ve proje özel hesab na kay t yap r.

Proje özel hesab ndan, kullan m yap lmay p d  finansman kayna na geri gönderilen tutarlar,
gönderme tarihindeki döviz sat  kuru üzerinden d  malî borçlar hesab  ve proje özel hesab ndan

kar r.

Genel bütçe d  idare veya kurulu larca ikraz anla malar  çerçevesinde özel hesaplar vas tas yla
yap lan kullan mlara ili kin olarak Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince; d  finansman imkânlar ndan,
yap lan ikraz anla malar yla genel bütçe d  idare veya kurulu larca kullan lacak olanlardan, adlar na
aç lan özel hesaplara d  finansman kayna nca yap lan aktar mlar, d  borcun ikraz ndan do an
alacaklar hesab  ve d  malî borçlar hesab na kaydedilir. Genel bütçe d  idare veya kurulu lar n talebi
üzerine, özel hesaplardan kullan m yap lmay p d  finansman kayna na geri gönderilmesi talep edilen
tutarlar, iade tarihindeki döviz sat  kuru üzerinden hesaplardan ç kar r.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerince yap lan do rudan d  proje kredisi kullan mlar  ile
genel bütçe d  idare veya kurulu lar n ikraz anla malar  çerçevesinde yapt klar  do rudan d  proje
kredisi kullan mlar nda; d  finansman kayna ndan gelen kullan m bilgisi üzerine, Devlet Borçlar
Muhasebe Birimince d  borç kayd n yap lmas  esas olup, kullan  idare veya kurulu lar taraf ndan
kredi kullan  teyit edilir.

Do rudan d  proje kredisi kullan mlar na ili kin olarak kullan  idareler ile söz konusu
idarelerin muhasebe birimleri ve Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince yap lacak i lemler

daki gibidir:

a) Do rudan d  proje kredi kullan mlar na ili kin olarak kullan  idareler ve muhasebe
birimlerince yap lacak i lemler;

Do rudan d  proje kredisi kullan mlar nda, mevzuat  gere ince düzenlenen formun
bütçele tirme i leminden sonra ilgili bölümü onaylan p örne inin kullan  idareye verilmesi üzerine,
kredi anla malar  ile belirlenen görevlilerce d  finansman kayna na kullan m emri verilir. Mal veya
hizmet teslim al nmadan kullan m söz konusu ise kullan m i lemi, ödene i sakl  kalmak üzere avans
verilmesi veya akreditif aç lmas eklinde gerçekle tirilir.
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Mal veya hizmet teslimi üzerine ödeme emri belgesine ba lanm  kan tlay  belgeler muhasebe
birimine verildi inde, tahakkuka esas al nan tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat
kuru üzerinden bütçe giderleri hesab  ve ilgili hesaplara kay t yap r.

Kullan  idare taraf ndan mal veya hizmet teslim al nmadan ödene i sakl  tutulmak üzere avans
verilmesi veya akreditif aç lmas  suretiyle do rudan d  proje kredisi kullan  söz konusu ise,
muhasebele tirilmeye esas al nan kur üzerinden do rudan d  proje kredi kullan mlar  avans ve
akreditifleri hesab  ve ilgili hesaplara kay t yap r. Söz konusu avans veya akreditif, mal ve hizmetin
teslimi üzerine ayn  kur üzerinden bütçe giderleri hesab  ve do rudan d  proje kredi kullan mlar
avans ve akreditifleri hesab na kaydedilerek mahsup edilir.

b) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin do rudan d  proje kredi kullan mlar na
ili kin olarak Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince yap lacak i lemler;

Do rudan d  proje kredisi kullan  genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe
birimlerinden al nan kredi kullan m formunda yer alan kullan m tutar , d  finansman kayna ndan
gelen kullan m bilgisine e it ise, ilgili idare muhasebe birimi muhasebe kayd ndaki kur üzerinden,
Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  ve d  malî
borçlar hesab na kay t yap r.

 finansman kayna ndan kullan m yap ld  tarih itibar yla, kullan  idare taraf ndan teyit
lemi yap lmam  olan do rudan d  proje kredi kullan mlar , kullan m tarihindeki Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru esas al narak teyitsiz do rudan d  proje kredi
kullan mlar  hesab  ve d  malî borçlar hesab na kaydedilir. Kullan  idare kullan m bilgisi geldi inde,
kullan m tarihindeki kur esas al narak, Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince do rudan d  proje kredi
kullan mlar  bildirim hesab  ve teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab na kay t yap r.

Kullan  idare muhasebe biriminden gelen formda yer alan tutar, d  finansman kayna
kullan m bilgisi ile kar la r. D  finansman kayna  kullan m bilgisi, muhasebe birimince
bildirilen tutardan fazla ise; ilgili muhasebe birimince kullan ld  bildirilen tutar do rudan d  proje
kredi kullan mlar  bildirim hesab na, fark  teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab na borç,

 finansman kayna  kullan m bilgisi tutar  ise d  malî borçlar hesab na alacak kaydedilir. Kullan
idareden an lan fark ile ilgili teyit bilgisi istenir. Fark  içeren form geldi inde ise tutar  do rudan d
proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  ve teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab na
kaydedilir.

 finansman kayna  kullan m bilgisi, muhasebe birimince bildirilen tutardan az ise d
finansman kayna nca bildirilen tutar do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  ve d  malî
borçlar hesab na kaydedilerek durum ilgili muhasebe birimine bildirilir.

c) Genel bütçe d  idare veya kurulu lar n ikraz anla malar  çerçevesinde do rudan d  proje
kredi kullan mlar na ili kin olarak Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince; do rudan d  proje kredi
kullan m tutarlar , d  finansman kayna ndan gelen kullan m bilgisi üzerine, Devlet Borçlar
Muhasebe Birimince d  malî borçlar hesab na kaydedilir ve ayn  zamanda kullan  idare veya
kurulu  hazineye kar  borçland r. Söz konusu tutarlar, kullan  idare veya kurulu lardan kredi
kullan m formu gelinceye kadar kullan m tarihindeki döviz kuru üzerinden genel bütçe d  idare veya
kurulu lar teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab  ve genel bütçe d  idare veya
kurulu lar do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab na kaydedilerek takip edilir. An lan
form ile kullan m do ruland nda, kullan m tarihindeki döviz kuru üzerinden, genel bütçe d  idare
veya kurulu lar do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirimleri hesab  ve genel bütçe d  idare veya
kurulu lar teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab na ters kay t yap r.

410 DI  MALÎ BORÇLAR HESABI

Hesab n niteli i

 malî borçlar hesab ; kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak Hazine Müste arl nca Devlet
nam ve hesab na herhangi bir d  finansman kayna ndan, belirli bir geri ödeme plan na göre geri
ödenmek üzere sa lanan ve gerek genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan kullan lan,
gerekse genel bütçe d  idare veya kurulu lara ikrazen kulland lan d  borç anaparalar , d  borç geri
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ödeme tutarlar  ile geri ödemelerde de ken havuz birimi katsay  uygulanmas  söz konusu
oldu unda ortaya ç kan farklar ve bu hesapta kay tl  yabanc  para cinsinden borç bakiyelerinin ay sonu
de erlemesi sonucu ortaya ç kan kur farklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – D  finansman kayna ndan 5.000 Avro Milli E itim Bakanl  ad na T.C Merkez
Bankas ndaki hesaba aktar lm r. (Hesaba aktarma tarihi itibari ile 1 Avro=1,63.-YTL) Masraf olarak
150.-YTL ödenmi tir.

105 Döviz Hesab

630 Giderler Hesab

                410 D  Mali Borçlar Hesab

8.000

150

8.1501

951 Kredi Anla malar  Hesab

                950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

8.150

8.150

2  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 10.000 Avro kredi aç lm r. (Anla ma tarihi itibari ile 1 Avro=1,62.-YTL) Proje
tutar  olan 5000 Avro Milli E itim Bakanl  ad na T.C. Merkez Bankas ndaki  hesaba aktar lm r.
(Hesaba aktarma tarihi itibari ile 1 Avro=1,63.-YTL)

951 Kredi Anla malar  Hesab

                950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

16.200

16.200
2

104 Proje Özel Hesab

                410 D  Mali Borçlar Hesab

8.150

8.150

3  - Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile 10.000
Avroluk e itim bedeli olarak d  proje kredisi kullan , d  finansman kayna  taraf ndan Hazine
Müste arl na bildirilmi tir. Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince, kullan m bilgisinde yer alan tutar n
kullan  idare muhasebe birimince bildirilen kullan m tutar na e ittir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.40.-YTL

3 a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

630 Giderler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

130.000

2.000

132.000
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b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

             410 D  Mali Borçlar Hesab

             600 Gelirler Hesab

140.000

132.000

8.000

951 Kredi Anla malar  Hesab

            950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

4  - Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile 10.000
Avroluk e itim bedeli olarak d  proje kredisi kullan   kullan  idare muhasebe birimince 102.000
Avro teyit edilmi tir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.20.-YTL

a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Tey. Do .D  P.K.Kul.Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

            600 Gelirler Hesab

130.000

2.600

132.000

600

b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Tey. Do .D  P.K.Kul.Hesab

630 Giderler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

120.000

2.400

9.600

132.000

4

951 Kredi Anla malar  Hesab

           950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

5 – 100.000 Avroluk d  proje kredisi do rudan kullan m bilgisinin geldi i görülmü  olup, ilgili
kullan  idare muhasebe birimince teyit i leminin yap lmad  anla lan do rudan d  proje kredisi
kullan mlar  için Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince gerekli kay t yap lm r. (Kullan m tarihindeki
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL)

194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

                     410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
5

951 Kredi Anla malar  Hesab

                     950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000
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6 - Hazine Müste arl nca sa lanan 10.000 Avro d  proje kredisi K kkale Belediyesi ad na
aç lan hesaba aktar lm r. (Aktar m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1.60.-
YTL)

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

                  410 D  Mali Borçlar Hesab

16.000

16.000
6

951 Kredi Anla malar  Hesab

                   950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

16.000

16.000

7- Hazine Müste arl nca sa lanan 10.000 Avro d  proje kredisi K kkale Belediyesine  mal
ve hizmet teslimi suretiyle aktar lan d  finansman kayna ndan gelen kullan m bilgisi Devlet Borçlar
Muhasebe Birimine gelmi tir. (Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =
1.60.-YTL)

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

                 410 D  Mali Borçlar Hesab

16.000

16.000

951 Kredi Anla malar  Hesab

                 950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

16.000

16.000
7

956 Gen.Bütçe D d.Tey.Do .D  Proje Kr. Kul.Hs

                 957 Gen.Büt.D d.Do .D.P.Kr.Kull.Bil.Hs

16.000

16.000

8- Yurt d nda ihraç olunan d  borçlanma senetleri kar  olan 5.000 dolar döviz hazine
hesaplar na aktar lm  olup masraf olarak 50 dolar  kesinti yap lm r.(Aktarma tarihteki T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru 1$=1 YTL)

105 Döviz Hesab

630 Giderler Hesab

               410 D  Mali Borçlar Hesab

4.950

50

5.0008

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

50

50

9  – Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan Devlet borçlanma senedini uluslararas
piyasalarda %10 skontolu satm r. (Senetlerin sat  de eri ile nominal de eri aras ndaki fark n
sat n yap ld  y la ait olan k sm  3.000.-YTL d r.)
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102 Bankalar Hesab

630 Giderler Hesab

280 Gelecek Y llara Ait Giderler Hesab

              410 D  Mali Borçlar Hesab

495.000

3.000

2.000

500.0009

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

10 – Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan Devlet borçlanma senedini uluslararas
piyasalarda %10 primli ihraç etmi tir. (Senetlerin sat  de eri ile nominal de eri aras ndaki fark n
sat n yap ld  y la ait olan k sm  3.000.-YTL d r.)

102 Bankalar Hesab

              410 D  Mali Borçlar Hesab

              600 Gelirler Hesab

              480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

505.000

500.000

3.000

2.00010

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri  Hesab

5.000

5.000

11 - D  malî borçlar hesab nda kay tl  tutarlar n Nisan ay  sonu itibari ile  T.C. Merkez
Bankas n döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 5.000.-YTL kur art  fark  ortaya

km r.

11
630 Giderler Hesab

              410 D  Malî Borçlar Hesab

5.000

5.000

b) Borç
1– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000.-YTL  5.000.-YTL faizi ile

birlikte d  finansman kayna  taraf ndan hibeye edilmi tir .

630 Giderler Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

5.000
1

410 D  Malî Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

5.000

105.000
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2–  D  mali borçlar hesab nda kay tl  ve Ankara Büyük ehir Belediyesine ikrazen kulland lan
100.000.-YTL 5.000.-YTL faizi ile birlikte d  finansman kayna  taraf ndan hibeye edilmi tir .

630 Giderler Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

5.000
2

410 D  Malî Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

5.000

105.000

3– Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 100.000 Avro kredi aç lm  olup, aç lan bu kredinin Milli E itim Bakanl n talebi
üzerine 50.000 Avroluk k sm  d  finansman kayna na geri gönderilmi tir. ( ade tarihindeki
T.C.Merkez Döviz Sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

3
410 D  Mali Borçlar Hesab

         104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

4  - Dünya Bankas ndan al nan Ankara Büyük ehir Belediyesine devredilen 50.000 dolarl k
kredi Ankara Büyük ehir Belediyesinin talebi üzerine d  finansman kayna na iade edilmi tir. ( ade
tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru  1$=1.-YTL)

4
410 D  Malî Borçlar Hesab

           230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

50.000

50.000

5 -  Borçlar Hesab nda kay tl  50.000 Avroluk tutar n 10.000 Avroluk k sm n vadesinden
önce 1000 Avroluk faizi ile birlikte ödenmi tir. (Avro=1.63)

a) Faiz cari y la aittir.

b) Faiz geçmi  y la aittir.

410 D  Mali  Borçlar Hesab

630 Giderler Hesab

              106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.930

5

a

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630
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410 D  Mali  Borçlar Hesab

381 Gider Tahakkuklar  Hesab

              106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.930b

830 Bütçe Gideri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

6-  malî borçlar hesab nda kay tl  tutarlar n Nisan ay  sonu itibari ile T.C. Merkez
Bankas n döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 5.000.-YTL kur azal  fark  ortaya

km r.

6
410 D  Mali  Borçlar Hesab

           600 Gelirler Hesab

5.000

5.000

7 - D  borçlar hesab nda kay tl  5.000 Avroluk tutar n 1.000 Avroluk k sm n dönem sonunda
vadesinin bir y n alt na indi i görülmü tür.

7
410 D  Mali Borçlar Hesab

         310 Cari Y lda Öd.D  Mali Borçlar Hs.

1.630

1.630

42 FAAL YET BORÇLARI

Faaliyet borçlar  hesap grubu, kamu idarelerinin mal ve hizmet al mlar  nedeniyle ya da di er
nedenlerle ortaya ç kan ve vadesi faaliyet dönemini a an borçlar n izlenmesi için kullan r.

429 D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er faaliyet borçlar  hesab , bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsam na
al namayan ve vadesi faaliyet dönemini a an borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - K kkale  Üniversitesi di er faaliyet borçlar ndan vadesi faaliyet dönemini a an bir süre

borç olarak 50.000.-YTL alm r.

630 Giderler Hesab

          429 Di er Çe itli Borçlar Hesab

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000
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2  - K sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er çe itli borçlar  hesab nda
kay tl  50.000.-YTL vadesi içinde bulunulan faaliyet dönemini a acak ekilde yap land lm r.

2
329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

          429 Di er Çe itli Borçlar Hesab

50.000

50.000

b) Borç
1  - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er faaliyet borçlar  hesab nda

kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
429 Di er Çe itli Borçlar Hesab

          329 Di er Çe itli Borçlar Hesab

10.000

10.000

43 D ER BORÇLAR
Di er borçlar hesap grubu, bu ana hesap grubundaki ba ka bir grupta yer almayan ve vadesi

faaliyet dönemini a an di er borçlar n izlenmesi için kullan r.

Di er borçlar hesap grubunda yer alan tutarlardan vadesi bir y n alt na inenler k sa vadeli
yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktar r.

Di er borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

430 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab

439 Di er Çe itli Borçlar Hesab

430 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI

Hesab n niteli i

Al nan depozito ve teminatlar hesab , mevzuatlar  gere i nakden veya mahsuben tahsil edilen ve
faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatlar n izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Genel Bütçeden kar lanmak üzere K kkale Devlet Hastanesi taraf ndan yap lan t bb
malzeme ihalesi için A firmas  500.-YTL geçici teminat  K kkale Muhasebe Birimine yat rm r.

1
100 Kasa  Hesab

                    430 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

500

500
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b) Borç

1 – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef A’ dan vergi kanunlar nca al nan uzun vadeli
300.-YTL teminat n vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
430 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

                  330 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

300

300

2– Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef (A)’ dan vergi kanunlar nca al nan uzun vadeli
300.-YTL teminat Çankaya Vergi Dairesi Müdürlü üne gönderilmi tir.

2
430 Al nan Depozito ve Tem.Hesab

                  511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

300

300

3 – K kkale Muhasebe Birimi muhasebe kay tlar nda bulunan 6.000.-YTL de erindeki gümrük
teminat  zaman a na u ramas  nedeni ile gelir kay t edilmi tir.

430 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

6.000

6.000
3

805 Gelir Yans tma  Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

6.000

6.000

438 KAMUYA OLAN ERTELENM  VEYA TAKS TLEND LM  BORÇLAR
HESABI

Hesab n niteli i

Kamuya olan ertelenmi  veya taksitlendirilmi  borçlar hesab , kamuya olan vergi ve benzeri
borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmi  veya takside ba lanm  olup, içinde bulunulan faaliyet
dönemini takip eden dönemlerde ödenecek olan k sm n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 - Muhasebe birimlerince emekli sand na gönderilmesi gereken 1.000.-YTL izleyen faaliyet

dönemlinde ödenmek üzere ertelenmi tir.

1
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

              438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab

1.000

1.000
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2  - K sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamuya olan ertelenmi  veya
taksitlendirilmi  borçlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL erteleme süresi faaliyet dönemini a acak
ekilde yap land lm r.

2

368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

           438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya
Taksitlendirilmi  Borçlar Hesab

10.000

10.000

b) Borç

1 - Kamuya olan ertelenmi  veya taksitlendirilmi  borçlar hesab nda kay tl  500.-YTL dönem
sonunda erteleme veya taksitlendirme süresi bir y n alt na inmi tir.

1

438 Kamuya Olan Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi  Borçlar
Hesab

           368 Vadesi Geçmi , Ertelenmi  veya Taksitlendirilmi
Vergi ve Di er Yükümlülükler Hesab

500

500

439 D ER ÇE TL  BORÇLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er çe itli borçlar hesab , bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsam na
al namayan borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - K kkale  Üniversitesi di er çe itli borç olarak 50.000.-YTL borç alm r.

630 Giderler Hesab

         439 Di er Çe itli Borçlar Hesab

50.000

50.000
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

b) Borç

1  - K kkale Üniversitesinin di er çe itli borçlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL nakden
ödemi tir.

1
439 Di er Çe itli Borçlar Hesab

               103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

10.000

10.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

312

2 - Di er çe itli borçlar hesab nda kay tl  10.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na
inmi tir.

2
439 Di er Çe itli Borçlar Hesab

          399  Di er Çe itli K.V.Yabanc  Kaynaklar Hs

10.000

10.000

44 ALINAN AVANSLAR
Al nan avanslar hesap grubu, i , sözle me ve di er nedenlerle üçüncü ki ilerden al nan uzun

vadeli avanslar n izlenmesi için kullan r.

Al nan avanslar hesap grubunda yer alan hesaplarda kay tl  avans tutarlar ndan dönem
sonlar nda vadeleri bir y n alt na inenler, k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki
ilgili avans hesaplar na aktar r.

Al nan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

440 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

449 Al nan Di er Avanslar Hesab

440 ALINAN S PAR  AVANSLARI HESABI

Hesab n niteli i

Al nan sipari  avanslar  hesab , mal ve hizmet sat  faaliyeti olan kamu idarelerinin sat
amac yla gelecekte yapaca  mal ve hizmet teslimleriyle ilgili olarak pe in tahsil etti i ve içinde
bulunulan faaliyet dönemini a an bir süreyle al nan avans tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 - Faaliyet dönemini a an bir süreyle 700.-YTL sipari  avans al nm r.

1
102 Banka Hesab

         440  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

700

700

b) Borç

1 - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan sipari  avanslar  hesab nda
kay tl  700.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
440 Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

          340  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

700

700

2  - Vadesi faaliyet dönemini a an bir süreyle al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari
avans  iade edilmi tir.
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2
440  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

700

700

3  - Vadesi faaliyet dönemini a an bir süreyle al nan sipari  avanslar ndan 700.-YTL sipari
avans  gelir kaydedilmi tir.

 440  Al nan Sipari  Avanslar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

700
3

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

700

700

449 ALINAN D ER AVANSLAR HESABI

Hesab n niteli i

Al nan di er avanslar hesab , al nan di er uzun vadeli avanslar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Faaliyet dönemi a an bir süreyle 700.-YTL di er avans al nm r.

1
 102 Banka Hesab

         449 Al nan Di er Avanslar Hesab

700

700

b) Borç

1 - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki al nan di er avanslar  hesab nda
kay tl  700.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
449 Al nan Di er Avanslar Hesab

          349 Al nan Di er Avanslar Hesab

700

700

2  - Faaliyet dönemi a an bir süreyle al nan di er avanslardan 700.-YTL di er avans iade
edilmi tir.

2
 449 Al nan Di er Avanslar Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

700

700
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3  - Faaliyet dönemi a an bir süreyle al nan di er avanslardan 700.-YTL di er avans gelir
kaydedilmi tir.

 449 Al nan Di er Avanslar Hesab

            600 Gelirler Hesab

700

700
3

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

700

700

47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI

Borç ve gider kar klar  hesap grubu, mevzuat  gere ince belirlenen esaslar çerçevesinde
ayr lacak uzun vadeli her türlü borç ve gider kar n izlenmesi için kullan r.

Borç ve gider kar klar  hesap grubunda yer alan hesaplarda kay tl  kar k tutarlar ndan
dönem sonlar nda vadeleri bir y n alt na inenler, k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu
içindeki ilgili kar k hesaplar na aktar r.

Borç ve gider kar klar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

472 K dem Tazminat  Kar  Hesab

479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

472 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i

dem tazminat  kar  hesab , belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr lan uzun vadeli k dem
tazminatlar  kar klar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 - Faaliyet dönemi içinde ödenmek üzere 1.000.-YTL k dem tazminat  ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

               472 K dem Tazminat  Kar  Hesab

1.000

1.000

b) Borç

1 - Daha önceki y llarda hesaplanarak uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki
dem tazminat  kar  hesab na kaydedilmi  1.000.-YTL nin izleyen dönemde ödenmesine karar

verilmi tir.

1 472 K dem Tazminat  Kar  Hesab 1.000
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         372 K dem Tazminat  Kar  Hesab 1.000

2  – l Tar m Müdürlü ünde görevli i çi A için imdiye kadar 20.000.-YTL k dem tazminat
kar n konusu kalmam r.

2
472 K dem Tazminat  Kar  Hesab

               600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

479 D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Di er borç ve gider kar klar  hesab , uzun vadeli di er borç ve gider kar klar n izlenmesi
için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - Faaliyet dönemini a an bir süreyle 50.000.-YTL di er borç için kar k ayr lm r.

1
630 Giderler Hesab

         479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

50.000

50.000

b) Borç

1 - Daha önceki y llarda hesaplanarak uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki
di er borç ve gider kar klar  hesab na kaydedilmi  50.000.-YTL izleyen dönemde ödenmesine karar
verilmi tir.

1
479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

         379 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

50.000

50.000

2 – Ayr lan 20.000.-YTL di er borç ve gider kar klar n  konusu kalmam r.

2
479 Di er Borç ve Gider Kar klar  Hesab

                         600 Gelirler Hesab

20.000

20.000

48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI
Gelecek y llara ait gelirler ve gider tahakkuklar  hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya

kan gelecek y llara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek y llarda yap lacak
giderlerin izlenmesi amac yla kullan r.
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Gelecek y llara ait gelirler ve gider tahakkuklar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak
daki hesaplardan olu ur:

480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

480 GELECEK YILLARA A T GEL RLER HESABI

Hesab n niteli i
Gelecek y llara ait gelirler hesab , dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek y llar n faaliyet

hesaplar na ait olan gelirlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Pe in tahsil edilen gelirlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde

tahakkuk ettirilmesi gerekenler, ilgili olduklar  y lda tahakkuk ettirilmek üzere bu hesapta izlenir.

Kuponlu tahviller ve kuponlu bonolar n nominal bedelin üstünde primli olarak sat lmas
durumunda, nominal bedel ile sat  bedeli aras ndaki fark n içinde bulunulan faaliyet dönemini takip
eden dönemlere ait olan k sm  bu hesaba kaydedilir.

Dönem sonunda, bu hesapta yer al p tahakkuk zaman na bir y ldan az süre kalan pe in tahsil
edilmi  gelirler, düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu
içindeki gelecek aylara ait gelirler hesab na aktar r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - çinde bulunulan y  takip eden y llara ait olarak  bütçe ile ili kilendirilmeyen 500.-YTL

tahsilat yap lm r.

1
100 Kasa Hesab

           480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

500

500

2– Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan Devlet borçlanma senedini uluslararas
piyasalarda %10 primli ihraç etmi tir. (Senetlerin sat  de eri ile nominal de eri aras ndaki fark n
sat n yap ld  y la ait olan k sm  3.000.-YTL d r.)

102 Bankalar Hesab

              410 D  Mali Borçlar Hesab

              600 Gelirler Hesab

              480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

505.000

500.000

3.000

2.0002

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri  Hesab

5.000

5.000
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3  – Hazine nominal bedeli 500.000.-YTL olan kuponlu hazine bonosu %10 primli ihraç
etmi tir. (Hazine bonosunun vadesi bir sonraki y la ta makta olup, iskonto tutar n içinde bulunulan

la isabet eden k sm  3.000.-YTL d r.)

102 Bankalar Hesab

          305 Bonolar Hesab

          600 Gelirler Hesab

          480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab

505.000

500.000

3.000

2.0003

805 Gelir Yans tma Hesab

          800 Bütçe Gelirleri Hesab

5.000

5.000

b) Borç

1– Gelecek y llara ait gelirler hesab nda kay tl  5.000.-YTL nin tahakkuk zamana  bir y n
alt na inmi tir. Dönem sonunda gerekli kay tlar  yap z.

1
480 Gelecek Y llara Ait Gelirler Hesab n

         380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab

5.000

5.000

481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI

Hesab n niteli i

Gider tahakkuklar  hesab ; uzun vadeli iç ve d  malî borçlar hesap gruplar nda izlenmeyen,
tahakkuk etmi  giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden
dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Gider olarak tahakkuk ettirilmi  olup, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden
dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden kaynaklanan borçlar, ilgili oldu u dönemde
ödenmek üzere bu hesapta izlenir.

Gider tahakkuklar  hesab na kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte bütçe
fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki hesaplarda yer alan iç ve d  malî
borçlar için y l sonlar nda geçici mizandan önce hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini
takip eden dönemlerde ödenecek olan i lemi  faiz giderleri bu hesaba kaydedilir.

Gider tahakkuklar  hesab nda takip edilen döviz cinsinden faiz gideri tahakkuklar , y l
sonlar nda geçici mizandan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru ile de erlenir.

Dönem sonunda, bu hesapta yer al p ödeme zaman na bir y ldan az süre kalan borçlar,
düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider
tahakkuklar  hesab na aktar r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
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1  - çinde bulunulan y  takip eden y llarda ödenebilir duruma gelecek olan giderlerden
kaynaklanan borç tahakkuklar  toplam  5.000.-YTL oldu u görülmü tür.

1
630 Giderler Hesab

                  481 Gider Tahakkuklar  Hesab

5.000

5.000

2  – Kuponlu tahvillerden vadesinden önce geri ödenenlerin anaparas  500.000.-YTL, alaca a
ili kin i lemi  faizi 5.000.-YTL d r. (Faizin 3.500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 1.500.-YTL ise
geçmi  y llara ait)

404 Tahviller Hesab

630 Giderler Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

500.000

3.500

1.500

505.0002

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

3 –  mali borç hesaplar nda yer alan 50.000 Avro’luk tutar n 10.000 Avroluk k sm n vadesi
dolmu  olup, 1000 Avroluk faizi ile birlikte ödenmi tir. Faiz geçmi  y llara aittir. (1 Avro=1.63.-YTL)

410  D  Mali Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                  106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.630

17.9303

830 Bütçe Gideri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

4– Gider tahakkuklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur art  oldu u görülmü tür.

4
630 Giderler Hesab

                      481 Gider Tahakkuklar  Hesab

1.000

1.000

b) Borç

1– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000.-YTL  5.000.-YTL faizi ile
birlikte d  finansman kayna  taraf ndan hibeye edilmi tir .
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630 Giderler Hesab

                230 Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs.

                281 Gelir Tahakkuklar  Hesab

105.000

100.000

5.000
1

410 D  Malî Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

                 600 Gelirler Hesab

100.000

5.000

105.000

2  – Gider tahakkuklar  hesab nda kay tl  döviz cinsinden tutarlar n y l sonunda T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 1.000.-YTL kur azal  oldu u
görülmü tür.

2
481 Gider Tahakkuklar  Hesab

            600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

3 - Gider tahakkuklar  hesab nda yer alan 5.000.-YTL içinde bulunulan faaliyet dönemini takip
eden dönemde ödenebilir duruma gelecektir.

3
481 Gider Tahakkuklar  Hesab

           381 Gider Tahakkuklar  Hesab

5.000

5.000

49 D ER UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR

Di er uzun vadeli yabanc  kaynaklar hesap grubu, yukar daki hesap gruplar nda tan mlanmam
olan di er uzun vadeli yabanc  kaynaklar n izlenmesi için kullan r.

499 D ER UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Di er uzun vadeli yabanc  kaynaklar hesab , yukar daki hesaplarda tan mlanmam  olan di er
uzun vadeli yabanc  kaynaklar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 - K kkale Üniversitesi di er uzun vadeli yabanc  kaynak olarak 50.000.-YTL alm r.

1
630 Giderler Hesab

        499  Di er Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hesab

50.000

50.000
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 830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

50.000

50.000

b) Borç
1  - Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki di er uzun vadeli yabanc

kaynaklar hesab nda 10.000.-YTL dönem sonunda vadesi bir y n alt na inmi tir.

1
499  Di er Çe itli K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar Hs

          399  Di er Çe itli K.V. Yabanc  Kaynaklar Hs

10.000

10.000
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YYEEDD NNCC BBÖÖLLÜÜMM

ÖÖZZ KKAAYYNNAAKKLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

5 ÖZ KAYNAKLAR

Öz kaynaklar ana hesap grubu, varl klar toplam  ile yabanc  kaynaklar toplam  aras ndaki fark n
izlenmesi için kullan r

Öz kaynaklar hesap grubu net de er, de er hareketleri, yeniden de erleme farklar , yedekler,
geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar , geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  ve dönem faaliyet
sonuçlar  hesap gruplar na ayr r.

50 NET DE ER

Net de er hesap grubu; varl klar toplam  ile yabanc  kaynaklar, de er hareketleri, yeniden
de erleme farklar , geçmi  y llar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçlar  ve dönem faaliyet sonuçlar
toplam  aras ndaki fark  ifade eden net de erin izlenmesi için kullan r.

500 NET DE ER HESABI

Hesab n niteli i

Net de er hesab ; hesaplarda kay tl  varl klar toplam  ile yabanc  kaynaklar, de er hareketleri,
yeniden de erleme farklar , geçmi  y llar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçlar  ve dönem faaliyet
sonuçlar  toplam  aras ndaki fark, hesaplarda kay tl  olmayan varl k ve yabanc  kaynaklardan kaydi
envanteri yap larak hesaplara al nanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki di er hesaplarda kay tl
tutarlardan bu hesaba aktar lmas na Bakanl kça karar verilenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  – Ankara Defterdarl na ait ta tlar n envanteri yap lm  ve 20.000.-YTL de erinde ta t
oldu u tespit edilmi tir.

1
254 Ta tlar Hesab

              500 Net De er Hesab

20.000

20.000

2  - De er hareketleri sonuç hesab  8.000.-YTL alacak bakiyesi vermi  olup, bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

2
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

              500 Net De er Hesab

8.000

8.000

3 - Yeniden de erleme farklar  hesab  8.000.-YTL alacak bakiyesi vermi  olup, bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.
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3
522 Yeniden De erleme Farklar   Hesab

               500 Net De er Hesab

8.000

8.000

4  – Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  100.-YTL’nin be inci y n
sonunda net de er hesab na aktar lm r.

4
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hesab

               500 Net De er Hesab

100

100

b) Borç
1 - Cari y lda ödenecek d  mali borçlar n envanteri yap lm  ve 2.000.000.-YTL d  mali borç

oldu u tespit edilmi tir.

1
304 Cari Y lda Ödenecek Tahviller Hesab

                  500 Net De er Hesab

2.000.000

2.000.000

2  - De er hareketleri sonuç hesab  8.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup, bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

2
500 Net De er Hesab

              519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

8.000

8.000

3  - Yeniden de erleme farklar  hesab  8.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup, bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

3
500 Net De er Hesab

               522 Yeniden De erleme Farklar   Hesab

8.000

8.000

4 - Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  5.000.-YTL be inci y n sonunda
net de er hesab na aktar lm r.

4
500 Net De er Hesab

              580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hs.

5.000

5.000
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51 DE ER HAREKETLER

De er hareketleri grubu, ayn  bütçeli kamu idarelerinin farkl  muhasebe birimleri aras ndaki
nakit ve nakit d  de er hareketlerine ait i lemlerin izlenmesi için kullan r.

De er hareketleri, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

510 Nakit Hareketleri Hesab

511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

513 Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

510 NAK T HAREKETLER  HESABI

Hesab n niteli i

Nakit hareketleri hesab ; gerek tek hazine hesab  sistemine dâhil gerekse tek hazine hesab
sistemi d nda kalan ayn  bütçeli kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, nakit fazlas  olarak veya
di er muhasebe birimlerine nakit ihtiyac  olarak gönderilen veya bu mahiyette al nan paralar n
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Bankalarca vergi daireleri ad na vergi tahsil al nd  ile yap lan vergi ve benzeri tahsilat için,

gün sonlar nda vergi tahsil al nd lar  günlük icmal cetveli düzenlenir. Vergi tahsil al nd lar  ile vergi
tahsil al nd lar  günlük icmal cetvelleri, tahsilat n ilgili bankaca Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas na aktar lmas  için Bakanl kça (Gelir daresi Ba kanl ) belirlenen süre sonunda, aktarmaya
ili kin belge ile birlikte ilgili muhasebe birimlerine bildirilir.

Vergi tahsil al nd , bankaca üç nüsha olarak düzenlenir. Al nd , yetkililer taraf ndan
imzalan p onayland ktan sonra “Mükellef” nüshas  paray  teslim edene verilir, “Vergi Dairesi” yaz
ikinci nüsha, vergi tahsil al nd lar  günlük icmal cetveli ekinde ilgili muhasebe birimine gönderilir,
“Banka” yaz  üçüncü nüsha ise bankada kal r.

Vergi tahsil al nd lar  günlük icmal cetveli, vergi daireleri ad na tahsilat yapmaya yetkili
bankalarca bir gün içinde tahsil edilen vergi ve benzeri tahsilat kar nda düzenlenen vergi tahsil
al nd lar , vergi daireleri itibar yla kaydedilir. Günlük icmal cetvelleri, vergi dairesinin hesab n
bulundu u banka ubesi taraf ndan, bankan n di er ubelerince yap lan tahsilatlar  da içerecek ekilde
iki nüsha olarak düzenlenir. lk nüshas , tahsilata ait al nd  nüshalar  ile birlikte ilgili vergi dairesine
gönderilir, ikinci nüshas  ise bankada kal r.

Bakanl kça bast lan vergi tahsil al nd  ve vergi tahsil al nd lar  günlük icmal cetveli
bankalara yeterli miktarda verilir.

Hesab n i leyi i

Alacak/Borç

1  - Tek hazine hesab  sistemi d nda kalan muhasebe birimince nakit fazlas  olarak 20.000.-
YTL aktar lm r.

a) Alan muhasebe biriminin kayd ,

b) Gönderen muhasebe biriminin kayd ,
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a 102 Banka Hesab

               510 Nakit Hareketleri Hesab

20.000

20.000
1

b 510 Nakit Hareketleri Hesab

               103 Verilen Çekler ve Gönder.Emirleri Hs.

20.000

20.000

2 - Karakeçili Muhasebe Birimine nakit ihtiyac  olarak 6.000.-YTL gönderilmi tir.

a) Alan muhasebe biriminin kayd ,

b) Gönderen muhasebe biriminin kayd ,

a
102 Banka Hesab

                510 Nakit Hareketleri Hesab

6.000

6.000
2

b 510 Nakit Hareketleri Hesab

                102.02 Banka Hesab  ( l Hazine Cari)

6.000

6.000

3  - K kkale Muhasebe Birimi taraf ndan Delice Muhasebe Birimine nakit ihtiyac  olarak
7.000.-YTL gönderilmi tir.

a) Alan muhasebe biriminin kayd ,

b) Gönderen muhasebe biriminin kayd ,

a
102 Banka Hesab

               510 Nakit Hareketleri Hesab

7.000

7.000
3

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

               102 Banka Hesab  ( l Hazine Cari)

7.000

7.000

4- Çorum Muhasebe Birimine il nakit ihtiyac  olarak Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimi
20.000.-YTL göndermi tir.

a) Çorum Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd ,

a
102 Banka Hesab  ( l Hazine Cari)

              510 Nakit Hareketleri Hesab

20.000

20.000
4

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

               102 Banka Hesab

20.000

20.000
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5  - Akbank taraf ndan tahsil edilerek do rudan Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimine
gönderilen Irmak Vergi Dairesi Müdürlü üne ait bütçe geliri toplam  7.000.-YTL olup, bunun
kurumlar vergisi tahsilat  oldu u görülmü tür.

a) Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Irmak Vergi Dairesi Müdürlü ünün kayd ,

a 102 Banka Hesab

             510 Nakit Hareketleri Hesab

7.000

7.000

510 Nakit Hareketleri Hesab

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

7.000

7.000
5

b
805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

7.000

7.000

6 - K kkale Muhasebe Birimince il nakit fazlas  olarak merkeze 11.000.-YTL gönderilmi tir.

a) Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a 102 Banka Hesab

               510 Nakit Hareketleri Hesab

11.000

11.000
6

b
510 Nakit Hareketleri Hesab

               102 Banka Hesab  ( l Haz.Cari Hs.)

11.000

11.000

7 – Dönem sonunda nakit hareketleri hesab n 5.000.-YTL borç bakiyesi verdi i görülmü tür.

7
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

               510 Nakit Hareketleri Hesab

5.000

5.000

8  – Dönem sonunda nakit hareketleri hesab n 5.000.-YTL alacak bakiyesi verdi i
görülmü tür.

8
510 Nakit Hareketleri Hesab

               519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

5.000

5.000

9  – Tek hazine hesab  sistemi d nda bulunan Çankaya Vergi Dairesi Muhasebe Birimince
tahsil edilmek üzere T.C. Merkez Bankas na gönderilen 1.560.-YTL çekin tahsil edildi i bildirilmi tir.
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9
510 Nakit Hareketleri Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çekler)

1.560

1.560

511 MUHASEBE B MLER  ARASI LEMLER HESABI

Hesab n niteli i

Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab , ayn  bütçeli kamu idarelerine ait muhasebe
birimlerinin birbirlerine gönderdikleri veya birbirlerinden ald klar  para ve k ymetler ile birbirleri
ad na nakden veya mahsuben yapt klar  tahsilat ve ödemelerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

a) Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  arac yla yap lacak i lemler;
1) Ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka muhasebe biriminde kay tl  olan borçlar na kar k

borçlular veya ilgililerinden nakden veya mahsuben yap lan tahsilatlar.

2) Herhangi bir hesab n alaca nda kay tl  olup, ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka muhasebe
birimine mahsuben yap lan aktarmalar.

3) Ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka muhasebe biriminde kay tl  olan borçlar na mahsuben,
ilgililerin hakedi lerinden yap lan kesintiler.

4) Ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka muhasebe birimleri ad na yap lan ödemeler ile nakden
veya mahsuben yap lan tahsilatlar.

5) Hazine veya kurum mal  menkul k ymet ve varl klar n Hazineye veya ayn  bütçeli kamu
idaresinin farkl  muhasebe birimlerine gönderilmesine ili kin i lemler.

6) Kuruma ait stoklar ile maddi duran varl klar n ayn  bütçeli kamu idaresinin farkl  muhasebe
birimlerine gönderilmesine ili kin i lemler.

7) Yukar da (1) numarada belirtilen i lemler hakk nda haz r de erler; (2) numarada belirtilen
lemler hakk nda faaliyet borçlar  ve emanet yabanc  kaynaklar; (5) numarada belirtilen i lemler

hakk nda dönen varl klar ana hesap grubu içindeki menkul k ymet ve varl klar; (6) numarada belirtilen
lemler hakk nda ise dönen varl klar ana hesap grubu içindeki stoklar ile duran varl klar ana hesap

grubu içindeki maddi duran varl klar hesap gruplar nda aç kland ekilde i lem yap r.

b) Ayl k ve di er hakedi lerden yap lacak kesintiler;

1) Memur veya di er istihkak sahiplerinin ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka bir muhasebe
biriminde kay tl  olan borcuna kar k ayl k veya hakedi lerinden kesinti yap lmas  hakk nda
dairesinden gelen yaz  veya haciz kararlar nda belirtilen tutar, önce borçlular defterine ve naz m
hesaplar grubu içindeki ba ka birimler ad na izlenen alacaklar ve ba ka birimler ad na izlenen alacak
emanetleri hesaplar na kaydedilir. Haciz kararlar  ayr ca harcama birimine gönderilir.

2) lgili idare taraf ndan her ay memurun ayl ndan kesilen tutar, ayl k bordronun “kesintiler”
tablosunun ilgili sütununda gösterir.

3) Bu suretle dairesince ayl k bordrolar n ilgili kesinti sütununda gösterilen tutarlar ile istihkak
sahiplerinin hakedi lerinden kesilerek ödeme emri belgesi üzerinde gösterilen ve yevmiyede emanetler
hesab na alacak kaydedilen tutarlar borçlular defterine i lendikten sonra, yap lan kesintiler için
muhasebe birimleri itibar yla her bir i lem için ayr  ayr  muhasebe i lem fi i düzenlenir. Bu fi lerin
ilgili nüshalar , ad na mahsuben tahsilat yap lan muhasebe birimine gönderilir.

c) Ba ka muhasebe birimleri ad na yap lan ödemeler;

1) Denetim elemanlar na, ödeme yönünden ba  olduklar  muhasebe birimi d ndaki muhasebe
birimlerince yap lan ödemeler.
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2) Askerî gemi mutemetlerine, deniz filolar  muhasebe birimi d ndaki muhasebe birimlerince
yap lan ödemeler.

3) Bakanl kça, bir muhasebe biriminden ba ka bir muhasebe birimi ad na yap lmas  bildirilen
ödemeler.

ç) Ba ka muhasebe birimleri ad na nakden veya mahsuben yap lan tahsilat;

1) Ayn  bütçeli kamu idaresinin ba ka muhasebe birimleri ad na nakden veya mahsuben yap lan
tahsilata ait muhasebe i lem fi i ad na tahsilat yap lan muhasebe birimine geldi inde, önce tahsilat n
kar  olan alaca n hangi hesapta, hangi daire veya mükellef ad na kay tl  oldu u ara r. Söz
konusu tutar; bütçe gelirleri hesab , ki ilerden alacaklar hesab , avans ve kredi hesaplar  gibi
hesaplardan hangisini ilgilendiriyorsa o hesaba kaydedilir.

2) Kar  muhasebe biriminden gelen muhasebe i lem fi inin kontrolü sonucunda, borç veya
mükellefiyet kayd n bulunmad  veya borcun daha önce kapand  anla ld nda ya da bildirilen
tutar n kay tl  alacaktan fazla olmas  durumunda mahsup edilemeyen tutar, ilgilisine iade edilmek
üzere emanetler hesab na kaydedilir.

Hesab n i leyi i

Alacak/Borç

1  – (A) ahs , Delice Muhasebe Birimindeki ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  borcuna
kar k Sulakyurt Muhasebe Birimine 75.-YTL yat rm r.

a) Sulakyurt Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Delice Muhasebe Biriminin kayd ,

a
100 Kasa Hesab

             511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

75

75

511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

75

75
1

b
805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

2  – K lcahamam Muhasebe Birimi mükellefi (A), 100.-YTL gelir vergisi borcunu Ba kent
Vergi Dairesine yat rm r.

a) Ba kent Vergi Dairesinin kayd ,

b) K lcahamam Muhasebe Biriminin kayd ,

a
100 Kasa Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100
2

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

100

100
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  805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

3  – Denetim eleman  (A)’ya geçici görev yollu u olarak, Bah  Muhasebe Birimi taraf ndan
ödenen 500.-YTL nin muhasebe i lem fi i denetim elaman n ödeme yönünden ba  oldu u
muhasebe birimine gelmi tir.

a) Bah  Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Ödeme yönünden ba  olduklar  muhasebe biriminin kayd ,

a
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              100 Kasa Hesab

500

500
3

b
161 Personel Avanslar  Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

500

500

4  – stanbul Muhasebe Birimince, Gölcük Deniz Filosu Muhasebe Birimi gemi mutemedine
250.-YTL avans ödenmi tir.

a) Gölcük Deniz Filosu Muhasebe Biriminin kayd ,

b) stanbul Muhasebe Biriminin kayd ,

a
160  Avans ve Kredileri Hesab

             511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

250

250
4

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             100 Kasa Hesab

250

250

5 – K kkale Muhasebe Birimi 1.000 Avroyu D  Ödemeler Muhasebe Birimine göndermi tir.
(Aktarma de eri 1.600.-YTL)

a) D  Ödemeler Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
105 Döviz Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.600

1.600
5

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.600

1.600

6 - Keskin Muhasebe Birimi hesab na K kkale Muhasebe Biriminde 2.000.-YTL kredi aç lm r.
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a) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
160  Avans ve Krediler hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

2.000

2.000
6

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              333 Emanetler Hesab

2.000

2.000

7  – Keskin Muhasebe Birimi hesab na, K kkale Muhasebe Biriminde aç lan 2.000.-YTL
kredinin 1.000.-YTL si harcanmayarak K kkale Muhasebe Birimi iade edilmi tir.

a) K kkale Muhasebe Biriminin kayd  ,

b) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

a
333 Emanetler Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
7

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              160  Avans ve Kredileri Hesab

1.000

1.000

8  – Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Birimi K kkale Anadolu Lisesi pansiyonlu
okulun pansiyon paras ndan 2.500.-YTL’ sinin K ehir Fen Lisesine aktar lmas  istemi tir.

a) K kkale Anadolu Lisesi pansiyonlu okulunun kayd ,

b) K ehir Fen Lisesinin kayd ,

a
332 Okul Pansiyonlar  Hesab

               511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

2.500

2.500
8

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              332 Okul Pansiyonlar  Hesab

2.500

2.500

9  – (A) ahs n Delice Muhasebe Birimindeki tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi
gerekmeyen ki i borcuna kar k Sulakyurt Muhasebe Birimine 75.-YTL yat rm r.

a) Sulakyurt Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Delice Muhasebe Biriminin kayd ,
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a
100 Kasa Hesab

511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

75

75
9

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

75

75

10 – Keskin Muhasebe Birimi hesaplar nda kay tl  200.-YTL geçici görev yollu u avans na
kar k memur (A), K kkale Muhasebe birimine 100.-YTL yat rm r.

a) K kkale Muhasebe Biriminin kayd  ,

b) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

a
100 Kasa Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100
10

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              161 Personel Avanslar  Hesab

100

100

11 – K kkale Muhasebe Birimi 1.000.-TL tutar ndaki hazine bonosunu Delice Muhasebe
Birimine göndermi tir.

a) Delice Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
11

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hs.

1.000

1.000

12- kkale Milli E itim Müdürlü üne ait 1.000.-YTL de erindeki k rtasiye Ankara Milli
itim Müdürlü üne devredilmi tir.

a) Devir alan n kay tlar ,

b) Devir verenin kay tlar ,

a
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
12

b
150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

1.000

1.000
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13– Maliye Bakanl ndan verilen emir üzerine Keskin Muhasebe Birimince ödenmesi gereken
100.-YTL tutar ndaki tedavi gideri K kkale Muhasebe Birimince ödenmi tir.

a) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

630 Giderler Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100
a

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

100

100
13

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

100

100

14 – Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab l sonunda 2.000.-YTL borç bakiyesi vermi
olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

14
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

2.000.

2.000

15 – Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab l sonunda 2.000.-YTL alacak bakiyesi vermi
olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

15
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

              519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000.

2.000

16 – Emanet hesab nda bulunan %12 pansiyon gelirlerinden 3.000.-YTL Milli E itim Bakanl
Merkez Muhasebe Birimine gönderilmi tir.

16
333 Emanetler Hesab

              511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

3.000

3.000

512 PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI

Hesab n niteli i
Proje özel hesab ndan kullan mlar hesab ; d  finansman kayna  taraf ndan proje özel hesab na

aktar lan d  proje kredilerinden, kamu idareleri taraf ndan yap lan kullan mlara ili kin kullan m
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bilgilerinin Devlet Borçlar  Muhasebe Birimi ve ilgili idare muhasebe birimlerince izlenmesi için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  – Kamu idaresince, mal n teslimi veya hizmetin ifas  üzerine proje özel hesab ndan yap lan

50.000 Avroluk kullan lm r.(Tahakkuk tarihindeki T.C.Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1.63.-YTL)

630 Giderler Hesab

                512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

81.500

81.500
1

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

81.500

81.500

2 – Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile  köy okullar
için bilgisayar al nmas na karar verilmi  olup, proje özel hesab ndan 50.000 Avroluk avans verilmi tir.
(Avans n verildi i tarihindeki T.C.Merkez döviz sat  Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL) avans n kullan na
ili kin hesap özeti Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir. (Ay sonu T.C. Merkez Döviz Sat
Kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

a) Kullan  idare muhasebe biriminin kayd ,

b) Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin ay sonu kayd ,

a
166 Proje Özel Hes. Ver.Av.ve Akreditifler Hs.

            512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

81.500

81.500
2

b
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

            104 Proje Özel Hesab

81.500

81.500

3 –Avrupa Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile Milli E itim
Bakanl  ad na T.C Merkez Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve
kullan  kurumun gerçekle tirdi i 50.000 avroluk kullan m iade edilmi tir. ( ade tarihindeki T.C.
Merkez Döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL)

3
104 Proje Özel Hesab

       512 Proje Özel Hesab ndan Kullan. Hs.

81.500

81.500

4  -Ay sonlar nda proje özel hesab ndan kullan mlar hesab n içinde bulunulan ayda yap lan
kullan  gösteren k sm n, kullan  idare muhasebe birimince ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 2.000.-YTL kur art  fark  oldu u görülmü tür.
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4
630 Giderler Hesab

              512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

2.000

2.000

5 – Proje özel hesab ndan kullan mlar hesab  y l sonunda 2.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup
ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

5
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

            512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hs.

2.000

2.000

b) Borç

1– Hesaba aktar lan 5.000 Avro ile Ankara’n n K lcahamam lçesinin Gökbel köyüne bir okul
yap lm  olup, banka bilgisi Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir. (M.B. döviz sat  kuru 1
Avro=1,64.-YTL)

1
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

            104 Proje Özel Hesab

8.200

8.200

2  – Avrupa Birli i ile yap lan kredi anla mas  ile Milli E itim Bakanl  ad na T.C Merkez
Bankas ndaki hesaba d  finansman kayna  taraf ndan aktar lan ve kullan  kurumun proje özel
hesab ndan ald  50.000 avroluk avans nakten edilmi tir. Kullan  idare muhasebe biriminin kayd ;

a) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,60.-YTL

b) ade tarihindeki T.C.Merkez Döviz sat  kuru 1 Avro = 1,60.-YTL ve avans n verildi i
tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1,63.-YTL

a

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

       166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

        600 Gelirler Hesab

81.500

80.000

1.500
2

b

512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

630 Giderler Hesab

        166 PÖH Verilen Avans ve Akreditifler Hs.

80.000

1.500

81.500

3- Ay sonlar nda proje özel hesab ndan kullan mlar hesab n içinde bulunulan ayda yap lan
kullan  gösteren k sm n, kullan  idare muhasebe birimince ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz
sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 2.000.-YTL kur azal  fark  oldu u görülmü tür.
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3
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

2.000

2.000

4 – Proje özel hesab ndan kullan mlar hesab  y l sonunda 2.000.-YTL alacak bakiyesi vermi
olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

4
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000

2.000

513 DO RUDAN DI  PROJE KRED  KULLANIMLARI B LD M HESABI

Hesab n niteli i
Do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab ; kamu idarelerince, hazine hesaplar na

intikal ettirilmeksizin d  finansman kayna ndan do rudan kullan lan d  proje kredilerinden, ilgili
idare muhasebe birimlerince teyit edildi i bildirilen tutarlar n, Devlet Borçlar  Muhasebe Birimi ve
ilgili idare muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Milli E itim Bakanl  ad na köy okullar n bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya
Bankas ndan kredi temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden 100.000 Avroluk
avans verilmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1,32.-YTL)

a) Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin kayd ,

a
167  Do rudan  D  Proje  Kredi  Kullan mlar  Avans  ve
Akreditifleri Hesab

            513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hs.

132.000

132.000

513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
1

b
959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hs.

           958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hs.

132.000

132.000

2  - Dönem sonu itibar yla hesab n 2.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup ilgili hesaba
aktar larak kapat lm r.

2
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

             513 Do rudan D  Proje Kredi Kulla. Bil.H.

2.000.

2.000
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b) Borç

1  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile 10.000
Avroluk e itim bedeli olarak d  proje kredisi kullan , d  finansman kayna  taraf ndan Hazine
Müste arl na bildirilmi tir. Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince, kullan m bilgisinde yer alan tutar n
kullan  idare muhasebe birimince bildirilen kullan m tutar na e ittir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.40.-YTL

a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

630 Giderler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

130.000

2.000

132.000
1

b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

             410 D  Mali Borçlar Hesab

             600 Gelirler Hesab

140.000

132.000

8.000

2  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile 10.000
Avroluk e itim bedeli olarak d  proje kredisi kullan   kullan  idare muhasebe birimince  102.000
Avro teyit edilmi tir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.20.-YTL

a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Tey. Do .D  P.K.Kul.Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

            600 Gelirler Hesab

130.000

2.600

132.000

600

b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

194 Tey. Do .D  P.K.Kul.Hesab

630 Giderler Hesab

            410 D  Mali Borçlar Hesab

120.000

2.400

9.600

132.000

2

951 Kredi Anla malar  Hesab

           950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000
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3  - Kullan  idarelerin do rudan d  proje kredi kullan na ili kin bütçele tirme bilgisinin
Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine ula mad  için hesaplara al nan tutar için kullan na ili kin teyit
bilgisi 100.000 Avro olarak Devlet Borçlar  Muhasebe Birimine gelmi tir.

a) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.35.-YTL

b) Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro=1.32.-YTL ve muhasebe
birimince muhasebele tirmeye esas al nan kur 1 Avro=1.30.-YTL

a

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

            194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

            600 Gelirler Hesab

135.000

132.000

3.000
3

b

513 Do .D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

630 Giderler Hesab

            194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

130.000

2.000

132.000

4  - Dönem sonu itibar yla hesab n 2.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup ilgili hesaba
aktar larak kapat lm r.

4
513 Do rudan D  Proje Kredi Kulla. Bil.H.

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000.

2.000

519 DE ER HAREKETLER  SONUÇ HESABI

Hesab n niteli i

De er hareketleri sonuç hesab , bu grup içindeki hesaplar n y l sonunda kalan bakiyeleri ve bu
bakiyelere ili kin olarak daha sonraki y llarda yap lan kay tlar n izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Malî y l sonu itibar yla muhasebe birimlerince bu hesaba kaydedilen tutarlar, Bakanl kça
merkezde birle tirilir. Birle tirme sonucu, hesab n borç veya alacak bakiyesi vermesi durumunda
hesab n denkli inin sa lanmas  amac yla Bakanl kça merkezde ve yerinde gerekli incelemeler yap r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  - De er hareketleri sonuç hesab  8.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup, Bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

1
500 Net De er Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

8.000

8.000
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2– Dönem sonunda, nakit hareketleri hesab  5.000.-YTL alacak bakiyesi vermi  olup, ilgili
hesaba aktar larak kapat lm r.

2
510 Nakit Hareketleri Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

5.000

5.000

3– Dönem sonunda, muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  2.000.-YTL alacak bakiyesi
vermi  olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

3
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000.

2.000

4– Dönem sonunda proje özel hesab ndan kullan mlar hesab  2.000.-YTL alacak bakiyesi
vermi  olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

4
512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000.

2.000

5- Dönem sonunda do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  2.000.-YTL alacak
bakiyesi vermi  olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

5
513 Do rudan D  Proje Kredi Kulla. Bil.H.

           519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

2.000.

2.000

6 - Maliye Bakanl ndan verilen emir üzerine Keskin Muhasebe Birimince ödenmesi gereken
100.-YTL tutar ndaki tedavi gideri K kkale Muhasebe Birimince 19.12.2006 tarihinde ödenmi  olup,
ilgili muhasebe fi i Keskin Muhasebe Birimi 15.01.2007 tarihinde intikal etmi tir.

630 Giderler Hesab

            519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

100

100
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

100

100

b) Borç
1  – Dönem sonunda, nakit hareketleri hesab  5.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup, ilgili

hesaba aktar larak kapat lm r.
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1
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

            510 Nakit Hareketleri Hesab

5.000

5.000

2 – Dönem sonunda, muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  2.000.-YTL borç bakiyesi vermi
olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

2
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

            511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

2.000.

2.000

3 – Dönem sonunda, proje özel hesab ndan kullan mlar hesab  2.000.-YTL borç bakiyesi vermi
olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

3
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

            512 Proje Özel Hesab ndan Kullan mlar Hesab

2.000.

2.000

4  - Dönem sonunda, do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  2.000.-YTL borç
bakiyesi vermi  olup, ilgili hesaba aktar larak kapat lm r.

4
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

           513 Do rudan D  Proje Kredi Kulla. Bil.H.

2.000.

2.000

5  – (A) ahs n Delice Muhasebe Birimindeki ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  borcuna
kar k 28.12.2006 tarihinde Sulakyurt Muhasebe Birimine 75.-YTL yat rm  olup, muhasebe fi i
Delice Muhasebe Birimine 15.01.2007 y nda intikal etmi tir.

519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

            140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

75

75
5

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

75

75

6  - De er hareketleri sonuç hesab  8.000.-YTL alacak bakiyesi vermi  olup, Bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

6 519 De er Hareketleri Sonuç Hesab 8.000
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            500 Net De er Hesab 8.000

7  – Dönem sonunda, de er hareketleri sonuç hesab nda kay tl  8.000.-YTL için sürelerin
güncellenmesi amac yla bölümler aras nda kay t yap lm r.

7
519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

           519 De er Hareketleri Sonuç Hesab

8.000

8.000

52 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI

Yeniden de erleme farklar  hesap grubu, bilançonun aktifinde kay tl  maddi ve maddi olmayan
duran varl klar n yeniden de erlemesinde olu an farklar n izlenmesi için kullan r.

Yeniden de erleme farklar  hesap grubundaki hesaplar, en az be  y ll k geçmi  yeniden
de erleme farklar  gösterecek ekilde bölümlenir ve ayr  ayr  gösterilir.

522 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI HESABI

Hesab n niteli i
Yeniden de erleme farklar  hesab , maddi ve maddi olmayan duran varl klardan yeniden

de erlemeye tabi tutulanlar n yeniden de erlemesinde olu an de er art  ve azal  farklar n
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1  - Yerköy Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  500.-YTL olan bina için %10 de er art  yap lm r.

1

252 Binalar Hesab

             522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

             257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

950

50

2  - Yeniden de erleme farklar  hesab  8.000.-YTL borç bakiyesi vermi  olup, Bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

2
500 Net De er Hesab

           522 Yeniden De erleme Farklar   Hesab

8.000

8.000

b) Borç

1  – lcahamam Muhasebe Birimi hesaplar nda 1.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm
birikmi  amortisman  50.-YTL olan binan n %10 de er azal  yap lm r.
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1

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Art lar  Hesab

           252 Binalar Hesab

5

95

100

2- Elbeyli Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina,

a) 10.000.-YTL bedel ile sat lm r.

b) 8.000.-YTL bedel ile sat lm r.

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

           252 Binalar Hesab

           600 Gelirler Hesab

10.000

500

1.000

10.000

1.500
2 a

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

10.000

10.000

100 Kasa Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

 630 Giderler Hesab

           252 Binalar Hesab

8.000

500

1.000

500

10.000
 b

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

8.000

8.000

3 - Yeniden de erleme farklar  hesab  8.000.-YTL alacak bakiyesi vermi  olup, Bakanl kça bu
bakiyenin net de ere aktar lmas na karar verilmi tir.

3
522 Yeniden De erleme Farklar   Hesab

          500 Net De er Hesab

8.000

8.000

4  – K lcahamam Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl , ayr lm
birikmi  amortisman  1.000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina özelle tirme
kapsam nda, 15.000.-YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde
tahsil edilmek üzere taksitle sat lm r.
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4

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

          252 Binalar Hesab

          600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500

5  - Bah  Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve ayr lm  birikmi
amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan bina ilçe belediyesine
devredilmi tir.

5

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

          252 Binalar Hesab

8.500

1.000

500

10.000

6- Kullan lmayan 30.000.-YTL kay tl  de erli, 1.000.-YTL amortisman ayr lan ve 7.000.-YTL
yeniden de erlemesi yap lan l Tar m Müdürlü ü binas  y lm r. Takdiri arsa de eri 12.000.-
YTL’dir.

6

630 Giderler Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

250 Arazi ve Arsalar Hesab

          252 Binalar Hesab

10.000

1.000

7.000

12.000

30.000

54 YEDEKLER

Yedekler hesap grubu, kanuni zorunluluk veya di er nedenlerle al nan kararlar uyar nca ayr lan
yedeklerin izlenmesi için kullan r.

Yedekler, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur.

540 Yasal Yedekler Hesab

549 Özel Fonlar Hesab

540 YASAL YEDEKLER HESABI

Hesab n niteli i

Yasal yedekler hesab , mevzuat  uyar nca ayr lm  bulunan yedeklerin izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
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1 – Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i faaliyet sonuçlar ndan 8.000.-
YTL yasal yedek ay rm r.

1
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

               540 Yasal Yedekler Hesab

8.000

8.000

b) Borç
1– Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i ay rd  8.000.-YTL yasal yedek

net de er hesab na aktar lm r.

1
540 Yasal Yedekler Hesab

                500 Net De er Hesab

8.000

8.000

549 ÖZEL FONLAR HESABI

Hesab n niteli i

Özel fonlar hesab , tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile di er maksatlarla ayr lan fonlar n izlenmesi
için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i faaliyet sonuçlar ndan 8.000.-
YTL özel fon ay rm r.

1
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

               549 Özel Fonlar Hesab

8.000

8.000

b) Borç
1– Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i ay rd  8.000.-YTL özel fon,

net de er hesab na aktar lm r.

1
549 Özel Fonlar Hesab

                500 Net De er Hesab

8.000

8.000

57 GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI
Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesap grubu, geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar n

izlenmesi için kullan r.

Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesap grubundaki hesaplar, en az be  y ll k geçmi
faaliyet sonuçlar  gösterecek ekilde bölümlenir ve ayr  ayr  gösterilir.
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570 GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI

Hesab n niteli i

Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesab , geçmi  faaliyet dönemlerinde ortaya ç kan
olumlu faaliyet sonuçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1  - Önceki y la ait olumlu faaliyet sonucu olan 1.000.-YTL faaliyet sonuçlar  hesab na

aktar lm r.

1
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hesab

1.000

1.000

2 – Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  5.000.-YTL için dönem sonunda
gerekli güncelleme kayd  yap lm r.

2
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hesab

             570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hs

5.000

5.000

b) Borç

1 – Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i geçmi  y llar olumlu faaliyet
sonucundan 8.000.-YTL yasal yedek ay rm r.

1
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hesab

               540 Yasal Yedekler Hesab

8.000

8.000

2 - Hesapta kay tl  1.000.-YTL be inci y n sonunda net de er hesab na aktar lm r.

2
570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hesab

             500 Net De er Hesab

1.000

1.000

58 GEÇM  YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesap grubu, geçmi  y llar olumsuz faaliyet

sonuçlar n izlenmesi için kullan r.

Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesap grubundaki hesaplar, en az be  y ll k geçmi
faaliyet sonuçlar  gösterecek ekilde bölümlenir ve ayr  ayr  gösterilir.



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

344

580 GEÇM  YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI (-)

Hesab n niteli i

Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab , geçmi  faaliyet dönemlerinde ortaya ç kan
olumsuz faaliyet sonuçlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  - Önceki y llara ait olumsuz faaliyet sonucu olan 5.000.-YTL faaliyet sonuçlar  hesab na

aktar lm r.

1
580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

         591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

5.000

5.000

2 – Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  500.-YTL dönem sonunda gerekli
güncelleme kayd  yap lm r.

2
580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

         580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hs.

500

500

b) Alacak

1 - Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  5.000.-YTL be inci y n sonunda
net de er hesab na aktar lm r.

1
500 Net De er Hesab

        580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hs.

5.000

5.000

59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI

Dönem faaliyet sonuçlar  hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonuçlar n
izlenmesi için kullan r.

Dönem faaliyet sonuçlar , sonucun olumlu veya olumsuz olmas na göre bu grup içinde aç lacak
daki hesaplardan olu ur:

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab

591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesab  (-)

590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI

Hesab n niteli i
Dönem olumlu faaliyet sonuçlar  hesab , faaliyet döneminde ortaya ç kan olumlu faaliyet

sonucunun izlenmesi için kullan r.
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Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – Dönem sonunda olumlu faaliyet sonucu olan 50.000.-YTL ilgili hesaba aktar lm r.

1

690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

            590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab

50.000

50.000

b) Borç
1  – Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuat  gere i dönem olumlu faaliyet

sonucundan 8.000.-YTL yasal yedek ay rm r.

1
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab

               540 Yasal Yedekler Hesab

8.000

8.000

2  - Önceki y la ait olumlu faaliyet sonucu olan 1.000.-YTL faaliyet sonuçlar  hesab na
aktar lm r.

2
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab

            570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Son.Hs.

1.000

1.000

591 DÖNEM OLUMSUZ FAAL YET SONUCU HESABI (-)

Hesab n niteli i

Dönem olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab , faaliyet döneminde ortaya ç kan olumsuz faaliyet
sonucunun izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Dönem sonunda olumsuz faaliyet sonucu olan 50.000.-YTL ilgili hesaba aktar lm r.

1
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

          690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

50.000

50.000

b) Alacak
1  - Önceki y llara ait olumsuz faaliyet sonucu olan 5.000.-YTL faaliyet sonuçlar  hesab na

aktar lm r.
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1
580 Geçmi  Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

        591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

5.000

5.000
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SSEEKK ZZ NNCC BBÖÖLLÜÜMM

FFAAAALL YYEETT HHEESSAAPPLLAARRIINNAA LL KK NN LLEEMMLLEERR

6 FAAL YET HESAPLARI

Faaliyet hesaplar  ana hesap grubu, kamu idarelerinin faaliyet dönemine ili kin olarak tahakkuk
eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik s fland rmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet
sonuçlar n üretilmesi için kullan r.

Faaliyet hesaplar  ana hesap grubu; gelir hesaplar , indirim, iade ve iskonto hesaplar , gider
hesaplar  ve faaliyet sonuçlar  hesap gruplar eklinde bölümlenir.

60 GEL R HESAPLARI

Gelir hesaplar  hesap grubu, faaliyet dönemine ili kin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin
ekonomik s fland rmaya uygun olarak izlenmesi için kullan r.

Hesap grubuna ili kin i lemler

Gelir hesaplar  tahakkuk esas na göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için, Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde belirtilen muhasebe ilkelerine göre s fland r.

Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n yeniden de erlemesinden kaynaklanan de er
art lar  yeniden de erleme farklar  hesab nda; yeniden de erleme fark  d nda, hesaplarda kay tl
varl k ve yükümlülüklerdeki de er ve miktar de imlerinden kaynaklanan olumlu farklar ise gelirler
hesab nda izlenir.

Gelir yard mc  hesaplar na ait hata düzeltmeleri, yanl  kaydedilen yard mc  hesaptan dü ülmek
ve ilgili yard mc  hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile muhasebe kayd
yap lmak suretiyle gerçekle tirilir.

600 GEL RLER HESABI

Hesab n niteli i
Gelirler hesab , bütçe ile ilgili olsun veya olmas n tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için

kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 – lcahamam Muhasebe Birimi gelir servisinden gelen tahakkuk bordrosuna göre mükellef

A ad na 5.000.-YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmi tir.

1
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

5.000

5.000

2 - Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen polis memuru (B), tahsil etti i 2.000.-
YTL tutar ndaki trafik para cezas  Kalecik Muhasebe Birimine yat rm r.
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100 Kasa  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

2.000

2.000
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Geliri Hesab

2.000

2.000

3 – Çorum Emniyet Müdürlü ü taraf ndan ele geçirilen 1.000.-YTL de erindeki kamu kesim
tahvil mahkeme karar  sonucunda hazineye intikal etmi tir.

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.000
3

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Gelirler Hesab

1.000

1.000

4  - Daha önce ki ilere ait olarak teslim al nan 1.000.-YTL menkul varl k mahkeme karar  ile
hazine mal  haline dönü türülmü tür.

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

                   912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

1.000

1.000
4

117 Menkul Varl klar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

1.000

1.000

5  - Damga ve Darphane Matbaas  Muhasebe Biriminde bulunan 5.000.-YTL de erindeki
menkul varl k Damga Matbaas  Döner Sermayeye,

a) 6.000.-YTL ye devredilmi tir.

b) 4.000.-YTL ye devredilmi tir.

100 Kasa Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

             600 Gelirler Hesab

6.000

5.000

1.000a

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

6.000

6.000

5

b
100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

             217 Menkul Varl klar Hesab

4.000

1.000

5.000
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  805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.000

4.000

6  - K lcahamam Muhasebe Birimi ö retmen (B)’ye 50.-YTL fazla tedavi yollu u ödenmi
olup, fazla ödenen tedavi yollu u ilgili ö retmen ad na hesaba al nm r.

6
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

50

50

7 - Ö retmen (B)’ye fazla ödenen 50.-YTL için 10.-YTL faiz tahakkuk ettirilmi tir.

7
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

10

10

8 - K lcahamam Muhasebe Biriminde say mda bulunamad  için say m noksanlar  hesab na
al nan 100.-YTL de erindeki hazine mal  tahvil 120.-YTL rayiç bedelle sorumlu memur ad na hesaba
al nm r.

8

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   197 Say m Noksanlar  Hesab

120

20

100

9 - Hay rsever bir vatanda  okul yap lmas  için K lcahamam Muhasebe Birimine 1.000.-YTL
vezneye yat rmak suretiyle ba lam r.

100 Kasa Hesab

                   600 Gelirler  Hesab

1.000

1.000
9

805 Gelir Yans tma  Hesab

                   800 Bütçe Geliri Hesab

1.000

1.000

10 – Divri i Muhasebe Birimi hesaplar nda 10.000.-YTL bedel ile kay tl  ve o güne kadar
ayr lm  birikmi  amortisman  1000.-YTL ve yeniden de erleme farklar  500.-YTL olan ta t, 15.000.-
YTL bedel ile 5.000.-YTL lik k sm  faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilmek üzere
taksitle sat lm r.
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10

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

522 Yeniden De erleme Farklar  Hesab

                              254 Ta tlar Hesab

                              600 Gelirler Hesab

10.000

5.000

1.000

500

10.000

6.500

11 - Okul yap  için ba lan p harcanamayan 500.-YTL yeni y lda aç  kayd ndan sonra
ilgili hesaplara aktar lm r.

333 Emanetler Hesab

                   600 Gelirler Hesab

500

500
11

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

12 - Hay rsever bir vatanda n okul yap lmas  için ba lad  100.000.-YTL artlar n olu mas
nedeniyle ilgili mevzuat na göre iptal edilerek bütçeye gelir kaydedilmi tir.

600 Gelirler Hesab

             600 Gelirler Hesab

100.000

100.000

800 Bütçe Gelirleri Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000
12

805 Gelir Yans tma  Hesab

             805 Gelir Yans tma  Hesab

100.000

100.000

13 - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur art  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür. Bunun 500.-YTL si
risk hesab na, 1.000.-YTL si  emanet hesab na aittir.

13

105 Döviz Hesab

                339 Risk Hesab

                330 Emanetler Hesab

                600 Gelirler Hesab

2.500

500

1.000

1.000
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14 – D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000 dolar alacaklara ait
bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-
YTL kur art  fark  oldu u görülmü tür.

14
130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

600Gelirler Hesab

250

250

15 – Hazinenin k sa vadeli nakit ihtiyac  kar lamak için piyasadan borçland  50.000 dolar n
ödeme tarihinde yap lan de erlemesinde kur azal  fark n 700.-YTL oldu u görülmü tür.

15
302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

                600 Gelirler Hesab

700

700

b) Borç

1  - Müteahhit (B)’nin ihaleye kat lmak için yat rd  500.-YTL geçici teminat yanl kla
tahakkuksuz bütçe geliri olarak kaydedilmi tir. Yanl k y l içerisinde fark edilmi tir.

600 Gelirler  Hesab

                330 Al nan Depozito ve Tem. Hesab

500

500
1

800 Bütçe Gelirleri Hesab

                805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

2  - Okul yap  için ba lanan 1.000.-YTL’nin 500.-YTL si harcanmad  için y l sonunda
gerekli hesaplara aktar lm r.

600 Gelirler  Hesab

            333 Emanetler Hesab

500

500
2

800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

3  – Y l sonunda gelirler hesab n alacak bakiyesi 900.-YTL oldu u görülmü  olup, ilgili
hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

3
600 Gelirler  Hesab

            690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

900

900
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61 ND M, ADE VE SKONTO HESAPLARI

ndirim, iade ve iskonto hesaplar  hesap grubu, kamu idarelerinin asli faaliyetlerinden
kaynaklanan mal ve hizmet sat lar na ili kin olarak tahakkuk eden tutarlardan yap lan indirim, iade ve
iskontolar n izlenmesi için kullan r.

Hesap grubuna ili kin i lemler

ndirim, iade ve iskonto hesaplar  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde belirtilen
muhasebe ilkelerine göre s fland lan gelir hesaplar na paralel olacak ekilde s fland r.

Mal ve hizmet sat lar ndan yap lan iadeler, sat  bedeli üzerinden bu hesaba, maliyet bedeli
üzerinden ilgili varl k hesab  ile birlikte giderler hesab na kaydedilir. Ayr ca, katma de er vergisi
mükellefi kamu idarelerince iade al nan varl klar n sat  bedeli üzerinden hesaplanan katma de er
vergisi tutar  191- ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab na kaydedilir.

ndirim, iade ve iskonto hesaplar  grubundaki hesaplar n yard mc  hesaplar na ait hata
düzeltmeleri, yanl  kaydedilen yard mc  hesaptan dü ülmek ve ilgili yard mc  hesaba eklenmek üzere
düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile muhasebe kayd  yap lmak suretiyle gerçekle tirilir.

Bütçe gelirleri ekonomik s fland rmas n te ebbüs ve mülkiyet gelirleri gelir türü içerisinde
yer alan mal ve hizmet sat  gelirlerinden ar zi olarak elde edilenlere ili kin yap lan indirim, iade ve
iskontolar bu hesapla ili kilendirilmeksizin 630-Giderler Hesab na kaydedilir.

610 ND M, ADE VE SKONTOLAR HESABI

Hesab n niteli i

ndirim, iade ve iskontolar hesab , kamu idarelerinin asli faaliyetlerinden kaynaklanan mal veya
hizmet sat lar na ili kin olarak tahakkuk eden tutarlardan yap lan indirim, iade ve iskontolar n
izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1– Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 100.-YTL maliyet bedelli ve 120.-YTL bedel ile sat lan ticari mal iade edilmi tir.

610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

                100 Kasa Hesab

120

120

153 Ticari Mallar Hesab

                600 Gelirler Hesab

100

100
1

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

               805 Gelir Yans tma Hesab

120

120

2– Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri  Yurtlar  Kurumunun asli faaliyetlerinden
kaynaklanan 1.000.-YTL maliyet bedelli ve 1.200.-YTL bedel ile sat lan ticari mal için %10 iskonto
yap lm r.  (KDV 10.-YTL)
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610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

191 ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

                100 Kasa Hesab

110

10

120

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                805 Gelir Yans tma Hesab n

110

110

2

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

120

120

b) Alacak
1  - Dönem sonunda indirim, iade ve iskontolar hesab n borç bakiyesi  1.100.-YTL  oldu u

görülmü  olup ilgili hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

              610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

1.100

1.100

63 G DER HESAPLARI
Gider hesaplar  hesap grubu, faaliyet dönemine ili kin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin

ekonomik s fland rmaya uygun olarak izlenmesi için kullan r.

Hesap grubuna ili kin i lemler

Gider hesaplar , tahakkuk esas na göre gerçekle en her türlü giderin izlenmesi için, Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde belirtilen muhasebe ilkelerine göre s fland r.

Gider hesaplar  hesap grubundaki hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile birlikte
bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n yeniden de erlemesinden kaynaklanan de er
azal lar  yeniden de erleme farklar  hesab nda; yeniden de erleme fark  d nda, hesaplarda kay tl
varl k ve yükümlülüklerdeki de er ve miktar de imlerinden kaynaklanan olumsuz farklar ise giderler
hesab nda izlenir.

Gider yard mc  hesaplar na ait hata düzeltmeleri, yanl  kaydedilen yard mc  hesaptan dü ülmek
ve ilgili yard mc  hesaba eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile muhasebe kayd
yap lmak suretiyle gerçekle tirilir.

630 G DERLER HESABI

Hesab n niteli i
Giderler hesab , bütçe ile ilgili olsun veya olmas n tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi

için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – zmir Muhasebe Birimi taraf ndan ifa Eczanesine 6.000.-YTL ilaç gideri ödenmi tir.
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630 Giderler Hesab

             600 Gelirler Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

6.000

45

5.955

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

2 – l Milli E itim Müdürlü ünün posta gideri olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL muhasebe
birimi kay tlar nda ödenek olmamas  nedeni ile ödenememi tir .

2
630 Giderler Hesab

            322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

6.000

6.000

3  – Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan 500.-YTL de erindeki tüketim malzemesinin
kullan ld  muhasebe birimine bildirilmi tir.

3
630 Giderler Hesab

            150 lk Madde ve Malzeme Hesab

500

500

4  – Ba kent Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellef A’n n 250.-YTL gelir vergisi borcu terkin
edilmi tir.

4
630.20.01.01 Giderler Hesab

              120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

250

250

5 – Borçlan lan 700.000.-YTL vade bitiminde 5.000.-YTL faizi ile birlikte geri ödenmi tir.

5
630 Giderler Hesab

302 Para Piyasas  Nakit lemleri Borçlar  Hesab

            103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

5.000

700.000

705.000
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 830 Bütçe Giderler Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

6 - Konya Milli Emlak Müdürlü ü Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsa 15.000.-YTL’ye
sat lm  olup, sat  tutar n tamam  tahsil etmi tir. Sat  bedelinin 2.000.-YTL’ si di er kamu daireleri
için ayr lm r.

100 Kasa Hesab

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

           250 Arazi ve Arsalar Hesab

           363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

15.000

2.000

5.000

20.000

2.000
6

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

13.000

13.000

7 – Mahkemece hazineye intikal ettirilen 350.-YTL hazine bonosu ilgilinin Yarg tay’da açt
dava sonucunda takip eden y lda ki i mal  haline dönü türülmü tür.

630 Giderler Hesab

           112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hs.

350

350
7

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

           913 Menkul K ymet Emanetler Hesab

350

350

8  – Genel bütçe gelirleri olarak tahsil edilen tutarlardan Maliye Bakanl  Merkez Muhasebe
Birimi taraf ndan K lcahamam Belediyesi ad na 2.000.-YTL pay hesaplanm r.

630 Giderler Hesab

          363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

2.000

2.000
8

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

9 - Mükellef (A)’ya ihracat katma de er vergisi iadesi olarak 1.000.-YTL Ba kent Vergi Dairesi
taraf ndan ödenmi tir.
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630.10.01.04.01 Giderler Hesab

          103 Ver. Çek ve Gön.Em.Hesab

1.000

1.000
9

810.01.04.01.01 Bütçe Gelir.Ret ve adeler

          805 Gelir Yans tma Hesab

1.000

1.000

10 – Memur (A) ’ya fazla maa  ödenmesi nedeni ile ki ilerden alacaklar hesab na kay tl  200.-
YTL’ nin 100.-YTL’ sinin silinmesine karar verilmi tir.

10
630 Giderler Hesab

            140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

100

100

11 - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda
hazine mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür. Bunun 500.-YTL si
risk hesab na,1.000.-YTL si  emanet  hesab na aittir.

11

339 Risk Hesab

330 Emanetler Hesab

630 Giderler Hesab

            105 Döviz Hesab

500

1.000

1.000

2.500

12– D  borcun ikraz ndan do an alacaklar hesab nda kay tl  100.000 dolar alacaklara ait
bakiyelerin ay sonu T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlenmesi sonucunda 250.-
YTL kur azal  fark  oldu u görülmü tür.

12
630 Giderler Hesab

          130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hs

250

250

13 – stanbul Adliye Saray  için 1.000.-YTL amortisman ayr lm r.

13
630 Giderler  Hesab

             257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

1.000

1.000

14- Memur (A)’ya ödenen 100.-YTL yurt içi geçici görev yollu u sehven yurtiçi tedavi yollu u
olarak kaydedilmi  olup gerekli düzeltme kayd  yap lm r.
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830.03.03.01.01 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

100

100

835 Gider Yans tma Hesab

              830.03.03.01.02 Bütçe Giderleri Hesab

100

100
14

630.03.03.01.02 Giderler Hesab

              630 .03.03.01.02 Giderler Hesab

100

100

15 – l Milli E itim personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL ödenek
olmamas  nedeni ile ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

             323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

6.000

6.000
15

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

16 – Mardin Sa k Kurumlar  1 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Biriminin hazine hissesi
kar  verdi i 2.000.-YTL lik çek bütçe y  geçtikten sonra kar  olmad  için banka taraf ndan
iade edilmi tir.

630 Giderler Hesab

              101 Al nan Çekler Hesab  (Tah.Çek)

2.000

2.000
16

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

              805 Gelir Yans tma Hesab

2.000

2.000

17 - K kkale Sa k Kurumlar  1 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Biriminin 500.-YTL  hazine
hissesi borcuna kar k  600.-YTL tahsil edilmi tir. Yanl k y  geçtikten sonra fark edilerek iade
yap lmak üzere emanete al nm r.

630 Giderler Hesab

             333 Emanetler Hesab

100

100
10

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

100

100

b) Alacak
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1  – Y l sonunda gider hesab n borç bakiyesi 1.100.-YTL oldu u görülmü  olup, ilgili
hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             630 Giderler Hesab

1.100

1.100

2- Memur (A)’ya ödenen 100.-YTL yurt içi geçici görev yollu u sehven yurtiçi tedavi yollu u
olarak kaydedilmi  olup, gerekli düzeltme kayd  yap lm r.

830.03.03.01.01 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

100

100

835 Gider Yans tma Hesab

              830.03.03.01.02 Bütçe Giderleri Hesab

100

100
2

630.03.03.01.02 Giderler Hesab

              630 .03.03.01.02 Giderler Hesab

100

100

69 FAAL YET SONUÇLARI

Faaliyet sonuçlar  hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplar  hesap gruplar nda
yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullan r.

690 FAAL YET SONUÇLARI HESABI

Hesab n niteli i
Faaliyet sonuçlar  hesab , bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplar  hesap gruplar nda yer

alan hesaplarda kay tl  tutarlardan, dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  - Dönem sonunda indirim, iade ve iskontolar hesab n borç bakiyesi 1.100.-YTL oldu u

görülmü  olup ilgili hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             610 ndirim, ade ve skontolar Hesab

1.100

1.100

2  - l sonunda giderler hesab n borç bakiyesi 1.100.-YTL oldu u görülmü  olup ilgili
hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.
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2
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             630 Giderler Hesab

1.100

1.100

3 – (X) kurumu mevzuat  gere i faaliyet sonuçlar ndan 8.000.-YTL yasal yedek ay rm r.

3
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

               540 Yasal Yedekler Hesab

8.000

8.000

4 - Dönem sonunda faaliyet sonuçlar  hesab n alacak bakiyesinin 500.-YTL oldu u görülmü
olup ilgili hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

4
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar  Hesab

500

500

b) Alacak
1  – Dönem sonunda gelirler hesab n alacak bakiyesi 900.-YTL oldu u görülmü  olup ilgili

hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
600 Gelirler  Hesab

             690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

900

900

2 - Dönem sonunda faaliyet sonuçlar  hesab n borç bakiyesinin 1.500.-YTL oldu u görülmü
olup ilgili hesaplara aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

2
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

1.500

1.500
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DDOOKKUUZZUUNNCCUU BBÖÖLLÜÜMM

MMAALL YYEETT HHEESSAAPPLLAARRIINNAA LL KK NN LLEEMMLLEERR

7 MAL YET HESAPLARI

Kapsama dâhil kamu idarelerinden maliyet muhasebesi uygulayanlar, maliyet i lemleri için bu
ana hesap grubunu Bakanl kça (Gelir daresi Ba kanl ) yay mlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli lerine uygun olarak kullan rlar. Bu grupta olu an sonuçlar, maliyet dönemi sonlar nda
faaliyet hesaplar  ana hesap grubundaki hesaplara veya bilanço hesaplar na aktar r.

Maliyet hesaplar , maliyeti olu turan her türlü giderin izlenmesi için, Devlet Muhasebesi
Standartlar  Kurulu taraf ndan belirlenen muhasebe ilkelerine göre s fland lan gider hesaplar na
paralel olacak ekilde s fland r.
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OONNUUNNCCUU BBÖÖLLÜÜMM

BBÜÜTTÇÇEE HHEESSAAPPLLAARRIINNAA LL KK NN LLEEMMLLEERR

8 BÜTÇE HESAPLARI

Bütçe hesaplar  ana hesap grubu, kamu idarelerinin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik
fland rmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlar n üretilmesi için kullan r.

Bütçe hesaplar  ana hesap grubu; bütçe gelir hesaplar , bütçe gelirlerinden ret ve iade hesaplar ,
bütçe gider hesaplar  ve bütçe uygulama sonuçlar  hesap gruplar eklinde bölümlenir.

80 BÜTÇE GEL R HESAPLARI

Bütçe gelir hesaplar  hesap grubu, nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin
ekonomik s fland rmaya uygun olarak izlenmesi için kullan r.

Bütçe gelir hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

800 Bütçe Gelirleri Hesab

805 Gelir Yans tma Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler
Kapsama dâhil kamu idarelerinin bütçe gelirleri hesab , Bakanl kça belirlenen bütçe ekonomik

fland rmas na uygun olarak yard mc  hesaplara ayr r.

Bütçe gelirleri yard mc  hesaplar na ait hata düzeltmeleri, yanl  kaydedilen yard mc  hesap
kodundan dü ülmek ve ilgili yard mc  hesap koduna eklenmek üzere düzenlenecek muhasebe i lem
fi i ile muhasebe kayd  yap lmak suretiyle gerçekle tirilir.

Bütçeyle ilgili olarak faaliyet hesaplar  veya bilanço hesaplar na kaydedilen tutarlar n gerek
bütçe gelirleri hesab yla gerekse bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab yla ili kilendirilmesinde gelir
yans tma hesab  kullan r. Bütçe gelirleri hesab n bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler
hesab n bakiyesi aras ndaki fark, gelir yans tma hesab n bakiyesine e ittir.

Yabanc  para cinsinden yap lan ödemelerde bankaca, kur de imi dolay yla verilen talimattan
daha az bir tutar aktar ld  durumlarda, olu an olumlu kur farklar  her bir i lem için, gelirler hesab na
kaydedilerek bütçe gelirleri hesab na yans tma i lemi yap r. Muhasebele tirme belgesine yabanc
para cinsinden yap lan ödemeye esas talimat ve ilgili hesap özet cetveli eklenir.

800 BÜTÇE GEL RLER  HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe gelirleri hesab , bütçe kanunu veya özel kanunlar  gere ince bütçe geliri olarak nakden
veya mahsuben yap lan tahsilat n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak
1 - Kazan Muhasebe Birimi Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen polis memuru

B tahsil etti i 200.-YTL tutar ndaki trafik para cezas  yat rm r.
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100 Kasa  Hesab

             600 Gelirler Hesab

200

200
1

805 Gelir Yans tma  Hesab

             800 Bütçe Geliri Hesab

200

200

2 - Memur (A)’ n n ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  ve bütçeye gelir kaydedilmesi gereken
50.-YTL borcu nakden tahsil edilmi tir.

100  Kasa Hesab

             140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50
2

805 Gelir Yans tma  Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

50

50

3  - Hay rsever bir vatanda  okul yap lmas  için K lcahamam Muhasebe Birimine 100.000.-
YTL vezneye yat rmak suretiyle ba lam r.

100 Kasa  Hesab

             600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
3

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Geliri Hesab

100.000

100.000

4  – Bütçedeki ödene ine dayan larak Ba -Kur Genel Müdürlü üne verilmi  olan borç
tutar ndan 500.000.-YTL anapara tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

             132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs

500.000

500.000
4

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

500.000

500.000

5 – Vadesi bir y n alt na inmi  olan 20.000.-YTL için ana paraya eklenmemi  750.-YTL faiz
tutar  (500.-YTL si içinde bulunulan y la ait 250.-YTL ise geçmi  y llara ait) K kkale
Üniversitesinden tahsil edilmi tir.
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102 Banka Hesab

         130 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

         600 Gelirler Hesab

         181 Gelir Tahakkuklar  Hesab

20.750

20.000

500

2505

805 Gelir Yans tma Hesab

         800 Bütçe Gelirleri Hesab

750

750

6  – Hitit Vergi Dairesi tahsildar  (B) tahsil etti i 600.-YTL gelir vergisini zimmetine
geçirmi tir.

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

600

600
6

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

600

600

7 - Bas  yap larak Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine teslim edilen madeni
paralar n toplam  10.000.-YTL d r.

100 Kasa  Hesab

             409 Uzun Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

10.000

10.000
7

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Geliri Hesab

10.000

10.000

8  - Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince dola mdan kald lan 2.000.-YTL
de erindeki madeni paran  döner sermayeye verildi i ve döner sermayeden de 300.-YTL tahsilat
yap ld  görülmü tür.

409 Uz. Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

             108 Di er Haz r De erler Hesab

2.000

2.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

8

100 Kasa Hesab

             600 Gelirler Hesab

300

300
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805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

300

300

9  – Vatanda  (A), okul yap lmas  için bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki bir arsay
hazineye ba lam r.

250 Arazi ve Arsalar Hesab

             600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
9

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

10 - Okul yap  için ba lan p önceki y l bütçesine gelir kaydedilen ve y l sonuna kadar
harcanamayan ve emanetler hesab nda devrettirilen 500.-YTL yeni y lda aç  kayd ndan sonra ilgili
hesaplara aktar lm r.

333 Emanetler  Hesab

             600 Gelirler Hesab

500

500
10

805 Gelir Yans tma  Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

500

500

11 - Hay rsever bir vatanda n okul yap lmas  için ba lad  100.000.-YTL artlar n olu mas
nedeniyle ilgili mevzuat na göre iptal edilerek bütçeye gelir kaydedilmi tir.

600 Gelirler Hesab

             600 Gelirler Hesab

100.000

100.000

800 Bütçe Gelirleri Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000
11

805 Gelir Yans tma  Hesab

             805 Gelir Yans tma  Hesab

100.000

100.000

12 – Irmak Vergi Dairesi mükellefi (A)’n n yat rd  500.-YTL gelir vergisinin yanl kla
kurumlar vergisi olarak tahsil etmi  olup, daha sonra yanl k fark edilerek gerekli düzeltme kayd
yap lm r.
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800.01.01.02.01 Bütçe Gelirleri Hesab (K.V)

              800.01.01.01.01 Bütçe Gelirleri Hesab (GV)

500

500
12

120.01.01.02.01 Gel.Alacaklar Hesab  (K.V)

              120.01.01.01.01 Gel.Alacaklar Hesab (GV)

500

500

b) Borç
1 - Mükellef (X), gelir vergisi borcuna kar k Irmak Vergi Dairesi Müdürlü üne 500.-YTL çek

vermi , bu çekin kar ks z oldu u y  içinde anla lm  olup, banka taraf ndan çek iade edilmi tir.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

             101 Al nan Çekler Hesab

500

500
1

800 Bütçe Gelirleri Hesab

             805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

2 - kkale Sa k Kurumlar  2 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Birimi, K kkale Muhasebe
Birimine hazine hissesi kar  olarak 500.-YTL çek vermi , bu çekin kar ks z oldu u y  içinde
anla lm  olup, banka taraf ndan çek iade edilmi tir.

630 Giderler Hesab

            101 Al nan Çekler Hesab

500

500
2

800 Bütçe Gelirleri Hesab

             805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

3 - Müteahhit (B)’nin ihaleye kat lmak için yat rd  500.-YTL geçici teminat yanl kla bütçe
gelirleri hesab na alacak kaydedilmi tir. Y  içinde yanl k fark edilmi tir.

a) Tahakkuksuz bütçe geliri olarak,

b) Tahakkuklu bütçe geliri olarak,

600 Gelirler Hesab

             330 Al nan Depozito. ve Tem. Hesab

500

500
a

800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

500

500

3

b
120 Gelirler den Alacaklar Hesab

            330 Al nan Depozito. ve Tem. Hesab

500

500
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800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma Hesab

500

500

4 - Okul yap  için ba lanan 1.000.-YTL’nin 500.-YTL si harcanmad  için y l sonunda
gerekli hesaplara aktar lm r.

600 Gelirler  Hesab

            333 Emanetler Hesab

500

500
4

800 Bütçe Gelirleri Hesab

            805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

5 – Y l sonunda bütçe gelirleri hesab n alacak bakiyesi 700.-YTL oldu u görülmü  olup, ilgili
hesaba aktar lm r.

5
800 Bütçe Gelirleri Hesab

            895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

700

700

805 GEL R YANSITMA HESABI

Hesab n niteli i
Gelir yans tma hesab , faaliyet hesaplar  veya ilgili bilanço hesaplar na kaydedilen tutarlar n

ilgisine göre bütçe gelirleri hesab  veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab na yans lmas  için
kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - K lcahamam Muhasebe Birimi muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen polis
memuru (B), tahsil etti i 200.-YTL tutar ndaki trafik para cezas  yat rm r.

100 Kasa  Hesab

                   600 Gelirler Hesab

200

200
1

805 Gelir Yans tma  Hesab

                   800 Bütçe Geliri Hesab

200

200

2 - K lcahamam Muhasebe Birimi tahsildar  (B), 600.-YTL gelir vergisi tahsilat  yapm  olup
yapt  tahsilat  vezneye yat rm r.



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

367

100 Kasa Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

600

600
2

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

600

600

3 - Memur (A)’ n n ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  ve bütçeye gelir kaydedilmesi gereken
50.-YTL borcu nakden tahsil edilmi tir.

100  Kasa Hesab

                   140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

50

50
3

805 Gelir Yans tma  Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

50

50

4 – Y l sonunda gelir yans tma hesab n alacak bakiyesi 500.-YTL oldu u görülmü  olup ilgili
hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

4
805 Gelir Yans tma  Hesab

                  895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

500

500

b) Alacak

1- Mükellef (A)’ya ihracattan katma de er vergisi iadesi olarak 100.-YTL iade Irmak Vergi
Dairesi taraf ndan yap lm r.

630 Giderler Hesab

100 Kasa Hesab

                   120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

20

80

100

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                  805 Gelir Yans tma Hesab

20

20

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

2– Y l sonunda gelir yans tma hesab n borç bakiyesi 500.-YTL oldu u görülmü  olup ilgili
hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.
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2
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

                  805 Gelir Yans tma Hesab

500

500

81 BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADE HESAPLARI
Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben

yap lan tahsilattan mevzuat  gere ince yap lan ret ve iadelerin izlenmesi için kullan r.

810 BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab , bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yap lan
tahsilattan mevzuat  gere ince yap lan ret ve iadelerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde bütçe gelirlerinden yap lacak ret ve iadeler,
Bakanl kça (Gelir daresi Ba kanl ) belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekle tirilir.

Bütçe gelirleri hesab ndan yap lacak ret ve iadelerde; vergi dairelerinde “Düzeltme Fi i”, di er
muhasebe birimlerinde “Düzeltme ve ade Belgesi” düzenlenir. Bütçe gelirlerinden yap lacak ret ve
iade i lemlerinde muhasebe i lem fi i muhasebele tirme belgesi olarak kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 - Mükellef (A)’ya ihracattan katma de er vergisi iadesi olarak 1.000.-YTL iade Irmak Vergi
Dairesi taraf ndan yap lm r.

630.10.01.04.01 Giderler Hesab

                   103.02 Ver. Çek ve Gön.Em.Hesab

1.000

1.000
1

810.01.04.01.01 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hs.

                   805 Gelir Yans tma Hesab

1.000

1.000

2  – Mükellef (A) 100.-YTL borcunu vadesinden önce ödedi i için 20.-YTL erken ödeme
indirimi yap lm r.

630 Giderler Hesab

100 Kasa Hesab

                 120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

20

80

100

2

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                 805 Gelir Yans tma Hesab

20

20



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

369

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

3 – Mükellef (A), ad na kay tl  300.-YTL gelir vergisi borcuna kar k kendisinden 350.-YTL
tahsil edilmi  olup y  içinde yanl k fark edilerek gerekli düzeltme kay tlar  yap lm r.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

                 103 Ver. Çek ve Gön.Em.Hesab

50

50
3

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                 805 Gelir Yans tma  Hesab

50

50

4 - Mükellef (X), borcuna kar k Irmak Vergi Dairesi Müdürlü üne 500.-YTL çek vermi , bu
çekin kar ks z oldu u daha sonra anla lm  olup, çek banka taraf ndan kar  olmad  için y
geçtikten sonra iade edilmi tir.

a) Çekle tahakkuklu bütçe geliri tahsilat  yap lm r.

b) Çekle tahakkuksuz bütçe geliri tahsilat  yap lm r.

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

              101 Al nan Çekler Hesab

500

500
a

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

              805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

630 Giderler Hesab

              101 Al nan Çekler Hesab

500

500

4

b
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

              805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

5 – kkale Sa k Kurumlar  1 Nolu Döner Sermaye Muhasebe Biriminin 300.-YTL borcuna
kar k kendisinden 350.-YTL tahsil edilmi  olup yanl k fark edilerek gerekli düzeltme kay tlar
yap lm r.

630 Giderler Hesab

                 103 Ver. Çek ve Gön.Em.Hesab

50

50
5

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

                 805 Gelir Yans tma  Hesab

50

50
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6 - Mükellef (A)’ya ihracattan katma de er vergisi iadesi olarak  verilen 1.000.-YTL yanl kla
gelir vergisi iadesi olarak kay t edilmi tir.

630 Giderler Hesab

                  120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

1.000

1.000

810.01.04.01.01 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hs.

                   805 Gelir Yans tma Hesab

1.000

1.000
6

805 Gelir Yans tma Hesab

                 810.01.1.1.01 Bütçe Gel.Ret ve adeler Hs

1.000

1.000

7 – ubat 2007 ay  maa n tahakkuk toplam  10.000.-YTL, gelir vergisi kesintisi 1.000.-YTL,
damga vergisi kesintisi 100.-YTL, kefalet aidat  5.-YTL, icra kesintisi 95.-YTL, emekli kesenekleri
toplam  2.000.-YTL ve özel gider indirimi 500.-YTL olup kalan tutar memurlar ad na aktar lm r.

630 Giderler Hesab

630 Giderler Hesab

                  361 Öd.Sos.Güvenlik Kes.Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  333 Emanetler Hesab

                  362 Fon. ve Di er Kamu d. Ad.Yap.Tah.Hs.

                  103 Ver. Çek ve Gön.Emir.Hesab

10.000

500

2.000

1.100

95

5

7.300

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000

805 Gelir Yans tma Hesab

                 800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.100

1.100

7

810 Bütçe Gelirlerden Ret ve adeler Hs

                  805 Gelir Yans tma Hesab

500

500

b) Alacak
1  – Y l sonunda bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab  borç bakiyesi 500.-YTL oldu u

görülmü  olup ilgili hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

                 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hs.

500

500
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83 BÜTÇE G DER HESAPLARI

Bütçe gider hesaplar  hesap grubu, nakden veya mahsuben yap lan her türlü bütçe giderinin,
ekonomik s fland rmaya uygun olarak izlenmesi için kullan r.

Kapsama dâhil kamu idarelerinin bütçe gideri ödemeleri bu grup içinde aç lacak bütçe giderleri,
ödene ine mahsup edilecek harcamalar, bütçeden mahsup edilecek ödemeler ve geçen y l bütçe
mahsuplar  hesaplar na kaydedilir.

Bütçe gider hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

830 Bütçe Giderleri Hesab

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

835 Gider Yans tma Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler
Kapsama dâhil kamu idarelerinin bütçe gider hesaplar , Bakanl kça belirlenen bütçe ekonomik

fland rmas na uygun olarak yard mc  hesaplara ayr r.

Bütçeyle ilgili olarak faaliyet hesaplar  veya bilanço hesaplar na kaydedilen tutarlar n, ilgisine
göre bütçe giderleri hesab , ödene ine mahsup edilecek harcamalar hesab , bütçeden mahsup edilecek
ödemeler hesab  ve geçen y l bütçe mahsuplar  hesab yla ili kilendirilmesinde gider yans tma hesab
kullan r. Maliyet hesaplar  kullanacak kamu idarelerinde maliyet hesaplar na kaydedilen
tutarlardan bütçeyle ilgili olanlar n bütçe giderleri hesab  ile ili kilendirilmesinde de yans tma hesab
kullan r. Bu durumda, maliyet hesaplar ndan giderler hesab na aktar lan tutarlar n yevmiye kayd nda
bütçe giderleri hesab na yer verilmez. Bütçe giderleri hesab , ödene ine mahsup edilecek harcamalar
hesab , bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab  ve geçen y l bütçe mahsuplar  hesab n borç
bakiyeleri toplam  ile gider yans tma hesab n alacak bakiyesi her zaman birbirine e ittir.

Ödene ine mahsup edilecek harcamalar hesab  ile bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab na
borç kaydedilmi  tutarlar n bütçele tirilmesinde bütçe giderleri hesab na borç, ödene ine mahsup
edilecek harcamalar hesab  veya bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab na alacak kayd  yap r.
Ancak, gider yans tma i lemi yap lmaz. Bunun d nda, hesap düzeltmeleri de dâhil bütçe ile ilgili
olarak faaliyet hesaplar  veya bilanço hesaplar na kaydedilen tüm giderlerin gider yans tma i lemi
yap r.

Ödene ine mahsup edilecek harcamalar hesab  ile bütçeden mahsup edilecek ödemeler
hesab nda kay tl  tutarlara ili kin ödenek gönderme belgeleri, malî y n sonuna kadar muhasebe
birimine gönderilerek bütçele tirme i lemleri tamamlan r.

Yabanc  para cinsinden yap lan ödemelerde bankaca, kur de imi dolay yla verilen talimattan
daha fazla bir tutar aktar ld  durumlarda, do an olumsuz kur farklar  i lem tarihinde her bir i lem
için giderler hesab na kaydedilerek bütçe giderleri hesab na yans tma i lemi yap r. Muhasebele tirme
belgesine yabanc  para cinsinden yap lan ödemeye esas talimat ve ilgili hesap özet cetveli eklenir.

Bütçe gider hesaplar  hesap grubundaki hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile
birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

830 BÜTÇE G DERLER  HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe giderleri hesab , bütçe kanunu ve di er kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak nakden
veya mahsuben yap lan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullan r.
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Hesaba ili kin i lemler

 bütçe kanunundaki tertibine uygun olarak bütçeye gider kayd yla ödenecek veya
gönderilecek paralar ile yap lacak mahsuplar için ödeme emri belgesine, ödemesi yap lacak giderin
çe idine ve al m ekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli inin ilgili maddelerinde
belirtilen ve özel mevzuat nda öngörülen belgeler ba lan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 – Samsun Muhasebe Birimi taraf ndan pek Eczanesine 6.000.-YTL ilaç gideri ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  103.02  Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

6.000

45

5.955

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

                  835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

2  – K kkale l Milli E itim Müdürlü ünün personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen
6.000.-YTL pek Eczanesinin müracaat etmemesi nedeni ile ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  320 Bütçe Emanetleri Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

3  - Muhakemat memuru (A)’ya verilen 350.-YTL lik i  avans n tamam  harcama yetkilisi
mutemedi taraf ndan mahsup edilmi tir.

630 Giderler Hesab

                160  Avans ve Kredileri Hesab

350

350
3

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

350

350
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4 – Maliye Bakanl ndan verilen emir üzerine Keskin Muhasebe Birimince ödenmesi gereken
100.-YTL tutar ndaki tedavi gideri K kkale Muhasebe Birimice ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

                511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100
4

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

100

100

5 –  mali borç hesaplar nda yer alan 50.000 Avroluk tutar n 10.000 Avroluk k sm n vadesi
dolmu  olup, 1000 Avroluk faizi ile birlikte ödenmi tir. Faizin 200 Avrosu geçmi  y llara aittir. (1
Avro=1.63.-YTL)

410 D  Mali Borçlar Hesab

481 Gider Tahakkuklar  Hesab

630 Giderler Hesab

                106 Döviz Gönderme Em.Hesab

16.300

1.304

326

17.9305

830 Bütçe Gideri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

1.630

1.630

6 – Hazine müste arl nca ödene ine dayan larak Ba -Kur Genel Müdürlü üne 500.000.-YTL
borç verilmi tir.

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

                 103.02 Verilen Çekler ve Gön.Emirleri Hesab

500.000

500.000
6

830 Bütçe Giderleri Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

500.000

500.000

7 – Hazinece, ödene ine dayan larak (A) döner sermaye i letmesinin banka hesab na sermaye
olarak 1.000.-YTL aktar lm r.

242 Döner Sermayeli Kurulu lara Yat lan Serm. Hs.

                103 Verilen Çekler ve Gön.Em. Hesab

1.000

1.000
7

830 Bütçe Giderleri  Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000
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8 - Milli E itim Müdürlü ünün bütçele tirilecek borçlar hesab na kay t edilmi  olan 6.000.-YTL
posta giderinin ödene i geldi i için ilgiliye ödenmi tir.

322 Bütçele tirilecek Borçlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

                103 Verilen Çek ve Gön.Em.Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe  Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

8

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

9  - Milli E itim Müdürlü ünün bütçele tirilmi  borçlar hesab na kay t edilmi  olan 6.000.-
YTL ilaç giderinin ödene i geldi i için ilgiliye ödenmi tir.

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe Giderleri Hesab

                831 Öd.Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

6.000

6.000

9

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

10 -Dola mdan kald lan 2.000.-YTL de erindeki  madeni para, Darphane ve Damga Matbaas
Muhasebe Birimince, döner sermayeye  verildi i ve döner sermayeden 300.-YTL tahsilat yap lm r.

409 Uz. Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab

               108 Di er Haz r De erler Hesab

2000

2.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

100 Kasa Hesab

               600 Gelirler Hesab

300

300

10

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

300

300
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11 – Dünya Bankas ndan al nan borçla ilgili olarak pe in ödenen 500 dolar için tahakkuk
lemi tamamlanarak muhasebe fi i muhasebe birimine gelmi tir.(1$= 1,30.-YTL)

11
830 Bütçe Giderleri Hesab

                833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

650

650

12 – Genel bütçe gelirlerinden mahalli idarelere 2.000.-YTL pay aktar lm r.

630 Giderler  Hesab

               363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

2.000

2.000
12

830 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

2.000

2.000

13 – Polatl  Muhasebe Birimi taraf ndan yap lan harç tahsilat ndan meslek odalar  için 500.-
YTL meslek odalar  pay  ayr lm r.

630 Giderler  Hesab

                333 Emanetler Hesab

500

500
13

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

500

500

14 - Vatanda  (A), okul yap lmas  için bedelsiz olarak hazineye ba lad  100.000.-YTL
de erindeki  arsay  okul yap lmamas  üzerine geri istemi tir.

630 Giderler Hesab

                250 Arazi ve Arsalar Hesab

100.000

100.000
14

830 Bütçe Giderleri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

100.000

100.000

15- Memur (A)’ya ödenen 100.-YTL yurt içi geçici görev yollu u sehven yurtiçi tedavi yollu u
olarak kaydedilmi  olup, gerekli düzeltme kayd  yap lm r.
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830.03.03.01.01 Bütçe Giderleri Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

100

100

835 Gider Yans tma Hesab

              830.03.03.01.02 Bütçe Giderleri Hesab

100

100
15

630.03.03.01.02 Giderler Hesab

              630 .03.03.01.02 Giderler Hesab

100

100

b) Alacak
1- Ö retmen (A)’ya 200.-YTL fazla maa  ödendi i fark edilmi  olup, ilgili ad na ki ilerden

alacaklar hesab na al nd ktan sonra bakanl ktan tahakkukun iptali sonucu yersiz ödenen tutar n
ödene ine iadesi istenmi tir.

600 Gelirler Hesab

              140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

200

200

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

              630 Giderler Hesab

200

200

835 Gider Yans tma Hesab

              830 Bütçe Gideri Hesab

200

200

1

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

              905 Ödenekli Giderler Hesab

200

200

2 - Yap lmakta olan okul binas  için 15.000.-YTL fazla ödeme yap ld  anla lm  olup bunun
üzerine Bakanl ktan tahakkuk iptali nedeniyle ödene ine iade edilmesi gerekti i bildirilmi tir.
Ödene ine iade i lemine ili kin Bakanl ktan talimat gelmeden ki ilerden alacaklar hesab na al nm r.

600 Gelirler Hesab

             140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

15.000

15.000

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

              258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

15.000

15.000

835 Gider Yans tma Hesab

              830 Bütçe Giderleri Hesab

15.000

15.000

2

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

              905 Ödenekli Giderler Hesab

15.000

15.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

377

3 – Y l sonunda bütçe giderleri hesab n borç bakiyesi 900.-YTL, oldu u görülmü  olup ilgili
hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

3
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             830 Bütçe Giderleri Hesab

900

900

831 ÖDENE NE MAHSUP ED LECEK HARCAMALAR HESABI

Hesab n niteli i
Ödene ine mahsup edilecek harcamalar hesab ; genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde,

bir taahhüde ve harcama talimat na dayanmayan giderlere ili kin olup Bakanl kça belirlenecek
ekonomik kodlardan yap lan ve bütçede ödene i öngörülmü  olmakla birlikte, olu tu u yer ve
zamanda ödene inin bulunmamas  nedeniyle ödenemeyen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1  – l Milli E itim personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL ödenek

olmamas  nedeni ile ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

               323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

6.000

6.000
1

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

               835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

b) Alacak

1 - Milli E itim Müdürlü ünün bütçele tirilmi  borçlar hesab na kay t edilmi  olan 6.000.-YTL
ilaç giderinin ödene i geldi i için ilgiliye ödenmi tir

323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

                600 Gelirler Hesab

                103 Verilen Çekler ve Gön.Em.Hesab

6.000

45

5.955

830 Bütçe  Giderleri Hesab

                831 Öd.Mah. Edilecek Harcamalar  Hesab

6.000

6.000

1

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

833 BÜTÇEDEN MAHSUP ED LECEK ÖDEMELER HESABI

Hesab n niteli i
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Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab ; 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun kapsam nda, herhangi bir d  finansman anla mas n
yürürlü e girmesini sa layacak kanuni düzenlemelerin tamamlanmas na kadar, anla ma gere ince
pe in ödenmesi gereken komisyon, ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile vadesinde ödenmedi i
takdirde gecikme faizi do uracak devlet iç malî borcu ve devlet d  malî borcuna ili kin faiz giderleri,
ödene inin y  bütçesinde bulunmas na ra men tahakkuk i lemlerinin tamamlanamad  durumlar ile
bütçe kanununda bu hesaba kaydedilmesi öngörülen i lemlerin muhasebele tirilmesi için kullan r.

Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab , genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinde
kullan lmaz.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1  – Avrupa Birli inden al nacak borçla ilgili olarak anla ma yürürlü e girinceye kadar pe in
ödenmesi gereken 10.000 Avro gider yap lm r.(1 Avro=1,30.-YTL)

630 Giderler Hesab

         106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

13.000

13.000
1

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

13.000

13.000

2 - Vadesinde ödenmedi i takdirde gecikme faizi do uracak devlet iç malî borcu kapsam ndaki
30.000.-YTL y  bütçesinde öngörülen ödene ine ba  kalmak ve ayn  y l içinde ödene ine mahsup
edilmek kayd yla  ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

30.000

30.000
2

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

3 - Vadesinde ödenmedi i takdirde gecikme faizi do uracak risk hesab  kapsam ndaki 30.000.-
YTL tutar ndaki devlet d  borçlar  ödenmesi için bütçeden risk hesab na aktar lm r. Bankadan
gelen banka hesap özet cetveline göre risk hesab na aktar ld  bildirilmi tir.

630 Giderler Hesab

          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

30.000

30.000

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

3

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab

         102 Banka Hesab

30.000

30.000
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 102 .04 Banka Hesab

         339 Risk Hesab

30.000

30.000

4 - Y  bütçe kanununda 30.000.-YTL’nin bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab nda kayd
suretiyle ödenebilece i hükme ba lanm r.

630 Giderler Hesab

         103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

30.000

30.000
4

833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

         835 Gider Yans tma Hesab

30.000

30.000

5  - Avrupa Birli inden al nacak borçla ilgili olarak anla ma yürürlü e girinceye kadar pe in
ödenmesi gereken 10.000 Avro gider 833.03.05.06.03 ayr nt  koduna yaz lmas  gerekirken
833.04.01.01.02 ayr nt  koduna yaz lm r. (1 Avro=1,30.-YTL)

833.03.05.06.03 Büt.Mahsup Edilecek Ödemeler Hs.

       835 Gider Yans tma Hesab

13.000

13.000

630 Giderler Hesab

         630 Giderler Hesab

13.000

13.000
5

835 Gider Yans tma Hesab

        833.04.01.01.02 Büt.Mahsup Edilecek Ödemeler Hs.

13.000

13.000

b) Alacak
1  – Anla ma yürürlü e girmesinden sonra bütçele tirme i lemi tamamlanarak belgeleri ilgili

muhasebe birimine gelmi tir.

1
830 Bütçe Giderleri Hesab

        833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

13.000

13.000

834 GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI

Hesab n niteli i

Geçen y l bütçe mahsuplar  hesab , mahsup dönemine aktar lan ön ödemelerden bütçe giderine
dönü enlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
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Malî y l içinde kamu görevlilerine veya harcama yetkilisi mutemetlerine bütçedeki ödene ine
dayan larak verilen avanslar ile aç lan kredilere ait mal teslim edildi i veya hizmet o y l sonuna kadar
yap ld  hâlde, herhangi bir nedenle mahsup belgeleri y  geçtikten sonra verilenler veya mahsup
belgeleri y  içinde verildi i hâlde muhasebe birimlerince inceleme i inin sona ermemesi dolay yla
mahsup dönemine aktar lm  olan tutarlar, muhasebe birimlerince, geçen y l bütçe mahsuplar
hesab na kaydedilmek suretiyle mahsup dönemi sonuna kadar kapat r ve geçen y la ait bütçenin ilgili
bütçe tertibiyle ili kilendirilir. Söz konusu tutarlar mahsup döneminin sonunda ilgili y l bütçe giderleri
içinde raporlan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç
1 - Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur (A)’ya verilen ve mahsup dönemine aktar lan

40.-YTL lik harcama yetkilisi mutemet avans  mahsup döneminde kapat lm r.

630 Giderler Hesab

           165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krd.Hesab

40

40

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

           835 Gider Yans tma  Hesab

40

40
1

907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

           906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

40

40

2 - Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur (A)’ya verilen 400.-YTL lik harcama yetkilisi
mutemet avans  mahsup döneminde kapat rken akaryak t ve ya  al  yerine elektrik al  olarak
kapat ld  görülmü  olup, gerekli düzeltme kay tlar  yap lm r.

834.03.02.03.03 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

        835 Gider Yans tma Hesab

400

400

630 Giderler Hesab

       630 Giderler Hesab

400

400
2

835 Gider Yans tma  Hesab

        834.03.02.03.02 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hs.

400

400

b) Alacak

1  – Mahsup dönemi sonunda geçen y l bütçe mahsuplar  hesab n borç bakiyesi 1.000.-YTL
olup, ilgili hesaba aktar lm r.

1
835 Gider Yans tma  Hesab

        834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

1.000

1.000
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835 G DER YANSITMA HESABI

Hesab n niteli i

Gider yans tma hesab ; giderler hesab  veya ilgili bilanço hesab  ile maliyet hesaplar  kullanan
idarelerde maliyet hesaplar na kaydedilen tutarlar n, bütçe giderleri hesab , ödene ine mahsup
edilecek harcamalar hesab , bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesab  ve geçen y l bütçe mahsuplar
hesab na yans lmas  için kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Alacak

1 – kkale Muhasebe Birimi taraf ndan pek Eczanesine 6.000.-YTL ilaç gideri ödenmi tir.

630 Giderler Hesab

                   600 Gelirler Hesab

                   100 Kasa Hesab

6.000

45

5.955

805 Gelir Yans tma Hesab

                   800 Bütçe Gelirleri Hesab

45

45

1

830 Bütçe Giderleri Hesab

                   835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

2  - Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur A’ya verilen 40.-YTL lik harcama yetkilisi
mutemet avans  mahsup döneminde kapat lm r.

630 Giderler Hesab

                 165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krd.Hesab

40

40

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

                 835 Gider Yans tma  Hesab

40

40
2

907 Mah.Dön.Ak.Ödenekler Hesab

                 906 Mah.Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

40

40

3  – Avrupa Birli inden al nacak borçla ilgili olarak anla ma yürürlü e girinceye kadar pe in
ödenmesi gereken 10.000 Avro gider yap lm r.(1 Avro=1,30.-YTL)

3
630 Giderler Hesab

                 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

13.000

13.000
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 833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

13.000

13.000

4  – l Milli E itim personelinin ilaç bedeli olarak tahakkuk ettirilen 6.000.-YTL ödenek
olmamas  nedeni ile ödenememi tir.

630 Giderler Hesab

                 323 Bütçele tirilmi  Borçlar Hesab

6.000

6.000
4

831 Ödene ine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

6.000

6.000

b) Borç
1 - Yah ihan Muhasebe Birimi taraf ndan memur (A)’ya verilen 40.-YTL lik harcama yetkilisi

mutemet avans  mahsup döneminde kapat rken akaryak t ve ya  al  yerine elektrik al  olarak
kapat ld  görülmü  olup, gerekli düzeltme kay tlar  yap lm r.

834.03.02.03.03 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

                 835 Gider Yans tma Hesab

40

40

630 Giderler Hesab

                 630 Giderler Hesab

40

40
1

835 Gider Yans tma  Hesab

                 834.03.02.03.02 Geçen Y l Bütçe Mah.Hs.

40

40

2 – Mahsup dönemini izleyen ay n ilk i  gününde  geçen y l bütçe mahsuplar  hesab n borç
bakiyesi 1.000.-YTL olup ilgili hesaba aktar lm r.

2
835 Gider Yans tma  Hesab

                 834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

1.000

1.000

3  - Y l sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra gider yans tma hesab n
alacak bakiyesinin 1.500.-YTL oldu u görülmü tür.

3
835 Gider Yans tma  Hesab

                 895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

1.500

1.500
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89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bütçe uygulama sonuçlar  hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesaplar  hesap gruplar  ile
bütçe gelirlerinden ret ve iade hesaplar  hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama
sonuçlar n üretilmesi için kullan r.

895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe uygulama sonuçlar  hesab , bir bütçe y na ait bütçe gelir ve bütçe gider hesaplar  hesap
gruplar  ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesaplar  hesap grubunda yer alan hesaplarda kay tl
tutarlardan bütçe uygulama sonuçlar n elde edilmesi için kullan r.

Bütçe uygulama sonuçlar  hesab , bütçe uygulama sonuçlar n üretilmesinden sonra yans tma
hesaplar  ile kar kl  olarak kapat r.

Hesab n i leyi i

a) Borç

1 – Y l sonunda bütçe giderleri hesab n borç bakiyesi 900.-YTL, oldu u görülmü  olup ilgili
hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

1
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             830 Bütçe Giderleri Hesab

900

900

2 – Dönem sonunda bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab  borç bakiyesi 500.-YTL oldu u
görülmü  olup ilgili hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

2
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab

500

500

3  – Bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, gelir yans tma hesab n borç bakiyesi
500.-YTL oldu u görülmü  olup, ilgili hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

3
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             805 Gelir Yans tma  Hesab

500

500

b) Alacak

1 – Dönem sonunda bütçe gelirleri hesab n alacak bakiyesi 700.-YTL oldu u görülmü  olup
ilgili hesaba  aktar lm r.
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1
800 Bütçe Gelirleri Hesab

             895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

700

700

2- Y l sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra gider yans tma hesab n
alacak bakiyesinin 900.-YTL oldu u görülmü tür.

2
835 Gider Yans tma Hesab

             895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

900

900

3 – Bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra, gelir yans tma hesab n alacak bakiyesi
500.-YTL oldu u görülmü  olup, ilgili hesaba aktar larak y l sonu kay tlar  yap lm r.

3
805 Gelir Yans tma  Hesab

             895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

500

500
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OONNBB RR NNCC BBÖÖLLÜÜMM

NNAAZZIIMM HHEESSAAPPLLAARRAA LL KK NN HHEESSAAPP VVEE LLEEMMLLEERR

9 NAZIM HESAPLAR

Naz m hesaplar ana hesap grubu; varl k, kaynak, gelir ve gider hesaplar nda izlenmeyen ve
muhasebenin sadece bilgi verme görevi yükledi i i lemler ile idarenin muhasebe disiplini alt nda
toplanmas  istenen i lemleri ve gelecekte do mas  muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için
kullan r.

Naz m hesaplar ana hesap grubu; ödenek hesaplar , nakit d  teminat ve ki ilere ait menkul
ymet hesaplar , taahhüt hesaplar , verilen garantiler, de erli kâ t ve özel tahakkuk hesaplar , d

borçlanmaya ili kin naz m hesaplar ile genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinin Bakanl n
uygun görü ü üzerine kendi yönetim ve bilgi ihtiyaçlar na uygun olarak açacaklar  di er naz m hesap
gruplar ndan olu ur.

90 ÖDENEK HESAPLARI

Ödenek hesaplar  hesap grubu, bütçe ödenekleri, muhasebe birimlerine gelen ödenekler ve
bunlardan yap lan kullan m ve tenkisler ile mahsup dönemine aktar lan ödeneklerin izlenmesi için
kullan r.

Ödenek hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

901 Bütçe Ödenekleri Hesab

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

904 Ödenekler Hesab

905 Ödenekli Giderler Hesab

906 Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak Ödenekler Hesab

907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler

a) Bütçe ödeneklerinin kamu idareleri merkez muhasebe birimlerince izlenmesi;

Kesin hesab n ç kar lmas na esas olacak ekilde, ödenek i lemlerinin ilgili ödenek hesaplar n
belirlenen yard mc  hesaplar na göre kay tlara al narak muhasebele tirilmesi ve takibi tek muhasebe
birimi olan kamu idarelerinde bu muhasebe birimlerince, birden fazla muhasebe birimi olan kamu
idarelerinde merkez muhasebe birimlerince yap r. Ödenek hareketlerine ili kin i lemler, birden fazla
muhasebe birimi olan kamu idarelerince merkez muhasebe birimlerine di er kamu idarelerince
muhasebe birimlerine bildirilir ve bu muhasebe birimlerince, gönderilecek bütçe ödenekleri hesab ,
bütçe ödenekleri hesab  ve bütçe ödenek hareketleri hesab  kullan lmak suretiyle izlenir. Bu hesaplar,
birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde, merkez muhasebe birimleri d ndaki muhasebe
birimlerinde kullan lmaz.

Birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince, di er
kamu idarelerinde muhasebe birimlerince ödenek hareketlerine ili kin; bütçe kanunu ile verilen
ödenekler, varsa bütçe kanunu ile yap lan kesintiler, geçen y ldan devredip ilgili kamu idarelerince
ödenek kaydedilmesi bildirilen tutarlar, y  içinde yap lan kurum içi ve kurum d  ödenek aktarmalar
ile yedek ödenekten yap lan ödenek aktarmalar ndan do an ekleme ve dü meler, y  içinde eklenen
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veya iptal edilen ödenekler, y  içinde özel gelirler ile artl  ba  ve yard mlardan dolay  tahsis edilen
özel ödenekler, kamu idareleri merkez birimlerinde kullan lan ödenekler ile merkez d  birimlerde
kullan lmak üzere gönderilen ödenekler, y  içinde veya y l sonunda muhasebe birimlerinde
kullan lmayarak tenkis edilen ödenekler ile mevzuat  gere ince ertesi y la devreden ödenekler, y
içinde kullan lmad  için iptal edilen ödenekler yard mc  hesaplar itibar yla muhasebe kay tlar na
al r. Belirtilen kay tlar tamamlan p geçici mizan n düzenlenmesinden sonra, dönem sonunda ilgili
hesaplar kapat r.

b) Kamu idareleri merkez birimlerince kullan lan ödeneklerin hesaplara al nmas ;

Kamu idareleri merkez birimlerinin harcamalar na ili kin olarak harcama yetkilileri taraf ndan
düzenlenmi  ödenek gönderme belgesine göre gerekli kay tlar yap r.

Kamu idareleri merkez birimlerinin önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemi
harcamalar na ili kin ödeme emri belgesi tutarlar ; merkez veya ilgili muhasebe birimince bütçe gideri
olarak kaydedilmeden önce, bir taraftan bütçe ödenek hareketleri hesab  ve gönderilecek bütçe
ödenekleri hesab na, di er taraftan kullan lacak ödenekler hesab  ve ödenekler hesab na kaydedilir. Bu
kay t yap ld ktan sonra, bütçe giderlerine ili kin muhasebe kay tlar  yap r.

c) Ödeneklerin kamu idareleri merkez d  birimlerine da ;

Bütçe ödeneklerinin kamu idareleri merkez d  birimlerine da  “Ödenek Gönderme
Belgesi” ve “Ödenek Gönderme Belgesi cmali” ile yap r. Kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine
ili kin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakan  yetkilidir.

Ödenekler, kurumsal s fland rman n ayn  düzeyindeki birimlere fonksiyonel, finansman veya
ekonomik s fland rmadaki farkl klara bak lmaks n ayn  ödenek gönderme belgesi ile gönderilir.
Kurumsal s fland rman n ikinci, üçüncü veya dördüncü düzeyinde farkl k gösteren ödeneklerle
ilgili harcama yetkisinin, ayn  harcama yetkilisi taraf ndan imzalanan ödenek gönderme belgesi ile
devredilmesi hâlinde söz konusu ödenekler de s fland rmadaki farkl klara bak lmaks n ayn
ödenek gönderme belgesi ile gönderilebilir. Bu durumda, kurumsal s fland rman n her farkl  düzeyi
itibar yla ara toplamlar  al r.

ç) Ödenek kullan mlar n merkez ve merkez d  muhasebe birimlerince izlenmesi;
Kamu idarelerinin gerek merkez birimlerinde kullan lacak ödenekler ve gerekse merkez d

birimlerinde kullan lacak ödeneklerin al nmas  ve kullan lmas  ile tenkis edilme i lemleri, birden fazla
muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez ve merkez d  muhasebe birimlerince, di er kamu
idarelerinde ilgili muhasebe birimince; kullan lacak ödenekler hesab , ödenekler hesab , ödenekli
giderler hesab , mahsup dönemine aktar lan kullan lacak ödenekler hesab  ve mahsup dönemine
aktar lan ödenekler hesab n kullan lmas  suretiyle izlenir.

Merkez d  birimlere aktar lan ödeneklere ili kin olarak al nan ödenek gönderme belgelerinde;
gönderilen muhasebe biriminin ad  ve kodunun do ru olup olmad , rakam ve yaz  ile yaz lan
tutarlar n birbirine uygun olup olmad  gibi hususlar ilgili muhasebe birimince kontrol edilir. Tespit
edilen noksanl klar merkez muhasebe birimi ile temas kurularak giderilir.

Al nan ödenekler belge asl na dayan larak muhasebe i lem fi i ile muhasebele tirilir. Al nan
ödeneklere ili kin ödenek gönderme belgesi, muhasebe i lem fi inin Say taya gönderilecek nüshas na
eklenir, asl n fotokopisi ise onaylanarak tahakkuk daireleri itibar yla muhasebe biriminde dosyalan r.

Malî y l sonunda, tenkisler yap ld ktan sonra muhasebe birimlerine gelen ödenekler, hiçbir
kayda tabi tutulmaks n bir yaz  ekinde geri gönderilir.

Ödeneklerin elektronik ortamda gönderilmesi ve kayda al nmas na ili kin düzenlemeler
yapmaya Bakanl k yetkilidir.

d) Tenkis belgesi;

Kamu idarelerince tenkisi istenilen ödeneklerin tenkis i lemi, düzenlenen “Tenkis Belgesi” ve
“Tenkis Belgesi cmali” ile yap r. Kamu idarelerince y  içinde tenkisi istenilen ödeneklere ili kin
olarak düzenlenen tenkis belgesi muhasebe birimine gönderilir ve gerekli muhasebe kay tlar  yap r.
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Kurumsal s fland rman n birinci düzeyi esas al narak dört nüsha olarak düzenlenen tenkis
belgesine, belgeyi düzenleyen muhasebe birimi, ödene i tenkis edilen idarenin ad , malî y l ba nda
kurumsal s fland rma ayr  yap lmaks n birden ba lamak üzere verilen s ra numaras  ile bütçe y
yaz ld ktan sonra, tenkis edilen ödene in bütçe tertibi ve tutar  ilgili sütunlara ayr  ayr  yaz r. Tenkis
edilen ödeneklerin toplam  al narak belgenin alt ndaki özel sütuna tenkis toplam  yaz  ile yaz r.

Tenkis belgesinin birinci nüshas  ilgili kamu idaresine, ikinci nüshas  merkez muhasebe
birimine bir yaz  ekinde gönderilir; üçüncü nüshas  muhasebe i lem fi inin Say taya gönderilecek
nüshas na eklenir; dördüncü nüshas  ise muhasebe biriminde muhafaza edilir.

Malî y n son ay na ait bütün ödeme ve mahsuplar i lendikten sonra, y  içinde al nan
ödeneklerden kullan lmayarak arta kalan tutarlar dönem sonu i lemlerinden önce muhasebe
birimlerince do rudan tenkis edilir. Ancak, y  içinde verilmi  olup malî y l sonuna kadar
mahsubunun yap lamamas  nedeniyle mahsup dönemine aktar lmas  gereken ön ödemeler kar
ödenekler al konularak, mahsup dönemi içinde mahsup i lemleri yap lmak üzere ertesi y la aktar r.
Mahsup dönemi sonunda kullan lmayan ödenek tutarlar  tenkis edilir.

Yabanc  ülkelerden yap lacak al mlar için aç lm  akreditiflere ili kin kredi art klar  ertesi y la
devredilmekle birlikte, kar  ödenekleri y l sonlar nda tenkis belgesi düzenlenmek suretiyle iptal
edilir. Akreditif art klar na ili kin ödeneklerin y l sonlar nda iptal edilmesine yönelik olarak
düzenlenen tenkis belgesinde, tenkis edilen ödene in devreden akreditif kar  krediye ait oldu u
belirtilerek, yeni malî y l içinde ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

 için geçerli sözle meler ile gelecek y l ya da y llara geçerli sözle melerin bitim tarihlerinde
henüz bir k m hizmet yerine getirilememi  veya zorunlu nedenlerle sözle menin uygulanmas na
ba lan lamam , ancak ilgili idarece ek süre verilmi  ve bu süre ertesi malî y la ta  ise, y l sonunda
yüklenme art  devredilir ve yüklenimlere ili kin ödenek tutarlar  iptal edilir. Düzenlenen tenkis
belgesinde, söz konusu ödene in devredilen taahhüt kar  oldu u belirtilerek iptal edilmesi ve yeni
malî y lda ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

 D  proje kredileri avans ve akreditiflerinden, malî y l sonuna kadar harcanamad ndan ertesi
la devredilecek tutarlar hakk nda da yukar daki hükümler uygulan r.

e) Ödenekli gider i lemleri;

Ödene ine dayan larak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri,
Bakanl kça farkl  bir süre öngörülmemi se, muhasebe birimlerince gün sonlar nda ödenekli giderler
hesab na kaydedilir.

 Verilen talimat üzerine tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödene ine iade edilmesi bildirilen
tutarlar ödenekli giderler hesab ndan dü ülür.

f) Mahsup dönemine aktar lan ödenekler;
Malî y n bitimine kadar hizmet yerine getirildi i veya mal teslim al nd  hâlde mahsubu

yap lamad ndan mahsup dönemine aktar lan ön ödeme art klar  için sakl  tutulan ödenekler, söz
konusu ön ödemelerle birlikte mahsup dönemine aktar r.

 Mahsup dönemine aktar lan ödeneklerden mahsup dönemi sonuna kadar kullan lanlar veya
tenkis edilenler mahsup dönemine aktar lan ödenek hesaplar nda izlenir.

Ödenek hesaplar  hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken yard mc  hesap kodlar  ile
birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

900 GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER  HESABI

Hesab n niteli i
Gönderilecek bütçe ödenekleri hesab ; kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler,

bunlardan yap lan kesintiler, geçen y ldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri aras nda yap lan
aktarmalar, y  içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, y  içinde kaydedilen özel ödenekler, kamu
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idarelerinin merkez ve merkez d  birimlerinde kullan lacak ödenekler, gönderilen ödeneklerden
tenkis edildi i için iade al nan ödenekler ile ertesi y la devreden ödenekler ve iptal edilen ödeneklere
ili kin i lemlerin birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince,
di er kamu idarelerinde ilgili muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

901 BÜTÇE ÖDENEKLER  HESABI

Hesab n niteli i
Bütçe ödenekleri hesab ; kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan

yap lan kesintiler, geçen y ldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri aras nda yap lan aktarmalar, y
içinde yap lan ödenek ekleme ve iptalleri, y  içinde kaydedilen özel ödenekler ve ertesi y la devreden
ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez
muhasebe birimlerince, di er kamu idarelerinde ilgili muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLER  HESABI

Hesab n niteli i

Bütçe ödenek hareketleri hesab ; kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödeneklerden
merkez birimlerinde kullan lanlar ile merkez d  birimlerde kullan lmak üzere gönderilenler ve
gönderilen ödeneklerden y  içinde veya y l sonunda tenkis edildi i için iade al nanlar n birden fazla
muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince, di er kamu idarelerinde ilgili
muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1 – 2007 y  Bütçe Kanunu ile Maliye Bakanl na mal ve hizmet al  için 5.000.000.-YTL
ödenek verilmi tir.

1
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

                901 Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000.000

5.000.000

2 – Milli E itim Bakanl na ait 5.000.-YTL ödenek mevzuat  gere i önceki y ldan devretmi tir.

2
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

                901 Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

3 - Maliye Bakanl  bütçesinden Milli E itim Bakanl  bütçesine 3.000.-YTL aktarmak sureti
ile ödenek eklenmi tir.

a) Milli E itim Bakanl n kayd ,

b) Maliye Bakanl n kayd
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a
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

               901 Bütçe Ödenekleri Hesab

3.000

3.000
3

b
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

3.000

3.000

4  - Y  içerisinde Maliye Bakanl  bütçesi içerisinde aktarmalarla 5.000.-YTL ödenek
eklenmi tir.

4
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

               901 Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

5  - Y  içerisinde 2007 y  yedek ödene inde Milli E itim Bakanl  bütçesine 5.000.-YTL
aktarma yap lm r.

5
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

               901 Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

6  - Maliye Bakanl  bütçesinden mevzuat  gere i  Milli E itim Bakanl  bütçesine 3.000.-
YTL ödenek eklenmi tir.

6
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

               901 Bütçe Ödenekleri Hesab

3.000

3.000

7  – kkale Defterdarl na mal ve hizmet al  için gönderilen 2.000.-YTL ödenek tenkis
edilmi tir.

7
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

              902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

2.000

2.000

8  – Maliye Bakanl n merkez ve merkez d  birimlerinde malî y n son ay na ait bütün
ödeme ve mahsup i lemleri yap ld ktan sonra y  içinde al nan ödeneklerden kullan lmay p muhasebe
birimlerince do rudan tenkis edilen 500.000.-YTL geçici mizandan önce gerekli muhasebe kayd
yap lm r.

8 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab 2.000
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              902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab 2.000

9  - Ödenek hesaplar na ili kin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan al nmas ndan sonra
901.01.01.01 Bütçe Ödenekleri Hesab n borç bakiyesinin 100.000.-YTL oldu u görülmü tür.

9
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

               901.01.01.01 Bütçe Ödenekleri Hesab

100.000

100.000

b) Alacak/Borç

1  – 2007 y  Bütçe Kanunu ile mal ve hizmet al  için verilen ödene in 500.000.-YTL si
kesilmi tir.

1
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

500.000

500.000

2- Y  içerisinde Maliye Bakanl  bütçesinden Milli E itim Bakanl  bütçesine 5.000.-YTL
aktarma yap lm   olup, Maliye Bakanl  bütçesi için gerekli dü üm kayd  yap lm r.

2
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

3- Y  içerisinde Maliye Bakanl  bütçesi içerisinde 5.000.-YTL aktarma yap lm  olup,
dü ülen ödenek için gerekli kay t yap lm r.

3
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

4- Y  içerisinde 2007 y  yedek ödene inde Milli E itim Bakanl  bütçesine 5.000.-YTL
aktarma yap lmas  nedeni ile yedek ödenekten dü  kayd  yap lm r.

4
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

5– Maliye Bakanl  merkez birimlerinde kullan lmak üzere 10.000.-YTL ödenek, gönderme
belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilmi tir.
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902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

10.000

10.000
5

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

              904 Ödenekler Hesab

10.000

10.000

6 – kkale Defterdarl na Muhasebe Denetmenli ine mal ve hizmet al  için 2.000.-YTL
ödenek gönderilmi tir.

6
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

2.000

2.000

7 – Mevzuat  gere i 5.000.-YTL ödenek ertesi y la devretmi tir.

7
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

5.000

5.000

8- Gönderilecek bütçe ödenekleri hesab nda bulunan ödeneklerden y l içinde kullan lmayan
100.000.-YTL ödenek iptal edilmi tir.

8
901 Bütçe Ödenekleri Hesab

              900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

100.000

100.000

9  - Ödenek hesaplar na ili kin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan al nmas ndan sonra
901.01.01.01 Bütçe Ödenekleri Hesab n alacak bakiyesinin 100.000.-YTL oldu u görülmü tür.

9
901.01.01.01 Bütçe Ödenekleri Hesab

              902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

100.000

100.000

903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI

Hesab n niteli i

Kullan lacak ödenekler hesab , muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan
kullan lanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullan r.
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Mahsup dönemine devreden ön ödemeler kar  ödenek tutarlar n mahsup dönemine
devredilmesinden sonra tespit edilecek kullan lmam  ödeneklerin yap lan tenkislerinden sonra geçici
mizanda bu hesab n borç ve alacak toplamlar n birbirine e it olmas  gerekir.

904 ÖDENEKLER HESABI

Hesab n niteli i

Ödenekler hesab , muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan yap lan tenkislerin
izlenmesi için kullan r.

905 ÖDENEKL  G DERLER HESABI

Hesab n niteli i

Ödenekli giderler hesab , ödene ine dayan larak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben
ödenen bütçe giderleri ile Bakanl ktan verilen talimat üzerine tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle
ödene ine iade edilmesi bildirilen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

906 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI

Hesab n niteli i
Mahsup dönemine aktar lan kullan lacak ödenekler hesab , malî y n sonuna kadar hizmet

yerine getirildi i veya mal teslim al nd  hâlde mahsubu yap lamad ndan mahsup dönemine
aktar lan ön ödemeler için sakl  tutulan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar
kullan lanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullan r.

907 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI

Hesab n niteli i
Mahsup dönemine aktar lan ödenekler hesab , malî y n sonuna kadar hizmet yerine getirildi i

veya mal teslim al nd  hâlde mahsubu yap lamad ndan mahsup dönemine aktar lan ön ödemeler
için sakl  tutulan ödenekler; bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullan lanlar veya tenkis
edilenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1 – Maliye Bakanl  merkez biriminde kullan lmak üzere tedavi yollu u ödemeleri için 500.-
YTL’lik ödenek gönderme belgesi düzenlenmi tir.

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesab

             900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

500

500
1

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

             904 Ödenekler Hesab

500

500

2  – lçe Tapu Müdürlü ünün tedavi yollu u ödemeleri için Keskin Muhasebe Birimine 500.-
YTL’lik ödenek gelmi tir.
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2
903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

             904 Ödenekler Hesab

500

500

3 – Sulakyurt Muhasebe Biriminde ö retmen A’ya 200.-YTL fazla ek ders ücreti ödendi i fark
edilmi  olup, Bakanl ktan tahakkukun iptali nedeni ile yersiz ödenen tutar n ödene ine iadesi
istenmi tir. (Daha önce ki ilerden alacaklar hesab na al nmam )

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

             905 Ödenekli Giderler Hesab

200

200

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

             630 Giderler Hesab

200

200
3

835 Gider Yans tma Hesab

             830 Bütçe Giderleri Hesab

200

200

b) Alacak/Borç

1  – K lcahamam Muhasebe Birimi ay içerisinde ödene ine dayan larak 5.000.-YTL tedavi
yollu u ödemesi yapm r.

630 Giderler Hesab

             600 Gelirler Hesab

             103 Verilen çekler ve Gön.Em.Hesab

5.000

37,50

4.962,50

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

37,50

37,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

1

905 Ödenekli Giderler Hesab

            903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

5.000

5.000

2 – Keskin Muhasebe Birimi taraf ndan memur (A)’ya verilen 600.-YTL geçici görev yollu u
avans  ödene i ile birlikte mahsup dönemine aktar lm r.

2
165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

            161 Personel Avanslar  Hesab

600

600
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906 Mahsup Dön.Aktar lan Kullan lacak Ödenekler Hs.

            903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

600

600

904 Ödenekler Hesab

           907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hs.

600

600

3  – Maliye Bakanl  merkez muhasebe birimi taraf ndan 200.-YTL ödene in tenkis edilerek
tenkis belgesinin gönderilmesi istenmi tir.

3
904 Ödenekler Hesab

            903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

200

200

4- Su ehri Muhasebe Biriminin kullanmad  1.500.-YTL ödenek mali y l sonunda tenkis
edilmi tir.

4
904 Ödenekler Hesab

             903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

1.500

1.500

5– Dönem sonunda ödenekler hesab n alacak art n 100.-YTL ve ödenekli giderler
hesab n borç art n ise 100.-YTL oldu u görülmü  olup, y l sonunda gerekli kay tlar yap lm r.

5
904 Ödenekler Hesab

             905 Ödenekli Giderler Hesab

100

100

6- Mevzuat  gere i ödenek aranmaks n yap lan sürekli görev yollu u ödemesi için 500.-YTL
ödenek gelmi tir.

6
905 Ödenekli Giderler Hesab

             903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

500

500

7 - Yap lmakta olan okul binas  için 15.000.-YTL fazla ödeme yap ld  anla lm  olup bunun
üzerine Bakanl ktan tahakkuk iptali nedeniyle ödene ine iade edilmesi gerekti i bildirilmi tir.
Ödene ine iade i lemine ili kin Bakanl ktan talimat gelmeden ki ilerden alacaklar hesab na al nm r.

7
600 Gelirler Hesab

            140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

15.000

15.000
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140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

15.000

15.000

835 Gider Yans tma Hesab

            830 Bütçe Giderleri Hesab

15.000

15.000

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

            905 Ödenekli Giderler Hesab

15.000

15.000

8- Mahsup Dönemine aktar lan 200.-YTL harcama yetkilisi mutemedi avans n;

a) 130.-YTL’ si harcama belgesine ba lanmak sureti ile mahsup edilmi tir.

b) 50.-YTL lik k sm  harcama yetkilisi mutemedi taraf ndan nakden muhasebe birimi veznesine
yat lm r.

c) 20.-YTL lik k sm  harcama yetkilisi mutemedi taraf ndan nakden muhasebe birimi veznesine
yat lmad  gibi süresi içerisinde de mahsup edilmemi tir.

630 Giderler Hesab

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krd.Hs

130

130

834 Geçen Y l Bütçe Mahsuplar  Hesab

            835 Gider Yans tma  Hesab

130

130
a

907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Aktar lan Kull. Ödenekler Hs.

130

130

100 Kasa Hesab

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

50

50
b

907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Aktar lan Kull. Ödenekler Hs.

50

50

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

            165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab

20

20

8

c
907 Mahsup Dönemine Aktar lan Ödenekler Hesab

            906 Mahsup Dön.Aktar lan Kull. Ödenekler Hs.

20

20

91 NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T MENKUL KIYMET HESAPLARI

Nakit d  teminat ve ki ilere ait menkul k ymet hesaplar  hesap grubu; teminat ve depozito
olarak al nan teminat ve garanti mektuplar yla ahsi kefalete ili kin belgeler ve ki i mal  olarak
muhasebe birimlerine teslim edilen menkul k ymet ve varl klar n izlenmesi için kullan r.

Nakit d  teminat ve ki ilere ait menkul k ymet hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde
aç lacak a daki hesaplardan olu ur:
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910 Teminat Mektuplar  Hesab

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

910 TEM NAT MEKTUPLARI HESABI

Hesab n niteli i
Teminat mektuplar  hesab , muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen

teminat ve garanti mektuplar yla ahsi kefalete ili kin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler
veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

Muhasebe birimleri veznelerine ihale kanunlar , vergi kanunlar , gümrük kanunlar  ve di er
mevzuat hükümleri gere ince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektuplar
ile ahsi kefalete ili kin belgeler kar nda ilgilisine al nd  belgesi verilir. Veznedarca teslim al nan
teminat ve garanti mektuplar  ile ahsi kefalete ili kin belgeler; al  s ras na göre klasörler içinde
veznede saklan r. Bu de erler teslim al nd nda, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi
gerekti inde muhasebe i lem fi i düzenlenerek hesaplara kaydedilir. De erin ilgilisine geri verilmesi
gerekti inde teslimi s ras nda verilen al nd  belgesi geri al narak muhasebe i lem fi ine ba lan r.
Al nd  belgesi geri al namad  takdirde durum, al nd  belgesi dip koçan  ile yard mc  hesap defterine
erh edilir. Teminat mektubu, yaz  olarak talep edilmesi hâlinde muhatap veya ilgili bankaya, garanti

mektubu ile ahsi kefalete ili kin belge ise yaz  olarak talep edilmesi hâlinde muhatab na posta ile
gönderilir ve talep yaz  muhasebe i lem fi ine ba lan r.

Teminat mektubunun bir k sm n serbest b rak lmas  gerekti i takdirde, durum muhasebe
birimince bir yaz  ile ilgili banka ubesine bildirilir ve serbest b rak lan tutar hesaplardan ç kart lmakla
birlikte, yard mc  hesap defterinde de bu durum ayr ca belirtilir.

Teminat ve garanti mektuplar  ile ahsi kefalete ili kin belgelerin muhasebe birimlerinde
gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için; al nan teminata ait i in sonuçland p
sonuçland lmad , mevzuat ndaki süreler de dikkate al narak muhasebe birimlerince takip edilir ve
her malî y l sonunda teminat ve garanti mektuplar  ile ahsi kefalete ili kin belgeler hakk nda ilgili
idareden bilgi al r ve al nan bilgi do rultusunda söz konusu mektup ve belgeler ilgilisine veya ilgili
bankaya iade edilir ya da ertesi malî y la devredilir.

Banka teminat mektuplar , isteklinin sözle me yapmaya yana mamas  ya da yüklenicinin
sözle meden do an yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi ilgili mevzuat nda belirtilen hâllerin,
idaresince, muhasebe birimine bildirilmesinden sonra paraya çevrilebilir. Banka teminat mektuplar
yukar da belirtilen paraya çevrilme hâllerinin d nda, teminat konusu i  devam etti i sürece muhafaza
edilir.

Yap m i lerinde kesin hesap ve kesin kabul tutana n onaylanmas ndan, di er i lerde ise i in
kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki y l içinde idarenin yaz
uyar na ra men talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar  hükümsüz
kal r ve bankas na iade edilir.

Muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti mektuplar  ile ahsi kefalete ili kin
belgeler ilgili kanun hükümleri ve a da getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra
kabul edilerek kay tlara al r:

911 TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER  HESABI

Hesab n niteli i
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Teminat mektuplar  emanetleri hesab na, teminat mektuplar  hesab na yaz lan tutarlar
kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak
1 – Müteahhit (X)’in temizlik ihalesine kat lmak için geçici teminat olarak verdi i 5.000.-YTL

banka teminat mektubu muhasebe birimine teslim edilmi tir.

1
910 Teminat Mektuplar  Hesab

           911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab

5.000

5.000

2– Delice Muhasebe Birimine kesin teminat olarak verilen 3.000.-YTL de erindeki banka
teminat mektubu paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilmi tir.

910.10 Teminat Mektuplar  Hesab

           910.01 Teminat Mektuplar  Hesab

3.000

3.000
2

911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab

           911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab

3.000

3.000

b) Alacak/Borç

1 - Müteahhit (X)’ den ihaleye kat lmak için geçici teminat olarak al nan 5.000.-YTL lik banka
teminat mektubu ihalenin ba kas  üzerine kalmas  nedeni ile kendisine iade edilmi tir.

1
911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hs

           910 Teminat Mektuplar  Hesab

5.000

5.000

2  - hale üzerinde kalan ve i e ba layan müteahhit (X) in sözle me artlar na uymamas
nedeniyle sözle mesi idare taraf ndan feshedilmi  ve teminat mektubu olarak verdi i 500.-YTL paraya
çevrilerek muhasebe biriminin banka hesab na yat lm r.

102 Banka Hesab

           600 Gelirler Hesab

500

500

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Geliri Hesab

500

500
2

911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hs

           910.10 Teminat Mektuplar  Hesab

500

500
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3 - hale üzerinde kalan ve i e ba layan müteahhit (X) in mahkeme karar  ile 500.-YTL teminat
mektubu paraya çevrilerek muhasebe birimi banka hesab na yat lm r.

911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hs

           910 Teminat Mektuplar  Hesab

500

500
3

102 Banka Hesab

           333 Emanetler Hesab

500

500

4 - Müteahhit (X)’e verilen 1.000.-YTL’lik yat m avans  için kendisinden ayn  miktarda banka
teminat mektubu al nm r.

259 Yat m Avanslar  Hesab

           600 Gelirler Hesab  (GV)

           600 Gelirler Hesab  (DV)

           103 Verilen Çekler ve Gönderme Emir.Hesab

1.000

50

7,50

942,50

910 Teminat Mektuplar  Hesab

           911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab

1.000

1.000

4

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (GV)

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

57,50

50

7,50

5- Müteahhit (X)’e daha önce verilen 3.000.-YTL lik avans n 1.000.-YTL lik k sm  müteahhidin
getirdi i hakedi ten kesilmi  bu nedenle verilen teminat mektubundan 1.000.-YTL lik k sm  serbest

rak lm r.

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

           259 Yat m Avanslar  Hesab

1.000

1.000

911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hs

           910 Teminat Mektuplar  Hesab

1.000

1.000
5

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000

912 K LERE A T MENKUL KIYMETLER HESABI

Hesab n niteli i
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Ki ilere ait menkul k ymetler hesab ; muhasebe birimlerine ki i mal  olarak teslim edilen
menkul k ymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, ba ka muhasebe birimlerine gönderilenler ve
ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
Muhasebe birimlerine ki i mal  olarak teslim edilen ve veznede saklanmas  gereken ki ilere ait

menkul k ymetlerin çe itleri a da say lm r:

a) Her türlü de erli maden ve ta lar ile bunlardan yap lm  e yalar.

b) Çe itli maden, ta  veya maddelerden yap lm  antik de eri olan tabak, bardak, ka k, kupa,
zl k, sigaral k, amdan, fincan, çatal, kama, tablo ve benzeri e yalar.

c) Her türlü antika para ve pullar.

ç) Kurum alacaklar n teminat  olarak kabul edilen tahvil, hisse senedi ve bonolar.

d) Teminat ve depozito olarak al nan tahvil, hisse senedi ve bonolar ile Hazine Müste arl nca
ihraç edilen Devlet ç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

e) Yabanc  tahvil ve hisse senetleri.

f) Konvertibl olmayan yabanc  paralar.

Muhasebe birimlerine teslim edilen ve k ymeti bilinmeyen menkul k ymetlerden bu Yönetmelik
hükümlerine göre muhasebe birimlerinde muhafaza edilecekleri belirtilenler ilgili mevzuat na göre

ymet takdiri yap ld ktan sonra muhasebele tirilir.

Yukar da çe itleri say lan ki ilere ait menkul k ymetler, muhasebe birimlerince teslim
al nd nda al nd  belgesi düzenlenerek bir nüshas  teslim edene verilir. Al nd  belgesinde, menkul

ymetin cinsi, adedi, numaras , varsa ayar , kupon adedi ve tutar  gibi nitelikleri ayr nt  olarak
gösterilir. Ki ilere ait menkul k ymetler ilgilisine geri verildi inde, teslim al nda verilmi  olan
al nd  belgesi geri al narak muhasebe i lem fi ine ba lan r.

Ki i mal  olarak muhasebe birimlerine teslim edilen yabanc  paralardan konvertibl olmayanlar n
hesaplara kayd , i lem tarihinde hesaplarda yer verilen en dü ük tutar üzerinden yap r.

Ki ilere ait menkul k ymetler, veznedarlarca üzerlerinde defter s ra numaras  ta yan torba veya
zarflar içerisinde kasada veya vezne odas n uygun bir bölümünde saklan r.

Muhasebe birimlerine teslim edilen ki ilere ait menkul k ymetlerin ba ka bir muhasebe birimine
gönderilmesi gerekti i takdirde, hesaben herhangi bir kay t yap lmaz. Bu k ymetler bir yaz  ekinde
ilgili muhasebe birimine gönderilir. Gönderilen muhasebe biriminden, teslim al nd na ili kin al nd
belgesi geldi inde, hesaplardan ç  kayd  yap r ve al nd  belgesi muhasebe i lem fi ine ba lan r.
Göndermeye ili kin yaz n tarih ve numaras  ile gönderilen muhasebe biriminin ad  ki ilere ait
menkul k ymetin ç na ili kin muhasebe i lem fi inin aç klama bölümüne yaz r.

Teminat ve depozito olarak kabul edilen kuponlu tahvillerin üzerlerinde bulunmas  gereken
vadesi gelmemi  kuponlar n eksiksiz olmas artt r. Saklanmak üzere teslim edilen tahvillerin
kuponlar  noksan oldu u takdirde, bu noksanl k verilen al nd  belgesi ve yard mc  hesap defterinde
belirtilir.

Teminat olarak al nan tahvillerin vadesi gelmi  kuponlar  teslim eden taraf ndan istenildi i
takdirde, istem hakk ndaki dilekçenin alt na iade edilen kuponlar n adet ve tutar  ile geri verildi ine
ili kin ifade yaz larak teslim alana imzalatt r. Dilekçeler bu i  için aç lacak bir dosyada saklan r.

Teminat ve depozito olarak veya saklanmak üzere b rak lan tahvillerin sonradan bütçeye gelir
kaydedilmesi gerekti i takdirde, üzerlerinde bulunan kuponlardan o tarihe kadar vadeleri gelmi
olanlar tahsil edilerek gelir kaydedilir.

Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmi  olan tahvil ve bonolar teminat olarak
al nd nda, anaparaya tekabül eden sat  de erleri üzerinden kabul edilerek hesaplara al nmakla
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birlikte, al nd  belgesi ve yard mc  hesap defteri kay tlar nda bunlar n nominal de erleri de ayr ca
gösterilir.

913 K LERE A T MENKUL KIYMET EMANETLER  HESABI

Hesab n niteli i

Ki ilere ait menkul k ymet emanetleri hesab na, ki ilere ait menkul k ymetler hesab na yaz lan
tutarlar kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1  - Müteahhit (X) taraf ndan geçici teminat kar  1.000.-YTL hazine bonosu muhasebe
birimine teslim edilmi tir.

1
912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

1.000

1.000

2 - Keskin Muhasebe Birimince ki ilere ait 150.-YTL’ lik menkul k ymet Sulakyurt Muhasebe
Biriminden al nm r.

a) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Sulakyurt Muhasebe Biriminin kayd ,

a
912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

150

150
2

b
913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

       912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

150

150

3  - Mahkemece hazineye intikal ettirilen 350.-YTL lik kaçak alt n ilgilinin Yarg tay da açt
davay  kazanmas  nedeni ile ki i mal  haline dönü türülmü tür.

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

350

350
3

630 Giderler Hesab

       117 Menkul Varl klar Hesab

350

350

4  – K kkale Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda 200.-YTL’ lik ki i mal  hazine
bonosunun fazla oldu u görülmü tür.



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

401

4
912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

200

200

5  – Delice Muhasebe Birimine vergi alaca na kar k teminat olarak verilen 3.000.-YTL
de erindeki tahvil paraya çevrilmek üzere bankaya gönderilmi tir.

912.10 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       912.01 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

3.000

3.000
5

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

3.000

3.000

b) Alacak/ Borç
1 - Müteahhit (X)’ den ihale konusu i  için 3.000.-YTL kesin teminat kar  al nan ve daha

önce hesaplara kay t edilen hisse senedi müteahhidin sözle meyi feshetmesi nedeniyle 3.000.-YTL
bedelle paraya çevrilerek muhasebe biriminin banka hesab na yat lm r.

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

       912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

3.000

3.000

102 Banka  Hesab

       600 Gelirler Hesab

3.000

3.000
1

805 Gelir Yans tma Hesab

       800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000

2  - Müteahhit X’ den ihale konusu i  için 3.000.-YTL kesin teminat kar  al nan ve daha
önce hesaplara kay t edilen hisse senedi müteahhidin sözle meyi feshetmesi nedeniyle 4.000.-YTL
bedelle paraya çevrilerek muhasebe biriminin banka hesab na yat lm r.

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

       912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

3.000

3.000

102 Banka  Hesab

       600 Gelirler Hesab

       333 Emanetler Hesab

4.000

3.000

1.000

2

805 Gelir Yans tma Hesab

       800 Bütçe Gelirleri Hesab

3.000

3.000
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3 - Müteahhit (X)’ den ihale konusu i  için 3.000.-YTL kesin teminat kar  al nan ve daha
önce hesaplara kay t edilen hisse senedi müteahhidin sözle meyi feshetmesi nedeniyle 2.000.-YTL
bedelle paraya çevrilerek muhasebe biriminin banka hesab na yat lm r.

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

                  912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

3.000

3.000

102 Banka  Hesab

140 Ki ilerden alacaklar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

                  600 Gelirler Hesab

2.000

1.000

2.000

1.000

3

805 Gelir Yans tma Hesab

                  800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

4- Müteahhit X taraf ndan geçici teminat kar  olarak verilen 1.000.-YTL hazine bonosu
ilgiliye teslim edilmi tir.

4
913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

                 912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

1.000

1.000

5- Ki i mal  olarak muhasebe birimi hesaplar nda kay tl  2.000.-YTL lik hazine bonosu
sahibinin ölümü ve mirasç  da olmamas  nedeniyle mahkemece hazineye intikal ettirilmi tir.

913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

                 912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

2.000

2.000
5

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hesab

                600 Gelirler Hesab

2.000

2.000

6- K kkale Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda hesaplarda 300.-YTL bedelle kay tl
kesin teminat olarak al nan ki i mal  menkul k ymetin bulunamad  görülmü  olup yap lan
de erlemede bulunamayan menkul k ymetler rayiç bedeli 500.-YTL olarak tespit edilmi tir.

6
913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

                  912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

300

300
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140 Ki ilerden alacaklar Hesab

                330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

500

500

7 - Mahkemece hazineye intikal ettirilen 500.-YTL lik hisse senedi ilgilinin Yarg tay da açt
davay  kazanmas  nedeni ile ki i mal  haline dönü türülmü tür.

912 Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab

       913 Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab

500

500
7

600 Gelirler Hesab

       112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar  Hs.

500

500

92 TAAHHÜT HESAPLARI
Taahhüt hesaplar  hesap grubu; y  için geçerli sözle meler ile ertesi malî y l veya y llara

geçerli olmak üzere yap lan sözle melere dayan larak giri ilen taahhütler, mevzuat  gere ince bu
tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözle me
fiyatlar yla izlenmesi için kullan r.

Taahhüt hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan olu ur:

920 Gider Taahhütleri Hesab

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

Hesap grubuna ili kin i lemler

Gerek y  için geçerli, gerekse ertesi malî y l veya y llara geçerli olmak üzere yap lan
sözle melere dayan larak giri ilen taahhütler, bunlara yap lan ilaveler ve fiyat fark  tutarlar  ile
taahhüdün yerine getirilmesi dolay yla nakden veya mahsuben yap lan hakedi  ödemeleri ve bu
ödemelerden yap lan kesintiler, taahhüt tutar ndan yap lan eksiltmeler, k smen veya tamamen bozulan
sözle melere ili kin taahhütler ve di er bilgiler “Taahhüt Kart ”na kaydedilir.

Giri ilen taahhüde ili kin bilgiler, sözle menin imzalanmas ndan itibaren en geç üç i  günü
içinde ilgili kamu idaresi taraf ndan muhasebe birimine bildirilir. darece yap lan bildirim üzerine
taahhüt kart  düzenlenir ve gerekli kay tlar yap r. Gider taahhütleri kay tlar n yap ld  muhasebe

lem fi ine taahhüt kart n onayl  bir örne i eklenir.

hale mevzuat na göre, ihale i lemleri tamamlanarak mal ve hizmet al  ve yap m i leri için
yap lan sözle melere ili kin olarak haz rlanan ihale dosyas n iki nüshas  düzenlenecek ilk hakedi le
birlikte muhasebe birimine verilir.

Muhasebe birimine gelen taahhüt dosyalar  daireler itibar yla ayr  ayr  saklan r. Sözle meler
kanuni nedenlerle veya yarg  organlar n karar  ile bozuldu u veya de tirildi i takdirde, bu hususlar
harcama birimleri taraf ndan en geç üç i  günü içinde muhasebe birimine bildirilir. Al nan yaz ,
dosyalar na konulur ve taahhüt kart ndaki kay tlar buna göre düzeltilir.

Gider taahhütleri hesab , harcama birimleri itibar yla tutulur ve taahhüt tutarlar , bu hesaba
katma de er vergisi hariç tutarlar üzerinden kaydedilir. Bu hesapta yer alan taahhütler, bütçe
haz rlanmas  s ras nda dikkate al r.

hale mevzuat na göre giri ilen taahhütler dolay yla, genel bütçe kapsam ndaki kamu
idarelerinin, y  içinde taahhüt etti i ödemelere kar k o tutar ödene in bulunmas  ve bu ödene in
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ba ka bir i e kullan lmayarak saklanmas  gerekir. Giri ilen taahhüde ait ödenek, taahhüdün izlendi i
ilgili yard mc  hesap defterinin aç klama bölümünde gösterilir.

Taahhüt hesaplar  hesap grubunda yer alan hesaplara kay t yap rken, yard mc  hesap kodlar  ile
birlikte bütçe s fland rmas nda yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodlar  da kullan r.

Taahhüt hesaplar n s flamas , i leyi i ve taahhüt kart nda yer verilecek hususlarda de iklik
yapmaya Bakanl k yetkilidir.

920 G DER TAAHHÜTLER  HESABI

Hesab n niteli i

Gider taahhütleri hesab , y  için geçerli sözle meler ile ertesi malî y l veya y llara geçerli
olmak üzere yap lan sözle melere dayan larak giri ilen ve mevzuat  gere ince bunlara ilave edilen
taahhüt tutarlar yla bunlardan yerine getirilenler ve feshedilenlerin sözle me fiyatlar yla izlenmesi için
kullan r.

Gider taahhütleri hesab , sözle me y llar  ve bütçenin ekonomik kodlar na göre bölümlenir.

921 G DER TAAHHÜTLER  KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i
Gider taahhütleri kar  hesab na, gider taahhütleri hesab na yaz lan tutarlar kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak
1  – K kkale Bay nd rl k l Müdürlü ü ile yap lan çal mada halen devam eden taahhütten

önümüzdeki y l içerisinde ödenmesi gereken tutar n 350.000.-YTL oldu u görülmü tür.

1
920 Gider Taahhütleri Hesab

           921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

350.000

350.000

2 - Yap lmakta olan hastaneye 10.000.-TL taahhüt art  yap lm r.

2
920 Gider Taahhütleri Hesab

           921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

10.000

10.000

b) Alacak/ Borç
1  - Yap lmakta olan hastane in aat  için 40.000.-YTL (KDV Hariç) ödenmi tir. Daha önce

ödenen hakedi  toplam  ise 10.000.-YTL’dir. Ödenen hakedi  tutar  taahhütlerden ç kar lm r.(KDV
%10)
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258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

            600 Gelirler Hesab   (GV)

            600 Gelirler Hesab   (DV)

           103 Ver.Çek.ve Gön.Emir.Hesab

44.000

2.000

300

41.700

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

44.000

44.000

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Geliri Hesab  (GV)

           800 Bütçe Geliri Hesab  (DV)

2.300

2.000

300

1

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

           920 Gider Taahhütleri Hesab

40.000

40.000

2  - Müteahhit (X)’in sözle me hükümlerine uymamas  nedeniyle 10.000.-YTL lik okul
in aat n yap ndan vazgeçilmi tir.

2
921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

           920 Gider Taahhütleri Hesab

10.000

10.000

93 VER LEN GARANT LER HESAPLARI
Verilen garantiler hesaplar  hesap grubu; 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun verdi i yetkiye dayan larak Hazine Müste arl nca genel bütçe d
idare veya kurulu lar lehine verilen Hazine geri ödeme garanti tutarlar , bunlardan iptal olunan, ilgili
kurumca ödemesi yap lan veya ikraza dönü türülenlerin izlenmesi için kullan r.

Verilen garantiler hesaplar , genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinin muhasebe
birimlerinde kullan lmaz.

Verilen garantiler hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki hesaplardan
olu ur:

930 Verilen Garantiler Hesab

931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

930 VER LEN GARANT LER HESABI

Hesab n niteli i

Verilen garantiler hesab ; 4749 say  Kamu Finansman  ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakk nda Kanunun verdi i yetkiye dayan larak Hazine Müste arl nca genel bütçe d  idare veya
kurulu lar lehine verilen Hazine geri ödeme garanti tutarlar yla bunlardan iptal olunan, ilgili kurumca
ödemesi yap lan, ikraza dönü türülen veya idare ve kurulu larca üstlenilenlerin izlenmesi için
kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
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Hazine garantilerinin muhasebele tirilmesinde 12/4/2002 tarihli ve 24724 say  Resmî
Gazete’de yay mlanan Hazine Garantileri Verilmesi, zlenmesi, Bütçele tirilmesi ve Raporlanmas na
li kin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik hükümleri gere ince düzenlenen garanti protokolü ve Hazine

Müste arl n ba  oldu u Bakan Onay  ile “Hazine Garantili Krediler D  Finansman Bildirim
Formu” muhasebe birimi taraf ndan aran r ve Bakan Onay n bir örne i muhasebe i lem fi ine
ba lan r.

Genel bütçe d  idare veya kurulu lar n hazine garantili kredilerden yapm  olduklar  kullan m
ve geri ödemelerine ili kin kay tlar, d  finansman kayna ndan gelen kullan m ve geri ödeme bilgisi
üzerine yap r.

931 VER LEN GARANT LER KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i

Verilen garantiler kar  hesab na, verilen garantiler hesab na yaz lan tutarlar kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1  – kkale Belediyesinin d  finansman kayna ndan elde etti i 1.000.000.-YTL lik d
finansman için Hazinece garanti verilmesi kar nda 30.000.-YTL garanti ücreti tahsil edilmi tir.

102 Banka Hesab

              339 Risk Hesab

30.000

30.000
1

930 Verilen Garantiler Hesab

             931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

1.000.000

1.000.000

2 - Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince ay sonunda hesab n
borç bakiyesinin T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucu olu an kur art
fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.

2
930 Verilen Garantiler Hesab

             931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

2.500

2.500

b) Alacak/ Borç

1- K kkale Belediyesi taraf ndan kullan lan 1.000.000.-YTL lik d  finansman kayna
belediye taraf ndan ödenmi tir.

1
931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

              930 Verilen Garantiler Hesab

1.000.000

1.000.000
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2– kkale Belediyesi taraf ndan kullan lan 1.000.000 Avroluk d  finansman kayna
belediyenin ödememesi nedeni ile risk hesab ndan ödenmi tir. (Ödeme tarihindeki T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =1,60.-YTL) Söz konusu tutarlar n anaparas  900.000 Avrodur.

339 Risk Hesab

              106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.600.000

1.600.000

954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

             955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

1.600.000

1.600.000
2

931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

              930 Verilen Garantiler Hesab

1.440.000

1.440.000

3- Hazine Müste arl  bünyesinde faaliyet gösteren muhasebe birimlerince gün sonunda hazine
mal  konvertibl yabanc  paralar mevcudunun T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlemesi sonucu olu an kur azal  fark n 2.500.-YTL oldu u görülmü tür.

3
931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

             930 Verilen Garantiler Hesab

2.500

2.500

94 DE ERL  KÂ IT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI
De erli kâ t ve özel tahakkuk hesaplar  hesap grubu; bas m, da m ve sat  yetkisi Devlete ait

olan de erli kâ tlar ile genel bütçe geliri olmayan ve özel kanunlar  uyar nca, muhasebe birimleri
taraf ndan 6183 say  Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanuna göre takip ve tahsili
gereken alacaklar ve ba ka birimler ad na tahsili istenilen alacaklar n izlenmesi için kullan r.

De erli kâ t ve özel tahakkuk hesaplar , niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki
hesaplardan olu ur:

940 De erli Kâ t Ambarlar  Hesab

942 Zimmetle Verilen De erli Kâ tlar Hesab

944 Yoldaki De erli Kâ tlar Hesab

945 De erli Kâ t lemleri Hesab

946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

947 Özel Tahakkuklar Hesab

948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hesab

949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Emanetleri Hesab

De erli kâ tlara ili kin i lemler

De erli kâ tlar, 21/2/1963 tarihli ve 210 say  De erli Kâ tlar Kanununa ba  de erli kâ tlar
tablosunda gösterilen veya Bakanl kça bu bölümde izlenmesi bildirilen belge ve kâ tlard r.

De erleri döviz cinsinden belirlenen vize bandrolleri gibi de erli kâ tlar, de erli kâ t
hesaplar nda izlenir. Bunlar n hangi de erlerle hesaba kaydedilip ç kar laca na ili kin i lemler
Bakanl kça belirlenir.
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De erli kâ tlar n getirtilmesinde, gönderilmesinde ve al p verilmesinde kullan lan
belgeler ve bunlar n düzenlenme yer ve ekilleri a da aç klanm r:

a) De erli kâ t isteme, gönderme ve teslim alma fi i; seri ve s ra numaras  ta yan bu fi ,
daki aç klamalara göre düzenlenir:

Bu fi ; gere ine göre Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Biriminden de erli kâ t isteyen
il muhasebe birimlerince veya il büyük ambarlar ndan de erli kâ t isteyen ilçe muhasebe birimlerince
“isteme fi i”, bir ambardan ba ka bir ambara de erli kâ t gönderen muhasebe birimlerince
“gönderme fi i”, kendisine gönderilen veya yetkili memurlar taraf ndan iade edilen de erli kâ tlar
alan muhasebe birimince “teslim alma fi i” olarak kullan r.

Bu fi , de erli kâ t isteyen muhasebe birimince dört nüsha düzenlenir. Muhasebe biriminin ad ,
kodu ve malî y l ba nda birden ba lamak üzere verilen “isteme fi i numaras ” üst tablodaki ilgili
bölümlere yaz r. stenilen de erli kâ tlar n cinsi, birim de eri, adedi ve tutar  orta tablodaki bir ve
iki numaral  sütunlardaki bölümlere alt alta yaz ld ktan sonra “adedi” ve “tutar ” sütunlar n toplam
al r. Alt tablodaki isteme yaz  bölümü; illerde il muhasebe birimi muhasebe yetkilisi, ilçelerde ise
ilçe muhasebe birimi muhasebe yetkilisi taraf ndan imzaland ktan sonra fi in ilk üç nüshas  de erli
kâ t istenilen muhasebe birimine gönderilir.

Kendisine gelen üç nüsha isteme fi ini alan muhasebe birimi, üst tablodaki “Gönderme fi i
numaras ” olarak malî y l ba nda birden ba lamak üzere verdi i numaray  ilgili bölüme yazd ktan
sonra alt ndaki bölümlere kendi ad ve kodunu yazar. De erli kâ tlar n cinsi ve birim de eri, isteyen
muhasebe birimince daha önce yaz lm  oldu undan gönderen muhasebe birimi gönderdi i de erli
kâ tlar n adet ve tutar , “gönderilen” ba kl  üçüncü sütunun ilgili bölümlerine yazarak toplamlar
al r. Alt tablodaki “gönderme tutana ” düzenlenerek; muhasebe yetkilisi ve veznedar taraf ndan
imzalan r. Ayn  zamanda bu tutana n alt ndaki gönderme yaz , gönderen birimin yetkilisi taraf ndan
imzaland ktan sonra ilk iki nüshas  de erli kâ t isteyen muhasebe birimine gönderilir.

De erli kâ tlar n gönderildi ine ili kin iki nüsha “gönderme fi i” gelince de erli kâ tlar,
veznedar taraf ndan bu Yönetmelikte aç kland ekilde teslim al narak illerde büyük ambara,
ilçelerde küçük ambara getirilir. De erli kâ t kolileri say m kurulu huzurunda aç larak say lmak
suretiyle teslim al r. De erli kâ tlar  teslim alan muhasebe birimi, fi in üst tablosundaki “teslim
alma fi i numaras ” bölümüne, malî y l ba nda birden ba lamak üzere verdi i numaray  yazd ktan
sonra alt ndaki bölümlere kendi ad ve kodunu yazar. Teslim ald  de erli kâ tlar n adet ve tutar ,
orta tablodaki dört numaral  “teslim al nan” ba kl  sütunun ilgili bölümlerine yazarak toplamlar
ald ktan sonra alt tablodaki “teslim alma tutana ” düzenlenerek imzalan r. Fi in birinci nüshas
de erli kâ tlar  gönderen muhasebe birimine gönderilir, di er nüshas  mahallinde kal r.

Bir ambardan ba ka bir ambara talep edilmeden de erli kâ t gönderilmesi gerekti i takdirde bu
fi , sadece gönderme ve teslim alma fi i olarak kullan laca ndan üç nüsha olarak düzenlenir.
Do rudan de erli kâ t gönderen muhasebe biriminin üst tablodaki “gönderme fi i numaras ” ve
hemen alt ndaki sütunlara kendi ad ve kodu yaz ld ktan sonra, ortadaki (1) numaral  sütunlara
gönderilecek de erli kâ tlar n “cinsi” ve “birim de eri”, (3) numaral  sütunlara da “adedi” ve “tutar ”

ra ile kaydedilerek bu sütunlar n toplam  al r. Alt tablodaki “gönderme tutana ” bölümü usulüne
uygun ekilde doldurularak bu bölümün alt ndaki gönderme yaz ; muhasebe yetkilisi taraf ndan
imzaland ktan sonra, fi in ilk iki nüshas  de erli kâ t gönderilen muhasebe birimine gönderilir;
üçüncü nüsha ise mahallinde al konulur. Kendisine iki nüsha gönderme fi i gelen muhasebe birimi
yukar da aç kland ekilde de erli kâ tlar  teslim al r.

Yetkili memurlar taraf ndan herhangi bir nedenle iade edilen de erli kâ tlar için bu fi  “teslim
alma fi i” olarak iki nüsha düzenlenir. Üst tablodaki “teslim alma fi i numaras ” yaz ld ktan sonra
hemen alt ndaki bölümlere muhasebe biriminin ad  ve kodu yaz r. Teslim al nan de erli kâ tlar n
cinsi ve birim de eri orta tablodaki bir numaral  sütunlara, adet ve tutarlar  ise dört numaral  sütunlara
yaz ld ktan sonra adet ve tutar  sütunlar n toplamlar  al r. Alt tablodaki “teslim alma tutana ” (II)
usulüne uygun olarak doldurulup imzaland ktan sonra fi in ilk nüshas  teslim edene verilir, ikinci
nüshas  ise muhasebe biriminde saklan r.
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l büyük ambar ndan küçük ambar na veya küçük ambar ndan büyük ambar na de erli kâ t
aktar lmas nda, bu fi  teslim alma fi i olarak kullan r. Küçük ambardan sorumlu veznedar taraf ndan
orta tablodaki (1) ve (4) numaral  sütunlar  doldurulan ve iki nüsha düzenlenen fi in alt tablosundaki
isteme yaz  bölümü il muhasebe birimi muhasebe yetkilisi, gönderme tutana  bölümü teslim eden
ambardan sorumlu veznedar, teslim alma tutana  bölümü ise teslim alan ambardan sorumlu veznedar
taraf ndan imzalan r. Malî y l ba nda birden ba lamak üzere teslim alma fi i numaras  verilen fi in,
bir nüshas  büyük ambardan sorumlu veznedar, di er nüshas  ise küçük ambardan sorumlu veznedar
taraf ndan ayr  birer dosyada saklan r. Büyük ve küçük ambar aras ndaki aktarmalar muhasebe kayd
ile yap r.

b) De erli kâ t bordrosu ; il veya ilçe küçük ambarlar ndan zimmetle de erli kâ t alan
yetkili memurlar taraf ndan a daki aç klamalara göre düzenlenir:

Bu bordroya, istenilen de erli kâ tlar n çe idi, adedi, birim de eri ve tutar  yaz r. Adedi ile
tutar  sütunlar n toplam  al narak “istenilenin toplam ” bölümüne yaz r ve imzalan r.

Ambarda mevcut de erli kâ tlar, istenilenden az ise bordroda gerekli düzeltmeler yap r.
Yetkili memurlara verilecek olan de erlerin adet ve tutar  “verilen” bölümüne yaz r.

De erli kâ tlar yetkili memurlara, sat ld kça bedeli teslim edilmek üzere zimmetle
verilece inden bordro tutar , de erli kâ tlar zimmet defterinin ilgili daireye ait bölümüne
kaydedildikten sonra istenilen de erli kâ tlar verilir. Verilen de erli kâ tlar n ç  kayd  yap r.

Yetkili memurlar taraf ndan de erli kâ tlar için düzenlenen bordrolara, veznedarca malî y l
ba nda birden ba lamak üzere s ra numaras  verilerek bir dosya içerisinde s ra numaras na göre
saklan r.

c) De erli Ka tlar n Da ;

Darphane ve Damga Matbaas  Genel Müdürlü ünce bas lan de erli kâ tlar, talep üzerine il
büyük ambarlar na, büyük ambarlardan da küçük ambara ve ilçe muhasebe birimlerine da r.
Veznedarlar taraf ndan yetkili memurlara zimmetle verilir. Darphaneden illere, illerden ilçelere,
ilçelerden illere veya illerden Darphaneye gönderilecek olan de erli kâ tlar, sa lam ve diki siz torba
ya da mühürlü sand klar içerisinde k ymetli koli hâlinde gönderilir. De erli kâ tlar n da  ile ilgili
di er düzenlemeler Bakanl kça yap r.

De erli kâ t gönderildi ine ili kin gönderme fi i gelince bu de erler, veznedar taraf ndan
teslim al r. Koliler al rken torba veya sand klar n tamam olup olmad , kur un mühürlerinde
bozukluk bulunup bulunmad , a rl n gönderme fi inde belirtilen miktara uygun olup olmad
kontrol edilerek illerde büyük ambara, ilçelerde küçük ambara konulur.

l küçük ambarlar  veya ilçe muhasebe birimlerince talep edilen de erli kâ tlar, il muhasebe
birimi muhasebe yetkilisi ve veznedar taraf ndan say larak teslim edilir veya koli yap larak gönderilir.
Koliler gönderilmeden önce tart r ve mühürlenir. Kolinin adedi ve a rl , gönderme fi indeki
gönderme tutana na kaydedilerek ilgililer taraf ndan imzalan r. lçelerden illere gönderilecek de erli
kâ tlara ait koli, veznedar ve ilçe muhasebe birimi muhasebe yetkilisi taraf ndan mü tereken
haz rlanarak ayn  i leme tabi tutulur.

Darphaneden il büyük ambarlar na, il büyük ambarlar ndan il küçük ambarlar  veya ilçe
muhasebe birimlerine gelen de erli kâ tlar n teslim al nmas  ve kay t ekli a da
gösterilmi tir:

Gelen de erli kâ t kolileri, “say m kurulu” huzurunda ipleri, mühürleri ve ambalajlar  gözden
geçirildikten sonra aç r. Ayn ekilde kolinin içindeki de erli kâ tlar n iplerine, mühürlerine bak r.
Bunlar da uygun bulunursa de erli kâ tlar n ciltleri say r.

Gelen de erli kâ tlar parça hâlinde veya kutu içinde oldu u takdirde, kutunun mühür ve kur un
ambalaj ndan üphe edilen varsa aç larak birer birer say r. Tamam oldu u görüldü ü takdirde
gönderme fi i ile kar la r ve fi in “teslim alma tutana ” doldurularak ilgililer taraf ndan
imzalan r.
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Görülen fazlal k veya noksanl klar ayr ca düzenlenecek ayr nt  bir tutanakla
belgelendirilmekle beraber, ilde durum derhal darphaneye ilçede ise defterdarl a bildirilir. Verilecek
emir gelene kadar de erli kâ tlar ayr ca bir torbaya konularak mühürlenir ve say m kurulunun
muhafazas  alt na al r. Bu torba, ilgisine göre ilde büyük ambarda ya da ilçe muhasebe birimi
ambar nda saklan r.

Al nan de erli kâ t kolilerinin aç lmas  bir tutanakla tespit edilmedi i takdirde, ç kacak
noksanl ktan koliyi açan memurlar sorumlu tutulur. Gönderme fi i gelmeden de erli kâ t kolileri
postaneden al nmaz ve aç lmaz. pleri, mühür ve kutular  sa lam görülen paketler, ilçe muhasebe
birimlerine yap lacak göndermelerde ve büyük ambar n say nda kolayl k olmak üzere saklan r.

Aç lan kolilerin muhteviyat  derhal yard mc  hesap defterlerine kaydedilir ve kar nda
de erli kâ t isteme, gönderme ve teslim alma fi inin, “teslim alma” bölümü düzenlenerek fi in bir
nüshas  ilgili muhasebe birimine gönderilir. De erli kâ tlar gönderildi i hâlde uygun süre içinde
teslim alma fi i gelmedi i takdirde, gönderen muhasebe biriminin bunu aramas  gerekir.

Nüfus cüzdan , pasaport gibi müteselsil numara ta yan de erli kâ tlar n ba lay  ve biti
numaralar , yard mc  hesap defterlerinin “aç klama” bölümlerine yaz r. l büyük ambar ndan ilçe
muhasebe birimlerine gönderilmesinde veya yetkili memurlara verilmesinde söz konusu numara s ras
takip edilir.

Muhasebe birimi ambarlar nda bulunan de erli kâ tlar a daki aç klamalara göre
muhafaza edilir:

Darphaneden veya ilçe muhasebe birimlerinden illere gelen de erli kâ tlar büyük ambara
konularak, il muhasebe birimi muhasebe yetkilisi ve veznedar n sorumlulu u alt nda muhafaza edilir.

Büyük ambar n iki anahtar  vard r. Anahtarlardan biri muhasebe yetkilisinde, di eri ise büyük
ambardan sorumlu veznedarda bulunur. Büyük ambar n kap  muhasebe yetkilisince mühürlenir. Bu
iki sorumlu bir arada bulunmad kça büyük ambar aç larak de erli kâ t al p konulamaz. Büyük
ambar say nda ç kacak noksandan muhasebe yetkilisi ve veznedar mü tereken sorumludur.

l küçük ambar  ile ilçe muhasebe birimi ambar n sorumlulu u ise muhasebe yetkilisi ile
veznedara aittir.

Büyük ambardan sat  yap lmaz, zimmetle de erli kâ t verilmez. Bu ambardan yaln z il küçük
ambar  ve ilçe muhasebe birimlerine de erli kâ t verilir veya gönderilir.

htiyaçtan fazla olmas , kullan mdan kald lmas  veya kolilerden bask  hatal  ç kmas ndan
dolay  ilçe muhasebe birimlerinden gönderilen veya il küçük ambar ndan iade olunan de erli kâ tlar,
büyük ambarda toplanarak buradan Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine gönderilir.

De erli kâ t al p satma yetkisine sahip bayi ve yetkili memurlara ili kin i lemler a da
aç klanm r:

Bayi; 20/6/1938 tarihli ve 3468 say  Pul ve K ymetli Kâ tlar n Bayiler ve Yetkili Memurlar
Vas tas yla Satt lmas na ve Bunlara Sat  Aidat  Verilmesine Dair Kanun ve bu Kanunun uygulama
eklini gösteren 8/6/1988 tarihli ve 19836 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Pul ve De erli

Kâ tlar n Bayiler ve Yetkili Memurlar Vas tas  ile Satt lmas na ve Bayilere Sat  Aidat  Verilmesine
Dair Yönetmelik hükümleri uyar nca de erli kâ t bedeli tahsilat  yapan noter ve noter yard mc lar na
denir.

Yetkili memur; görevleri gere i veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden
zimmetle de erli kâ t al p satan nüfus ve emniyet memurlar  ile maliye veznedarlar  gibi kefalete tabi
memurlara denir. 25/4/2006 tarihli ve 5490 say  Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri gere ince
evlendirme yetkisi verilen belediye ba kan  veya bu i le görevlendirece i memur, köy muhtarlar ,
çi leri Bakanl  il nüfus ve vatanda k müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerinde ve d

temsilciliklerde evlendirme memurlu u yetkisi ve görevi verilenler yetkili memur say r.

çi leri Bakanl  Nüfus ve Vatanda k leri Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra te kilat
personeli ile konsolosluk görevlileri yetkili memur say lmakla birlikte, bunlar 5490 say  Nüfus
Hizmetleri Kanununun 41 nci maddesi uyar nca nüfus ve uluslararas  aile cüzdan ndan dolay  kefalete
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tabi tutulmazlar. Ancak, bu memurlara nüfus ve uluslararas  aile cüzdan  d ndaki de erli kâ tlar
2/6/1934 tarihli ve 2489 say  Kefalet Kanunu hükümlerine göre kefalete tabi tutulduktan sonra
verilir. Ayr ca, özel kanunlar nda kefalete tabi olmayacaklar  belirtilen yetkili memurlar da kefalete
tabi tutulmazlar.

Yetkili memurlar n göreve ba lamalar  s ras nda isim, unvan ve tatbiki imzalar  dairelerince
muhasebe birimlerine bildirilir.

Yetkili memurlara verilecek de erli ka t miktarlar
Yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok de erli kâ t tutar , mahallin artlar na

göre her malî y lba nda defterdarlarca belirlenerek ilgili muhasebe birimlerine duyurulur.

5490 say  Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi gere ince, kad n ve erkek nüfus
cüzdanlar  ve uluslararas  aile cüzdanlar n her birinden il nüfus ve vatanda k müdürlü ü ile ilçe
nüfus müdürlü ü personelinden bir ki iye, 3000’er adedi geçmemek üzere zimmetle verilir. 5490
say  Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 10/7/1985 tarihli ve 85/9747 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile
yürürlü e konulan Evlendirme Yönetmeli i hükümleri uyar nca ilgili valili in teklifi ve çi leri
Bakanl  Nüfus ve Vatanda k leri Genel Müdürlü ünün onay  ile evlendirme yetkisi verilenlere
defterdarlarca belirlenen miktarda zimmetle uluslararas  aile cüzdan  verilir.

5490 say  Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Evlendirme Yönetmeli i hükümleri uyar nca yetki
verilen evlendirme memurlar n muhasebe birimlerinden ald klar  uluslararas  aile cüzdanlar , seri ve

ra numaralar  belirtilmek suretiyle söz konusu de erli kâ tlar  veren muhasebe birimlerince ayl k
dönemler itibar yla bir yaz  ekinde ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir.

Yetkili memurlar n görevlerinin de mesi veya herhangi bir nedenle görevlerinden ayr lmalar
hâlinde, ellerinde bulunan de erli kâ tlar, teslim alma fi i kar nda al r ve gerekli muhasebe
kay tlar  yap larak de erli kâ t zimmet defterindeki kayd  kapat r.

5490 say  Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesi hükmü gere ince do um
bildirimlerinin kanunî süresi içinde yap lmas  hâlinde düzenlenecek nüfus cüzdanlar ndan de erli kâ t
bedeli al nmaz. Do um bildirimlerini kanuni süresi içinde yapmalar  nedeniyle de erli kâ t bedeli
al nmayan nüfus cüzdanlar  için seri ve s ra numaras , kime verildi i, do um tarihi ve verildi i tarihin
belirtildi i bir liste düzenlenir. Nüfus idaresince, onaylanarak muhasebe birimine intikal ettirilen bu
listeler, muhasebe i lem fi i ekine ba lanmak suretiyle, gerekli muhasebe kay tlar  yap r.

Yetkili memurlarca sat  has lat n teslimi

Yetkili memurlar, muhasebe birimlerinden zimmetle ald klar  de erli kâ tlar n sat  has lat
en çok onbe  günde bir ve her hâlde malî y n son i  gününde muhasebe birimi veznesine veya banka
hesab na yat rmak zorundad r. Sat  has lat  tutar , Bakanl kça belirlenen tutara ula  takdirde bu
süre beklenmeksizin sat  has lat  muhasebe birimi veznesine veya banka hesab na yat r. Sat
has lat  bu süre içinde yat rmayan memurlara yeniden de erli kâ t verilmez. Ald klar  de erli
kâ tlar n sat  has lat  bu süre içinde yat rmayanlar hakk nda, gerekli i lem yap lmak üzere
dairesine bilgi verilir.

Yetkili memurlara de erli kâ t bedelinin yat laca  muhasebe birimi taraf ndan, kullan ld kça
kullan lm  olanlar geri al nmak suretiyle yenisi verilmek üzere, defterdarlarca tespit edilen say da
muhasebe yetkilisi mutemedi al nd  cildi verilir.

Bayilere yap lacak ödeme
De erli kâ t sat ndan dolay  bayilere, Pul ve De erli Kâ tlar n Bayiler ve Yetkili Memurlar

Vas tas  ile Satt lmas na ve Bayilere Sat  Aidat  Verilmesine Dair Yönetmelik uyar nca sat  aidat
verilir.

Yukar da belirtilen sat  aidatlar  ödenirken de erli kâ t bedellerinin tahsilinde verilmi  olan
al nd  belgeleri ilgililerden geri al r. Al nd  belgeleri kay tlarla kar la ld ktan sonra üzerlerine
tarih konulmak suretiyle aidat n ödendi i yaz r. Ayr ca al nd  belgelerinin tarih, numara ve tutar
gösteren bir listesi yap larak söz konusu liste ve al nd  belgeleri, ödeme emri belgesine ba lan r.
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De erli kâ tlar n geri al nmas ,

Yetkili memurlar n ellerinde bulunan de erli kâ tlar n çe itli nedenlerle geri al nmas  gerekti i
takdirde iade olunan de erli kâ tlar, “teslim alma fi i” düzenlenmek suretiyle gerekli muhasebe
kay tlar  yap r.

 De ersiz hale gelen kâ tlar hakk nda yap lacak i lemler;

210 say  De erli Kâ tlar Kanununda çe itleri say lan de erli kâ tlardan, de erli kâ t
kapsam ndan ç kar lmalar  suretiyle de ersiz hale gelenlerin henüz kullan lmam  olanlar , yetkili
memurlardan Bakanl kça belirlenen süre içinde geri al narak gerekli muhasebe kay tlar  yap r.

Bu ekilde geri al nan kâ tlar ile bu kâ tlardan halen ambarlarda mevcut bulunanlar için iki
nüsha “de erli kâ t say m tutana ” düzenlenir ve muhasebe i lem fi i ile hesaplardan ç kar r.

Hesap ve defter kay tlar ndan ç kar lan de ersiz hale gelmi  kâ tlar, Bakanl ktan al nacak
talimata göre i leme tabi tutulur. Düzenlenen tutanaklar n birinci nüshas  hesaplardan ç kar lma
kayd na ili kin muhasebe i lem fi ine ba lan r, ikinci nüshas  ise veznedarca muhafaza edilir.

De eri de en kâ tlar hakk nda yap lacak i lemler;
Yetkili memurlar n kendilerinde bulunan de eri de en de erli kâ tlar , Bakanl kça belirlenen

süre içinde ba  olduklar  muhasebe birimine beyan etmeleri gerekir.

Yetkili memurlar n zimmetinde bulunan de eri de mi  de erli kâ tlar, cins ve adetleri
belirtilmek suretiyle dairesince ilgili muhasebe birimine bildirilir. Bunun üzerine muhasebe birimince
gerekli muhasebe kay tlar  yap r.

Kullan lamayacak hale gelen de erli kâ tlar hakk nda yap lacak i lemler;
Rengi bozulmak, birbirine yap mak ya da yanmak gibi nedenlerle kullan lamayacak hale gelen

de erli kâ tlar için, muhasebe birimlerince durumu tespit eden 3 nüsha tutanak düzenlenir.
Kullan lamaz hale gelen de erli kâ tlar n bedeli hesaplardan dü ülür.

l ve ilçe ambarlar nda kullan lamayacak hale gelen de erli kâ tlar n bozulma nedenleri ve bu
bozulmada kusurlu kimse olup olmad  defterdarl klarca incelendikten sonra, düzenlenen inceleme
raporu ve tutanaklar Bakanl a gönderilir. Tutanaklardan biri, iki nüsha düzenlenecek gönderme fi i
ekinde de ersiz hale gelmi  olan nüfus cüzdan , uluslararas  aile cüzdan  ve pasaportlar ile birlikte
Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine gönderilir ve ilçelerde durum ayr ca defterdarl a
bildirilir.

Kullan lamayacak hale gelmi  olan bu de erli kâ tlar, Bakanl ktan al nacak izne dayan larak
Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince imha edilir. Kullan lamayacak hale gelmi  olan
di er de erli kâ tlardan defterdarl kça imhas  bildirilenler, yetkili kurullar taraf ndan mahallinde
imha edilir ve düzenlenecek imha tutana n bir nüshas  defterdarl a gönderilir.

Hatal  ve noksan ç kan de erli kâ tlar hakk nda yap lacak i lemler;
Darphaneden gönderilen paketlerden bask  hatal  olarak ç kan ve kullan lma imkân

bulunmayan de erli kâ tlar ile hatal  yaz m nedeniyle kullan lamayacak hale geldi i için yetkili
memurlarca muhasebe birimine iade edilen nüfus ve uluslararas  aile cüzdanlar , il büyük
ambarlar nda toplanarak Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimine gönderilir. Bask  hatal

kan ve kullan lma imkân  bulunmayan bu de erli kâ tlar, Bakanl ktan al nacak izne dayan larak
Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimince imha edilir.

Kimlik olarak da kullan lma imkân  bulunan de erli kâ tlardan kur un mühürleri bozulmadan
muhafaza edilenlerin, sat  için paketlerin aç lmas  s ras nda noksan oldu unun anla lmas  hâlinde;
durum düzenlenen iki nüsha tutanakla tespit edilir. Tutana n bir nüshas  Darphane ve Damga
Matbaas  Muhasebe Birimine gönderilir. Noksan ç kan ve seri numaras  ta yan de erli kâ t tutarlar ,
tutana n ba land  muhasebe i lem fi i ile hesap kay tlar  ve yard mc  hesap defterleri kay tlar ndan

kar r.
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Noksanl k yetkili memurlar n sat  s ras nda tespit edildi i takdirde, dairesinin yaz  tutanak
yerine geçer.

940 DE ERL  KÂ IT AMBARLARI HESABI

Hesab n niteli i

De erli kâ t ambarlar  hesab , genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri
ambarlar na giren ve ç kan de erli kâ tlar n izlenmesi için kullan r.

942 Z MMETLE VER LEN DE ERL  KÂ ITLAR HESABI

Hesab n niteli i
Zimmetle verilen de erli kâ tlar hesab , genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde, yetkili

memurlara zimmetle verilen de erli kâ t tutarlar  ile sat  has lat  kar  olarak muhasebe birimine
yat lanlar veya bunlardan iade olunanlar n izlenmesi için kullan r.

944 YOLDAK  DE ERL  KÂ ITLAR HESABI

Hesab n niteli i

Yoldaki de erli kâ tlar hesab , ba ka bir muhasebe birimine gönderilen de erli kâ t tutarlar
ile bunlardan al nd  bildirilenlerin izlenmesi için kullan r.

945 DE ERL  KÂ IT LEMLER  HESABI

Hesab n niteli i

De erli kâ t i lemleri hesab ; genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin de erli kâ tlar
ambarlar , zimmetle verilen de erli kâ tlar ve yoldaki de erli kâ tlar hesaplar na kaydedilen

lemlerin kar klar n izlenmesi için kullan r.

De erli kâ t i lemleri hesab n y l sonu kapan  kayd  öncesi alacak art ; de erli kâ t
ambarlar  hesab , zimmetle verilen de erli kâ tlar hesab  ve yoldaki de erli kâ tlar hesab  borç
art klar  toplam na e it olmas  gerekir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1- 210 say  De erli Ka tlar Kanunu uyar nca de erli ka tlar n bedeli yeniden tespit edilmi
olup, K kkale muhasebe birimi ambar nda yap lan say mda ambarda bulunan de erli ka tlar n de er
art  fark n 50.000.-YTL oldu u tespit edilmi tir.

1
940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

               945 De erli Ka t lemleri Hesab

50.000

50.000

2 – Darphane ve Damga Matbaas nca bast lan 500.-YTL de erli ka t darphane ambarlar na
teslim edilmi tir.

2 940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab 500
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             945 De erli Ka t lemleri Hesab 500

3  - Keskin Muhasebe Birimi, K kkale Muhasebe Biriminden 1.000.-YTL’ lik de erli ka t
alm r.

3
940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

               945 De erli Ka t lemleri Hesab

1.000

1.000

4  – K kkale Muhasebe Birimi büyük ambar ndan küçük ambar na 100.-TL de erli ka t
alm r.

4
940.02  De erli Ka t Ambarlar  Hs

              940.01 De erli Ka t Ambarlar  Hs

100

100

5 – K lcahamam Muhasebe Biriminden zimmetle nüfus cüzdan  alan nüfus memuru (A) bozuk
kan birim de eri 3.-YTL olan 100 adet nüfus cüzdan  muhasebe birimine iade etmi tir.

5
940  Ka t Ambarlar  Hesab

              942 Zimmetle Verilen De erli K Hesab

300

300

6 – Delice Muhasebe Biriminden zimmetle nüfus cüzdan  alan nüfus memuru A, hatal  yaz m
nedeniyle birim de eri 3.-YTL olan 100 adet nüfus cüzdan  muhasebe birimine iade etmi tir.

6
940  Ka t Ambarlar  Hesab

             942 Zimmetle Verilen De erli K Hesab

300

300

7  - Yap lan ambar say nda birim de eri 25.-YTL olan 1.000 adet ve birim de eri 50.-YTL
olan 200 adet de erli ka n kay tlara göre fazla oldu u görülmü  ve kay tlar n do ru oldu u tespit
edilmi tir.

7
940  De erli Ka t Ambarlar  Hesab

              945 De erli Ka t lemleri Hs

35.000

35.000

8- De erli ka tlar kanunu gere ince de erli ka tlar n bedelleri art lm  olup, yap lan tespitte
yetkili memurlar n zimmetinde gözüken de erli ka tlarda art  fark n 750.-YTL oldu u tespit
edilmi tir.
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8
942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

              945 De erli Ka t lemleri Hs

750

750

b) Alacak/Borç

1 - Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Birimice K kkale Muhasebe Birimine 500.-YTL
lik de erli ka t gönderilmi tir.

a) Darphane ve Damga Matbaas  Muhasebe Biriminin kayd ,

b) K kkale Muhasebe Biriminin kayd ,

a
944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab

                 940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

500

500
1

b
940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

                  945 De erli Ka t lemleri Hs

500

500

2  – K lcahamam nüfus memuru (A)’ya zimmetle 800.-YTL lik erkek nüfus cüzdan
verilmi tir.

2
942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

                  940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

800

800

3– 210 Say  De erli Ka tlar Kanununda yap lan de iklikle de erli ka t kapsam ndan
kart lan 20.-YTL tutar ndaki eski tip sürücü belgesi imha edilerek iptal edilmi tir.

3
945 De erli Ka t lemleri Hesab

                 940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

20

20

4  – K kkale Muhasebe Birimi küçük ambar say nda 50-.-YTL lik erkek nüfus cüzdan n
150.-YTL lik uluslar aras  aile cüzdan n 80.-YTL lik kad n nüfus cüzdan n kay tlara göre noksan
oldu u ve defter kay tlar nda do ru oldu u anla lm r.

945 De erli Ka t lemleri Hesab

                 940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

280

280
4

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

                600 Gelirler Hesab

280

280
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5  - De erli ka tlar kanununda yap lan de iklikle birim de eri daha önce 20.-YTL olan
pasaportun de eri 15.-YTL ye dü ürülmü tür. Yap lan say mda muhasebe birimi ambar nda 1.000 adet
pasaport bulundu u tespit edilmi tir.

5
945  De erli Ka t lemleri Hesab

                940  De erli Ka t Ambarlar  Hs

5.000

5.000

6- Mühürlü olmas  nedeniyle tam oldu u dikkate al narak hesaplara kay t edilen ve birim de eri
3.-YTL olan nüfus cüzdan n paketinin aç lmas  esnas nda 2 adet nüfus cüzdan n eksik oldu u
anla lm  durum tutanakla tespit edilmi tir.

6
945 De erli Ka t lemleri Hesab

                940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

6

6

7– K kkale Muhasebe Biriminden Yah ihan Muhasebe Birimine 2.000.-YTL lik de erli ka t
gönderilmi tir.Yah ihan Muhasebe Biriminden gönderilen de erli ka tlara kar k 2.200.-YTL lik
teslim alma fi i gönderilmi tir.

a) lk kayd  yap z.

b) Yap lan ara rmada gönderilen fazlal n kay tl  ambar mevcudunun yanl kla fazla
gönderilmesinden kaynakland  anla lm r.

c) Fazlal n o ana kadar fark edilemeyen (gönderilen dahil) 500.-YTL tutar ndaki ambar
fazlal ndan gönderildi i anla lm r.

a
944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab

                940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

2.000

2.000

945 De erli Ka t lemleri Hesab

                944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

2.200

2.200
b

944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab

                940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

200

200

940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

                945 De erli Ka t lemleri Hs

500

500

7

c
944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

                940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

200

200
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8– K lcahamam nufüs müdürlü ü (C) emekli olmas  nedeniyle zimmetinde bulunan toplam
200.-YTL de erli ka da kar k 125.-YTL para yat rm  kalan 75.-YTL lik de erli ka  da iade
etmi tir.

945 De erli Ka t lemleri Hesab

940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

            942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

125

75

200

100 Kasa Hesab

                600 Gelirler Hesab

125

125

8

805 Gelir Yans tma

                800 Bütçe Geliri Hesab

125

125

9- Yetkili memurlarca, do um bildirimlerinin kanuni süresi içinde yapmas  nedeniyle de erli
kâ t bedeli al nmayan nüfus cüzdan  tutarlar n 100.-YTL oldu u muhasebe birimine intikal ettirilen
onayl  listelerden anla lm r.

9
945 De erli Ka t lemleri Hesab

                942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

100

100

10- K lcahamam nüfus memuru (A) zimmetle ald  erkek nüfus cüzdan n  200.-YTL sini
zimmetine geçirdi i anla lm r.

945 De erli Ka t lemleri Hesab

                942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

200

200
10

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

                 600 Gelirler Hesab

200

200

11- De erli ka tlar kanununda yap lan de iklikle birim de eri daha önce 20.-YTL olan
uluslararas  aile cüzdan n birim de eri 15.-YTL ye dü ürülmü tür. nüfus memuru (A) ’da 10 adet
uluslararas  aile cüzdan n bulundu u tespit edilmi tir.

11
945 De erli Ka t lemleri Hesab

               942 Zimmetle Verilen D.K Hesab

50

50

12 – K kkale Muhasebe Birimi, Yah ihan Muhasebe Birimine 500.-YTL lik de erli ka t
göndermi tir.
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12
944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

                940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

500

500

13– Yah ihan Muhasebe Birimi 500.-YTL olarak gönderilen de erli ka tlar n say
sonucunda 350.-YTL oldu u tespit edilmi  bu tutar üzerinden hesaplara al narak düzenledi i teslim
alma fi ini K kkale Muhasebe Birimine göndermi tir.

13
940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

                945 De erli Ka t lemleri Hs

350

350

14- K kkale Muhasebe Birimi 350.-YTL lik teslim alma fi i tutar na mahsup etmekle birlikte
eksikli in nedeni ara lm r.

a) lk kay  yap n,

b) Eksikli in Yah ihan Muhasebe Birimine eksik göndermeden kaynakland  eksik ç kan
miktar n muhasebe müdürlü ünün ambar nda bulundu u,

c) Eksikli in ayn  miktarda ambar aç  nedeniyle meydana geldi i,

d) Eksikli in ambar aç ndan kaynakland  toplam ambar aç n Yah ihan Muhasebe
Biriminde eksik ç kan tutarla birlikte 450.-YTL tutar nda oldu u tespit edilmi tir.

a
945 De erli Ka t lemleri Hesab

                944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

350

350

b
940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

               944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

150

150

945 De erli Ka t lemleri Hesab

               944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

150

150
c

140 Ki ilerden Alacaklar Hs

                 600 Gelirler Hesab

150

150

945 De erli Ka t lemleri Hesab

               944 Yoldaki D.Ka tlar Hesab

              940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab

450

150

300

14

d

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                  600 Gelirler Hesab

450

450
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15 – Ankara Muhasebe Birimi taraf ndan 01.02.2007 tarihinde bayilere 500.-YTL lik de erli
ka t sat  yap lm r.

945 De erli Ka t lemleri Hesab

               940 De erli Ka t Ambarlar  Hs

500

500

100 Kasa Hesab

              600 Gelirler Hesab

500

500
15

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirler Hesab

500

500

946 ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Özel tahakkuklardan alacaklar hesab , genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde, bütçe geliri
olmayan ve özel mevzuat  uyar nca 6183 say  Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanuna
göre takip ve tahsili muhasebe birimlerince yap lan alacaklar n izlenmesi için kullan r.

947 ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI

Hesab n niteli i
Özel tahakkuklar hesab na, genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde özel tahakkuklardan

alacaklar hesab na yaz lan tutarlar kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç /Alacak
1  - eker fiyatlar na yap lan zam nedeniyle eker sat lar na 250.-YTL eker fiyat fark

tahakkuk ettirilmi tir.

1
946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

         947 Özel Tahakkuklar Hesab

250

250

2  - YURTKUR Genel Müdürlü ünden Bolu Muhasebe Birimine gelen yaz da ö renci A’n n
ilgili kuruma 450.-YTL borcu oldu u bildirilmi  ve bunun 6183 say  kanuna göre tahsili istenmi tir.

2
946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

         947 Özel Tahakkuklar Hesab

450

450

b) Alacak/Borç

1 - eker sat lar  ad na tahakkuk ettirilen tutar n 100.-YTL si tahsil edilmi tir.
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100 Kasa Hesab

        362 Fon.veya Di er Kamu d.Ad na Yap.Tah.Hs.

100

100
1

947 Özel Tahakkuklar Hesab

         946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

100

100

2 - eker sat lar  ad na tahakkuk ettirilen tutar n 50.-YTL si terkin edilmi tir.

2
947 Özel Tahakkuklar Hesab

         946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

50

50

3 - Ö renci A YURTKUR Genel Müdürlü üne olan 450.-YTL kredi borcunu Bolu Muhasebe
Birimine yat rm r.

100 Kasa Hesab

         362 Fon veya Di er Kamu d.Ad na Yap.Tah. Hs

450

450
3

947 Özel Tahakkuklar Hesab

         946 Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesab

450

450

948 BA KA B MLER ADINA ZLENEN ALACAKLAR HESABI

Hesab n niteli i

Ba ka birimler ad na izlenen alacaklar hesab , ayn  bütçeli kamu idaresinin farkl  muhasebe
birimlerinin ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  olan tutarlardan tahsili yaz yla istenenler, icra ve
di er dairelerden gelen haciz kararlar  ile ba ka idareler ad na tahsil edilmesi gereken di er alacaklar n
izlenmesi için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler

a) Di er muhasebe birimlerine ait alacaklar n izlenmesi
1) Ayn  bütçeli kamu idarelerince, ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  tutarlar n borçlular n

ba ka bir yerde oldu u anla ld nda, alacak tutar  bir yaz  ile borçlunun bulundu u yerdeki ayn
idarenin birimine bildirilir. Borçlunun bulundu u yerdeki idare, tahsilat n yap lmas  için alacak
tutar  ba  bulundu u muhasebe birimine bildirir.

2) Bu yaz  alan muhasebe birimi, bildirilen alacak tutar  borçlular defterine ve bu hesaba
kaydederek izler.

3) Borçlunun muhasebe biriminin bulundu u yerden ayr ld n bildirilmesi üzerine kalan
alacak tutar  hesaplardan ç kar r.

4) Ba ka birimler ad na izlenen alacaklar hesab nda kay tl  tutarlardan nakden yap lan tahsilat
muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  kullan larak gönderilir.

b) Ayl k ve di er hakedi lerden yap lacak kesintiler
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1) Memur veya di er istihkak sahiplerinin ba ka birimlerde kay tl  olan borcuna kar k ayl k
veya hakedi lerinden kesinti yap lmas  hakk nda dairesinden gelen yaz  veya haciz karar nda belirtilen
tutar, borçlular defterine ve bu hesaba kaydedilir.

2) lgili idare taraf ndan her ay memurun ayl ndan kesilen tutar, ayl k bordronun “kesintiler”
tablosunun ilgili sütununda gösterilir.

3) Bu suretle dairesince ayl k bordrolar n ilgili kesinti sütununda gösterilen tutarlar ile istihkak
sahiplerinin hakedi lerinden kesilerek ödeme emri belgesi üzerinde gösterilen ve yevmiyede emanetler
hesab na alacak kaydedilen tutarlar, borçlular defterine i lendikten sonra düzenlenecek muhasebe

lem fi i ile ilgili birimlere aktar r.

949 BA KA B MLER ADINA ZLENEN ALACAK EMANETLER  HESABI

Hesab n niteli i

Ba ka birimler ad na izlenen alacak emanetleri hesab na, ba ka birimler ad na izlenen alacaklar
hesab na yaz lan tutarlar kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç /Alacak

1  - Keskin Muhasebe Birimi ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  ki  borcu olan ö retmen
(B)’nin tayininin Delice lçesine ç kmas  nedeni ile Keskin Muhasebe Birimi, Delice Muhasebe
Biriminden 100.-YTL tutar ndaki borcun tahsil edilerek gönderilmesini istemi tir.

1
948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hesab

                949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Em.Hs.

100

100

2 – K kkale cra Müdürlü ü ö retmen (B)’nin 1.000.-YTL icras  oldu unu K kkale
Muhasebe Birimine bildirmi tir.

2
948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hesab

                949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Em.Hs.

1.000

1.000

b) Alacak/Borç

1  - Keskin Muhasebe Birimi ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  100.-YTL nin 50.-YYL si
Delice Muhasebe Birimi  taraf ndan ö retmen (B)’den tahsil etmi tir.

a) Delice Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Keskin Muhasebe Biriminin kayd ,

1 a
100 Kasa Hesab

                511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

50

50
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 949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Emanetleri Hs.

                948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hs.

50

50

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

                511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

50

50
b

805 Gelir Yans tma Hesab

               800 Bütçe Gelirleri Hesab

50

50

2 - Keskin Muhasebe Biriminde ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl  100.-YTL’ nin 50.-YTL
sinin tahsiline gerek kalmad  Delice Muhasebe Birimine bildirilmi  olup, Delice Muhasebe Birimi
gerekli muhasebe kayd  yapm r.

2
949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Emanetleri Hs.

                948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hs.

50

50

3 - 15 Aral k 2007 tarihinde muhasebe birimince memurlara ödenen maa n brüt toplam  5.000.-
YTL olup, bu tutardan 100.-YTL emekli sand ,125.-YTL si gelir ve damga vergisi ve 75.-YTL side
icra kesintisi olup kalan  hesaba aktar lm r.

630 Giderler Hesab

162 Bütçe D  Av.ve Krediler Hesab

                600 Gelirler Hesab

                361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hesab

                333 Emanetler Hesab  ( cra)

                103 Ver.Çekler ve Gön.Em.Hesab

2.500

2.500

125

100

75

4.700

805 Gelir Yans tma Hesab

                800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125

830 Bütçe Gideri Hesab

                835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500

3

949 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacak Emanetleri Hs.

                948 Ba ka Birimler Ad na zlenen Alacaklar Hs.

75

75

95 DI  BORÇLANMA LE LG  HESAPLAR

 borçlanma ile ilgili hesaplar hesap grubu; tahvil ihrac  d nda kalan d  finansman
kaynaklar yla yap lan kredi anla malar , risk hesab  alacaklar  ile genel bütçe d  idare veya
kurulu lara ait teyitsiz do rudan d  proje kredisi kullan mlar  ve do rudan d  proje kredilerinden
aç lan akreditiflerin izlenmesi için kullan r.
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 borçlanma ile ilgili hesaplar, niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a daki
hesaplardan olu ur:

950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

951 Kredi Anla malar  Hesab

954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

956 Genel Bütçe D dareler Teyitsiz Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Hesab

957 Genel Bütçe D dareler Do rudan D  Proje Kredi Kullan mlar  Bildirim Hesab

958 Do rudan D  Proje Kredilerinden Aç lan Akreditifler Hesab

959 Do rudan D  Proje Kredilerinden Aç lan Akreditifler Kar  Hesab

950 KULLANILACAK DI  KRED LER HESABI

Hesab n niteli i

Kullan lacak d  krediler hesab , tahvil ihrac  d nda kalan d  finansman kaynaklar yla yap lan
 kredi anla malar  ve ek taahhütleri ile bunlardan gerçekle tirilen kullan m ve iptallerin izlenmesi

için kullan r.

Hesaba ili kin i lemler
 finansman kayna yla yap lan d  kredi anla malar  ve ek taahhütler, düzenlenen d

finansman bildirim formu esas al narak, anla ma tarihi itibar yla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas
döviz sat  kuru üzerinden kullan lacak d  krediler hesab  ve kredi anla malar  hesab na kaydedilir.

 finansman kayna ndan gelen aktar m veya kullan m bilgisi esas al narak d  borç
kaydedilen tutarlar ayn  kur üzerinden; krediden yap lan k smi iptaller veya anla ma veya kredi
iptalleri ise iptal tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden
de erlenerek, kullan lacak d  krediler hesab  ve kredi anla malar  hesab na kaydedilir.

951 KRED  ANLA MALARI HESABI

Hesab n niteli i
Kredi anla malar  hesab , d  finansman kaynaklar yla yap lan d  proje kredi anla malar  ve ek

taahhütler ile bu kredilerden yap lan kullan m ve iptallerin izlenmesi için kullan r.

Bu Hesaplar, sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe birimlerince kullan r.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç /Alacak

1  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 10.000 Avro kredi aç lm r.(Anla ma tarihi itibari ile 1 Avro = 1,62.-YTL)

1
950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

           951 Kredi Anla malar  Hesab

16.200

16.200

2  - Kullan lacak d  krediler hesab n borç bakiyesinin ay sonunda yap lan
de erlendirilmesinde kur art  fark n 1.000.-YTL oldu u görülmü tür
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2
950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

           951 Kredi Anla malar  Hesab

1.000

1.000

b) Alacak/Borç

1 – 100.000 Avroluk d  proje kredisi do rudan kullan m bilgisinin geldi i görülmü  olup, ilgili
kullan  idare muhasebe birimince teyit i leminin yap lmad  anla lan  do rudan d  proje kredisi
kullan mlar  için Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince gerekli kay t yap lm r. (Kullan m tarihindeki
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1.32.-YTL)

194 Teyit. Do .D  P.K.Kul.Hesab

               410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
1

951 Kredi Anla malar  Hesab

               950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

132.000

132.000

2  - Avrupa  Birli i ile Milli E itim Bakanl  aras nda yap lan kredi anla mas  ile köy okulu
yap lmak üzere 10.000 Avro kredi aç lm r.(Anla ma tarihi itibari ile 1 Avro = 1,62.-YTL) Proje
tutar  olan 5000 Avro Milli E itim Bakanl  ad na T.C Merkez Bankas ndaki  hesaba aktar lm r.
(Hesaba aktarma tarihi itibari ile 1 Avro = 1,63.-YTL )

951 Kredi Anla malar  Hesab

            950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

16.200

16.200
2

104 Proje Özel Hesab

             410 D  Mali Borçlar Hesab

8.150

8.150

3 - Hazine Müste arl nca sa lanan 10.000 Avro d  proje kredisi K kkale Belediyesi ad na
aç lan hesaba aktar lm r. (Aktar m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro = 1.60.-
YTL)

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

                  410 D  Mali Borçlar Hesab

16.000

16.000
3

951 Kredi Anla malar  Hesab

                   950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

16.000

16.000

4- Yurt d nda ihraç olunan d  borçlanma senetleri kar  olan 5.000 dolar döviz hazine
hesaplar na aktar lm r. (Aktarma tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1 YTL)
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105 Döviz Hesab

                 410 D  Mali Borçlar Hesab

5.000

5.000
4

951 Kredi Anla malar  Hesab

                 950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

5.000

5.000

5 – Kullan lmayan 5000 Avro kredinin kullan ndan vazgeçilmi  olup, Avrupa  Birli ine iade
edilmi tir. ( ade tarihindeki  M.B. döviz al  kuru 1,60.-YTL)

410 D  Borçlar Hesab

           104 Proje Özel Hesab

8.000

8.000
5

951 Kredi Anla malar  Hesab

          950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

8.000

8.000

6- Program kredisi olarak tahvil hariç d  finansman kayna ndan 5.000 dolar döviz hazine
hesaplar na aktar lm r. (Aktarma tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$=1 YTL)

105 Döviz Hesab

                 410 D  Mali Borçlar Hesab

5.000

5.000
6

951 Kredi Anla malar  Hesab

                 950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

5.000

5.000

7- Kullan lacak d  krediler hesab n borç bakiyesinin ay sonunda yap lan de erlendirilmesinde
kur azal  fark n 1.000.-YTL oldu u görülmü tür.

7
951 Kredi Anla malar  Hesab

          950 Kullan lacak D  Krediler Hesab

1.000

1.000

954 R SK HESABI ALACAKLARI HESABI

Hesab n niteli i
Risk hesab  alacaklar  hesab , hazine garantileri ve risk yönetimi kapsam nda kurulu lar ad na

risk hesab ndan ödenen tutarlar ve bu tutarlardan ilgili kurumlarca yap lan geri ödemeler ile ertelenen
tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Risk hesab  alacaklar  hesab nda yer alan tutarlardan, ikraz anla malar nda öngörülen sürelerde
kurumlarca risk hesab na geri ödenmeyen tutarlar, bu hesaba alacak ve borç kaydedilerek takibe al r.
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 Hazine alacaklar n takip ve tahsili 18/10/2005 tarihli ve 25970 say  Resmî Gazete’de
yay mlanan Hazine Alacaklar n Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik hükümlerine göre
gerçekle tirilir.

955 R SK HESABI ALACAKLARI KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i

Risk hesab  alacaklar  kar  hesab , hazine garantileri ve risk yönetimi kapsam nda risk
hesab ndan yap lan ödemeler ve hesaptaki tutarlara i letilen faizler ile bu tutarlardan ilgili kurumlarca
risk hesab na geri ödenenler ile ertelenen tutarlar n izlenmesi için kullan r.

Bu hesaplar, sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe birimlerinde kullan r.

Hesab n i leyi i

a) Borç/Alacak

1  – kkale Belediyesi taraf ndan kullan lan 1.000.000 Avroluk d  finansman kayna
belediyenin ödememesi nedeni ile risk hesab ndan ödenmi tir. (Ödeme tarihindeki T.C. Merkez
Bankas  döviz sat  kuru 1 Avro =1,60.- YTL) Söz konusu tutarlar n anaparas  900.000 Avrodur.

339 Risk Hesab

            106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

1.600.000

1.600.000

954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

            955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

1.600.000

1.600.000
1

931 Verilen Garantiler Kar  Hesab

            930 Verilen Garantiler Hesab

1.440.000

1.440.000

2 - Risk hesab  alacaklar  hesab nda kay tl  1.600.000.-YTL için 10.000.-YTL gecikme zamm
hesaplanm r.

2
954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

            955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

10.000

10.000

3  - Risk hesab  alacaklar  hesab nda yer alan 10.000.-YTL ikraz anla malar nda öngörülen
vadede kurumlarca risk hesab na geri ödemesi yap lmayanlar takibe al nm r.

3
954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

            955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

10.000

10.000



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

427

4  - Risk hesab  alacaklar  hesab n yabanc  paralar cinsinden bakiyesinin ay sonlar nda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 10.000.-YTL  kur art  oldu u
görülmü tür.

4
954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

            955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

10.000

10.000

b) Alacak
1  – Bu hesapta ödenen 500.000 avroluk d  finansman kredisini K kkale Belediyesince risk

hesab na geri ödenmi tir.( Hazine hesaplar na aktar ld  tarihteki T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru 1 Avro =1,60.-YTL)

105 Döviz Hesab

            339 Risk Hesab

800.000

800.000
1

955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

            954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

800.000

800.000

2  - Risk hesab  alacaklar  hesab n yabanc  paralar cinsinden bakiyesinin ay sonlar nda T.C.
Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 10.000.-YTL kur azal  oldu u
görülmü tür.

2
955 Risk Hesab  Alacaklar  Kar  Hesab

            954 Risk Hesab  Alacaklar  Hesab

10.000

10.000

956 GENEL BÜTÇE DI I DARELER TEY TS Z DO RUDAN DI  PROJE KRED
KULLANIMLARI HESABI

Hesab n niteli i

Genel bütçe d  idareler teyitsiz do rudan d  proje kredi kullan mlar  hesab ; genel bütçe d
idare veya kurulu larca, hazine hesaplar na intikal ettirilmeksizin d  finansman kayna ndan
do rudan mal ve hizmet kar  olarak kullan lan d  proje kredilerine ili kin d  finansman kayna
kullan m bilgisi tutarlar  ve bu kullan mlardan kullan  idare veya kurulu larca teyit edildi i bildirilen
tutarlar n Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince izlenmesi için kullan r.

957 GENEL BÜTÇE DI I DARELER DO RUDAN DI  PROJE KRED
KULLANIMLARI B LD M HESABI

Hesab n niteli i

Genel bütçe d  idareler do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab ; genel bütçe d
idare veya kurulu larca, hazine hesaplar na intikal ettirilmeksizin d  finansman kayna ndan
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do rudan mal ve hizmet kar  olarak kullan lan d  proje kredilerine ili kin d  finansman kayna
kullan m bilgisi tutarlar  ve bu kullan mlardan kullan  idare veya kurulu larca teyit edildi i bildirilen
tutarlar n Devlet Borçlar  Muhasebe Birimince izlenmesi için kullan r.

Bu hesaplar; sadece Hazine Müste arl na ba  muhasebe birimlerinde kullan r.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1 – kkale Belediyesi taraf ndan kullan lan do rudan d  proje kredilerine ili kin, 20.00 dolar
 finansman kayna  kullan m bilgisi Devlet borçlar  muhasebe birimine gelmi tir. (Kullan m

tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru  1 $ = 1.30.-YTL)

230 D  Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab

          410 D  Mali Borçlar Hesab

26.000

26.000
1

956 Gen.Bütçe D d.Tey.Do .D  Proje Kr. Kul.Hs

          957 Gen.Büt.D d.Do .D.P.Kr.Kull.Bil.Hs

26.000

26.000

b) Alacak/Borç

1  - Do rudan d  proje kredilerine ili kin, 20.00 dolar d  finansman kayna  kullan
kkale Belediyesi taraf ndan teyit edilmi tir. (Kullan m tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat

kuru  1 $ = 1.30.-YTL)

1
957 Gen.Büt.D d.Do .D.P.Kr.Kull.Bil.Hs

       956 Gen.Bütçe D d.Tey.Do .D  Proje Kr. Kul.Hs

26.000

26.000

958 DO RUDAN DI  PROJE KRED LER NDEN AÇILAN AKRED FLER HESABI

Hesab n niteli i
Do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler hesab , kamu idareleri için sa lanan

do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler ile bunlardan yap lan iptaller ve kullan mlar n
kullan  idare muhasebe birimlerince izlenmesi için kullan r.

959 DO RUDAN DI  PROJE KRED LER NDEN AÇILAN AKRED FLER
KAR ILI I HESABI

Hesab n niteli i
Do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler kar  hesab , kamu idareleri için

sa lanan do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler ile bunlardan yap lan iptaller ve
kullan mlar n izlenmesi için kaydedilir.

Hesaplar n i leyi i

a) Borç/Alacak

1 – Milli E itim Bakanl  için Avrupa Birli inden 10.000.-YTL lik do rudan d  proje kredisi
temin edilmi  olup, kredi avans olarak ödenmi tir.
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167 Do .D  Proje Kr.Kul.Avans ve Ak.Hesab

       513 Do .D  proje Kul.Bil.Hesab

10.000

10.000
1

958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hesab

        959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hs

10.000

10.000

2 - Do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler hesab n borç bakiyesinin ay sonunda
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 3.000.-YTL  kur art  fark
oldu u görülmü tür.

2
958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hesab

        959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hs.

3.000

3.000

b) Alacak/Borç

1– Milli E itim Bakanl  ad na Köy okullar n bilgisayar ihtiyac  kar lamak üzere Dünya
Bankas ndan kredi  temin edilmi  olup, idarelerce do rudan d  proje kredilerinden aç lan
akreditiflerden 100.000 Avroluk tutar çekilmi tir. ( lem tarihindeki T.C. Merkez Bankas  döviz sat
kuru 1,32.-YTL)

a) Milli E itim Bakanl  Merkez Muhasebe Biriminin kayd ,

b) Devlet Borçlar  Muhasebe Biriminin kayd ,

a
167 Do .D  Kul.Av.ve Ak. Hesab

       513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hs.

132.000

132.000

513 Do rudan D  Proje Kredi Kull. Bild.Hesab

        410 D  Mali Borçlar Hesab

132.000

132.000
1

b
959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hesab

        958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hesab

132.000

132.000

2 - Do rudan d  proje kredilerinden aç lan akreditifler hesab n borç bakiyesinin ay sonunda
T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru üzerinden de erlemesi sonucunda 3.000.-YTL  kur azal  fark
oldu u görülmü tür.

2
959 Do .D  Proje Kred. Aç lan Ak. Kar  Hesab

        958 Do .D  Proje Kred.Aç lan Akred. Hesab

3.000

3.000
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OONN KK NNCC BBÖÖLLÜÜMM

MMUUHHAASSEEBBEE DDÖÖNNEEMM ,, DDÖÖNNEEMM BBAA II LLEEMMLLEERR ,, DDÖÖNNEEMM SSOONNUU LLEEMMLLEERR VVEE
YYÖÖNNEETT MM DDÖÖNNEEMM

KAMU GEL R VE G DERLER N YILI VE MAHSUP DÖNEM

Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî y n hesaplar nda gösterilir. Bütçe gelirleri
nakden veya mahsuben tahsil edildi i, bütçe giderleri ise ödendi i y lda muhasebele tirilir. Hesaplar
malî y l esas na göre tutulur. Malî y n bitimine kadar fiilen yap lm  olan ödemelerden mahsup
edilememi  olanlar n, ödenekleri sakl  tutulmak suretiyle, mahsup i lemleri malî y n bitimini izleyen
bir ay içinde yap labilir. Zorunlu hâllerde bu süre, Bakanl k taraf ndan bütçe giderleri için bir ay, di er

lemlerde ise be  ay  geçmemek üzere uzat labilir.

DÖNEM SONU LEMLER

Dönem sonu i lemleri malî y n sonunda geçici mizan n ç kar lmas n ard ndan yap lan
daki i lemlerden olu ur:

a) Bütçe ve ödenek hesaplar na ili kin dönem sonu i lemleri;

1) Bütçe gelirleri hesab n alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesab na borç, bütçe uygulama
sonuçlar  hesab na alacak kaydedilir.

2) Bütçe giderleri hesab n borç bakiyesi bütçe giderleri hesab na alacak, bütçe uygulama
sonuçlar  hesab na borç kaydedilir.

3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesab n borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler
hesab na alacak, bütçe uygulama sonuçlar  hesab na borç kaydedilir.

4) Gider yans tma hesab n alacak bakiyesi gider yans tma hesab na borç, bütçe uygulama
sonuçlar  hesab na alacak kaydedilir.

5) Gelir yans tma hesab n borç bakiyesi gelir yans tma hesab na alacak, bütçe uygulama
sonuçlar  hesab na borç kaydedilir. Gelir yans tma hesab n alacak bakiyesi verdi i durumlarda gelir
yans tma hesab na borç, bütçe uygulama sonuçlar  hesab na alacak kaydedilir.

6) Ödenekli giderler hesab n borç bakiyesi ödenekler hesab na borç, ödenekli giderler
hesab na alacak kaydedilir.

7) Ödenek hesaplar na ili kin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan al nmas ndan sonra
dönem sonunda merkez muhasebe birimlerince, bütçe ödenekleri hesab n yard mc  hesaplar
itibar yla; alacak bakiyesi ayn  yard mc  hesaplara borç, borç bakiyesi ayn  yard mc  hesaplara, bütçe
ödenek hareketleri hesab n borç bakiyesi bütçe ödenek hareketleri hesab na alacak kaydedilir.

8) Bu i lemlerden sonra bütçe hesaplar  ana hesap grubu ile ödenek hesaplar  hesap grubunda
yer alan tüm hesaplar kapan r.

b) Bütçe ve ödenek hesaplar  d ndaki dönem sonu i lemleri;

1) Duran varl klar ana hesap grubu içerisinde yer alan hesaplarda kay tl  tutarlardan dönen
varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas  gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen
varl klar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

2) Uzun vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, hesaplarda kay tl
tutarlardan vadeleri bir y n alt na inmesi nedeniyle, k sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap
grubundaki ilgili hesaplara aktar lmas  gereken tutarlar bu hesaplara borç, k sa vadeli yabanc
kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma i lemleri tamamlan r.

3) Bütçe emanetleri hesab nda kay tl  tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne aktar lmas  için
bu hesaba borç ve alacak kayd  yap r.
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4) De er hareketleri sonuç hesab nda kay tl  tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt bölümüne
aktar lmas  için bu hesaba borç ve alacak kayd  yap r.

5) Öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan “De er Hareketleri” hesap grubundaki
hesaplar de er hareketleri sonuç hesab n ilgili yard mc  hesaplar na kaydedilerek kapat r. Bu

lemler sonucunda, nakit hareketleri hesab , muhasebe birimleri aras  i lemler hesab , proje özel
hesab ndan kullan mlar hesab  ve do rudan d  proje kredi kullan mlar  bildirim hesab  kesin mizanda
bakiye vermez.

6) Dönem sonunda ilgili varl k ve yabanc  kaynak hesaplar nda kay tl  olup, yabanc  para
cinsinden izlenen tutarlar de erlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek de erleri ile malî
raporlarda gösterilir.

7) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl
de erlerden yeniden de erleme i lemine tabi tutulmas  gerekenler, bu Yönetmeli in ilgili hükümleri
uyar nca yeniden de erlemeye tabi tutulur.

8) Elden ç kar lacak stoklar ve maddi duran varl klar hesab nda kay tl  amortismana tabi duran
varl klar için aktarma i leminin yap ld  dönem sonunda, kay tl  de erinden birikmi  amortisman
tutar  dü üldükten sonra kalan k sm  kadar amortisman ayr r.

9) Maddi ve maddi olmayan duran varl klar hesap gruplar nda yer alan hesaplarda kay tl
amortismana tabi tutulmas  gereken varl klara ili kin amortisman i lemleri yap r.

10) Gelirler hesab n alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçlar  hesab na alacak,
gelirler hesab na borç kaydedilir.

11) ndirim, iade ve iskontolar hesab n borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçlar
hesab na borç, indirim, iade ve iskontolar hesab na alacak kaydedilir.

12) Giderler hesab n borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçlar  hesab na borç, giderler
hesab na alacak kaydedilir.

13) Faaliyet sonuçlar  hesab n alacak veya borç bakiyesi, öz kaynaklar ana hesap grubu
içerisinde yer alan dönem olumlu faaliyet sonucu hesab  veya dönem olumsuz faaliyet sonucu
hesab na aktar r.

14) Geçmi  y llar olumlu faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt
bölümüne aktar lmas  için bu hesaba borç ve alacak kayd  yap r.

15) Geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab nda kay tl  tutarlar, bu hesaplar n ilgili alt
bölümüne aktar lmas  için bu hesaba alacak ve borç kayd  yap r.

16) Bu i lemlerden sonra faaliyet hesaplar  ana hesap grubunda yer alan tüm hesaplar kapan r.

Faaliyet sonuçlar  tablosu, dönem sonunda ilgili varl k ve yabanc  kaynak hesaplar nda kay tl
yabanc  para cinsinden izlenen tutarlar n de erlemesi sonucunda olu an olumlu veya olumsuz farklar
ile amortisman uygulamas  sonucunda olu an tutarlar ilgili faaliyet hesaplar na kaydedildikten sonra
haz rlan r.

Her faaliyet döneminin sonunda, muhasebe yetkilileri dönem sonu i lemlerini yaparak yeni
faaliyet döneminin aç  kayd na esas al nacak kesin mizan  ç kar rlar. Haz rlanan kesin mizanda borç
ve alacak kalan  veren hesaplar yeni faaliyet döneminin aç  kayd na esas te kil eder.

Kesin mizan n düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak
bakiyesi veren hesaplar n kapat lmas  sa lamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar
alacak; alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kayd  yap larak muhasebe dönemi kapat r.
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DÖNEM BA I LEMLER

Malî y n ba nda muhasebe kay tlar n aç lmas  sa lamak üzere önceki faaliyet döneminin
son yevmiyesinde borç kaydedilerek kapat lan hesaplara ili kin tutarlar alacak kayd  yap larak, alacak
kaydedilerek kapat lan hesaplara ili kin tutarlar ise borç kayd  yap larak dönem ba lat r.

Aç  kayd  takiben önceki dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu, geçmi  y llar
olumlu faaliyet sonuçlar  hesab  veya geçmi  y llar olumsuz faaliyet sonuçlar  hesab na aktar r.

Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesab n devir bakiyesi yeni hesap dönemi için
belirlenen cibayet kuruna göre de erlenir; buna göre kur art ndan do an fark bu hesaba borç, gelirler
hesab na alacak; kur azal ndan do an fark bu hesaba alacak, giderler hesab na borç kaydedilir.

YÖNET M DÖNEM

Yönetim dönemi, bir malî y n ba ndan sonuna kadar yap lan bütün i lemler ile malî y l
geçtikten sonra, mahsup dönemi içinde önceki malî y la ili kin olarak yap lan mahsup i lemlerini
kapsar.

Yönetim dönemi hesab , yönetim döneminde yap lan bütün malî i lemleri kapsayan malî tablo,
defter ve cetveller ile say m tutanaklar ndan olu ur. Görev ba ndaki muhasebe yetkilisi taraf ndan
düzenlenen yönetim dönemi hesab , mahsup dönemini takip eden bir ayl k süre içinde mevzuat nda
belirtilen yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesab  dosyas n bir örne i de muhasebe
biriminde muhafaza edilir.

YÖNET M DÖNEM  HESABI LE LG  HÜKÜMLER

Düzenlenen yönetim dönemi hesab  defter, cetvel ve tablolar  ile bu Yönetmelik uyar nca
düzenlenmesi gereken y l sonu say m tutanaklar , mahsup dönemi sonu itibar yla görev ba nda
bulunan muhasebe yetkilisi taraf ndan yönetim dönemi hesab  ad  alt nda olu turulacak bir dosya ile
en geç mahsup dönemini izleyen bir ay içinde Say tay Ba kanl na gönderilir. Ancak, hesaplar
yerinde incelemeye al nd  duyurulan muhasebe birimleri, Say taya gönderecekleri yönetim dönemi
hesab  dosyas , görevli Say tay denetçisine teslim etmek üzere ayl k hesap belgeleri, cetvel ve
tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekletir.

Yönetim dönemi hesab  a da say lan defter, cetvel ve tablolardan olu ur:

a) Yevmiye defteri

b) Mizan cetveli

c) Bütçe gelirlerinin ekonomik s fland lmas  tablosu

ç) Bütçe giderlerinin kurumsal s fland lmas  tablosu

d) Bütçe giderlerinin fonksiyonel s fland lmas  tablosu

e) Bütçe giderlerinin finansal s fland lmas  tablosu

f) Bütçe giderlerinin ekonomik s fland lmas  tablosu

g) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

) Bütçe gelirleri tahakkuk art klar ndan zamana na u ram  olanlara ili kin ayr nt  cetveli

h) Say tay ilamlar  cetveli

Yönetim dönemi hesab  dosyas na yukar da aç klanan defter, cetvel, tablo ve say m tutanaklar
ile birlikte “Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste” de eklenecektir.



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

433

Yönetim dönemi hesab  dosyas n Say tay Ba kanl na gönderilmesinden sonra, tespit
edilecek hata ve noksanl klara ili kin olarak muhasebe birimlerince yap lmas  gereken düzeltmeler
için Bakanl ktan izin al r.

da belirtilen cetveller birer nüsha fazla düzenlenerek en geç mahsup dönemini izleyen bir
ay içinde gerek merkezde gerekse yerinde incelemeye tabi muhasebe birimlerince yönetim dönemi
hesab  dosyas ndan ayr  olarak bir yaz  ile Say tay Ba kanl na gönderilir:

a) Bütçe gelirleri tahakkuk art klar ndan zamana na u ram  olanlara ili kin ayr nt  cetveli;

b) Say tay ilamlar  cetveli;

AYLIK HESAP BELGELER
Ayl k hesap belgeleri, muhasebe birimlerince da aç kland ekilde s fland larak ayr

ayr  zarflara konulur. Zarflar n üzerlerine muhasebe biriminin ad , belgelerin çe idi, ilgili oldu u ay ve
l ile adedi yaz r.

a) Daireler itibar yla bütçe giderleri ile geçen y l bütçe mahsuplar na ait belgeler,

b) Kasa veya bankaca yap lan tahsilata ait belgeler ile bankadan al nan banka hesap özet
cetvelleri,

c) Ön ödemelere ait belgeler,

ç) Ki ilerden alacaklar hesab na borç kaydedilen paralara ait belgeler ve kay t silme emirleri,

d) Al nan depozito ve teminatlar hesab , emanetler hesab , ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
hesab , fonlar veya di er kamu idareleri ad na yap lan tahsilat hesab  ve kamu idareleri paylar
hesab ndan yap lan ödemelere ait belgeler,

e) Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  ve nakit hareketleri hesab na ait belgeler,

f) Menkul k ymetler, teminat ve garanti mektuplar  ile ahsi kefalete ili kin belgelerin al nmas
ve iadesine ili kin belgeler,

g) Di er hesaplara ait belgeler.

DEFTER, CETVEL, TABLO VE AYLIK HESAP BELGELER N GÖNDER LMES
Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe birimlerince üretilen defter, cetvel, tablo ve

ayl k hesap belgelerinden Bakanl a veya di er birimlere gönderilmesi gerekenlerin türlerini ve
gönderilme usul ve esaslar  belirlemeye Bakanl k yetkilidir.

Say tay Ba kanl  ve Bakanl kça türleri ve gönderilme esaslar  belirlenecek ayl k hesap
belgeleri, cetvel ve tablolar , genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerince Say tay Ba kanl na
verilmek üzere ay sonlar nda Bakanl a, kapsama dâhil di er idarelerce do rudan Say tay
Ba kanl na gönderilir. Ancak, hesaplar  Say tayca yerinde incelemeye al naca  Bakanl kça
duyurulan muhasebe birimleri, ayl k hesap belgeleri ile cetvel ve tablolar  görevli Say tay denetçisine
teslim etmek üzere mühürlü torbalar içerisinde bekletirler.

Ayl k hesap belgelerinin muhasebe birimlerince Say taya gönderilmesinden sonra denetim
elemanlar , adlî ve idarî mahkemeler ile soru turmac lar taraf ndan incelenmesi gerekli görüldü ü
takdirde ilgili belgeler, ait olduklar  y l, ay ve yevmiye numaralar  ile tutarlar  gösteren bir yaz yla
genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine ait olanlar Bakanl ktan, kapsama dâhil di er kamu
idarelerine ait olanlar ilgili kamu idaresinden istenir. Bu yaz ya, mahkeme karar veya tutana n bir
sureti ile denetim elemanlar  d ndaki soru turmac lar n soru turma onay n bir sureti ba lan r.
nceleme i i tamamlanan belgeler hiç bir surette al konulmayarak aynen ilgisine göre Bakanl a ya da

ilgili kamu idaresine gönderilir. Konuyla ilgili olarak düzenlenen rapor veya verilen karar n bir sureti
de ilgisine göre Bakanl a ya da ilgili kamu idaresine gönderilir.
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Say taya gönderilmi  bulunan belgelerin as llar  her ne sebeple olursa olsun Say tay’dan
do rudan istenemez.

darî inceleme nedeniyle ya da muhasebe kay tlar ndaki herhangi bir yanl n düzeltilmesi
için baz  bilgilerin al nmas  veya aran lmas na gerek görüldü ü takdirde, yap lacak incelemenin
niteli i yaz lacak yaz da ayr nt  olarak aç klan r ve buna ait belge ve cetvelin hangi y l ve aya ait
oldu u ve yevmiye numaras  ile tutar  gösterilmek suretiyle, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri
için Bakanl ktan, kapsama dâhil di er kamu idareleri için ilgili kamu idaresinden istenir.
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OONNÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM

MMAALLÎÎ RRAAPPOORRLLAAMMAA

MALÎ RAPORLAMA

Malî tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde belirtilen ilkelere ve standartlara
uygun olarak haz rlan r ve belirtilen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

Malî tablolar, bütünlük, güvenilirlik, kullan k, yöntemsel geçerlilik ve ula labilirlik ilkeleri
çerçevesinde; yeterli mesleki e itimi alm  personel taraf ndan muhasebe kay tlar ndaki verilere
dayan larak ve istatistiksel yöntemler kullan larak haz rlan r. Dipnotlar n ve aç klamalar n, belirli bir
olay n veya i lemin kamu idaresinin malî durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin
de erlendirilmesinde yetersiz kalmas  hâlinde ilave aç klamalara yer verilir.

ZAN CETVEL  VE DÜZENLENECEK MALÎ TABLOLAR
da say lan ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde tan mlanan ve ekinde düzenlenen

mizan cetveli ve malî tablolar, Bakanl kça belirlenecek süre, esas ve usullere göre kapsama dâhil her
bir kamu idaresinin muhasebe birimlerince ve/veya Bakanl kça haz rlan r.

a) Mizan cetveli

b) Bilanço

c) Faaliyet sonuçlar  tablosu

ç) Bütçe uygulama sonuçlar  tablosu

d) Nakit ak m tablosu

e) Malî varl k ve yükümlülükler de im tablosu

f) ç borç de im tablosu

g) D  borç de im tablosu

) arta ba  varl k ve yükümlülükler tablosu

h) Gelirlerin ekonomik s fland lmas  tablosu

) Giderlerin kurumsal s fland lmas  tablosu

i) Giderlerin fonksiyonel s fland lmas  tablosu

j) Giderlerin ekonomik s fland lmas  tablosu

k) Bütçe gelirlerinin ekonomik s fland lmas  tablosu

l) Bütçe giderlerinin kurumsal s fland lmas  tablosu

m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel s fland lmas  tablosu

n) Bütçe giderlerinin finansal s fland lmas  tablosu

o) Bütçe giderlerinin ekonomik s fland lmas  tablosu

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu



                                                                                                      Mehmet ipek
Devlet Muhasebe Uzman

          Mehmet PEK
Devlet Muhasebe Uzman

436

OONNDDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ BBÖÖLLÜÜMM

MMUUHHAASSEEBBEE BB RR MMLLEERR NNDDEE TTUUTTUULLAACCAAKK DD EERR DDEEFFTTEERRLLEERR

BORÇLULAR DEFTER

Borçlular Defteri, memur ayl klar ndan veya di er istihkak sahiplerinin alacaklar ndan kesilmek
üzere, icra ve di er dairelerden gelen haciz kararlar  ve yaz larla takibi muhasebe birimine bildirilen
alacaklar n takip ve tahsili için tutulur.

Defterin her sayfas na borç ve tahsilata ait bilgiler sütun ba klar na göre kaydedilir.

ALINDI KAYIT DEFTER

Muhasebe birimlerinde kullan lan seri ve s ra numaras  ta yan al nd lar, muhasebe yetkilisi
mutemedi al nd , trafik para cezas  muhasebe yetkilisi mutemedi al nd , yurt d  muhasebe yetkilisi
mutemedi al nd , tahsildar al nd , teslimat müzekkeresi, gönderme emri ve banka çeki gibi belgeler
ile Bakanl kça “Al nd  Kay t Defteri”ne kaydedilmesi bildirilen di er benzeri belgeler, çe itlerine göre
bu defterde aç lacak bölümlere kaydedilir.

Muhasebe birimine gelen, teslim al nan belgeler veya ilgililerce hiç kullan lmadan tutanakla
iade edilen ciltler defterin sol sayfas na, muhasebe birimince ilgililere verilen veya gönderilen belgeler
ise sa  sayfas na sütun ba klar na göre kaydedilir. lgililere verilen belgelerden çe itli nedenlerle

smen kullan lmam  olarak geri al nan ciltler de defterin sa  sayfas ndaki ilgili sütunlara
kaydedilerek, geri al nma sebebi aç klama bölümünde belirtilir.

Belgelerin al nmalar , verilmeleri veya gönderilmeleri s ras nda ciltler itibar yla yaprak adetleri
birer birer say larak, numaralar n birbirini izleyip izlemedi i kontrol edilir. Yaprak say nda ve
numaralarda bir noksanl k varsa durum bir tutanakla tespit edilerek gönderen yere ve /veya Bakanl a
bildirilir. Kullan ld ktan sonra iade edilen belgelerin dip koçanlar  da yeniden say r ve do ru oldu u
tespit edilerek geri al r.

MUHASEBE B  AR V DEFTER

“Muhasebe Birimi Ar iv Defteri”ne, eski y llara ait olup muhasebe birimince kullan lmas na
gerek kalmayan defter, yaz ma dosyalar  ve 5 y l önceye ait al nd  ve çek dip koçanlar  ile di er
belgeler kaydedilerek ar ive kald r.

Ar iv defteri y llar itibar yla k mlara ve k mlar da kaydedilecek belgelerin çe itlerine göre
bölümlere ayr r. Ar ive kald lacak belgeler her y l için birden ba lamak üzere numara verilmek
suretiyle ilgili sayfalara s rayla kaydedilir. Bunlar n defterde alacaklar  s ra numaralar  kald lan
defter, dosya ve deste hâlindeki dip koçanl  bas  kâ tlar n üzerlerine de yaz r.

Eski y llara ait bu defter ve belgeler, ar iv defterindeki s ra numaralar na göre ar ivde düzenli
bir ekilde yerlerine konulur. Herhangi bir y la ait bir defter ya da dosyan n ç kar lmas  gerekti inde,
defterdeki kayd  bulunarak “aç klama” bölümünde kime ya da nereye verildi i belirtilir. Ç kar lan eski
evrak tekrar ar ivdeki yerine konulurken defterin “aç klama” bölümündeki not iptal edilir.

Al nd , çek ve teslimat müzekkeresi gibi dip koçanl  ve s ra numaras  ta yan belgeler ar ive
kald rken deftere birer birer yaz lmaz. Bunlar cins ve cilt numaralar na göre desteler haline
getirilerek ba lang ç ve biti  numaralar  yaz r.
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OONNBBEE NNCC BBÖÖLLÜÜMM

MMUUHHAASSEEBBEE BB RR MMLLEERR NNDDEE BBUULLUUNNAANN DDEE EERRLLEERR NN YYIILL SSOONNUU SSAAYYIIMMLLAARRII

SAYIMI YAPILACAK DE ERLER VE SAYIM KURULLARI
Muhasebe birimlerinin kasa, vezne ve ambarlar nda bulunan haz r de erler, de erli kâ tlar,

menkul k ymet ve varl klar ile teminat mektubu gibi de erleri, malî y n son günü itibar yla,
muhasebe yetkilisinin ba kanl  alt nda muhasebe yetkilisi yard mc  veya ef ve veznedardan
olu turulacak say m kurullar  taraf ndan say r.

Elçilik ve konsolosluklardaki muhasebe yetkilisi mutemetliklerinin mevcutlar n konsolosluk
ubesi bulunan elçiliklerde, konsolosluk ubesi müdürü ya da elçilik katibi, konsolosluklarda ise

konsolos, yard mc  konsolos, kanç lar, yard mc  konsolos olmayan yerlerde yaln z konsolos ve
kanç lar taraf ndan yap r.

Fahri konsolosluklarda say m yap lmayaca ndan, malî y n son ay  itibar yla D leri
Bakanl  Muhasebe Birimine gönderilecek “ayl k has lat cetveli” say m tutana  yerine geçer.

SAYIMLARDA KULLANILACAK TUTANAKLAR

Muhasebe birimlerinde ve muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde y l sonunda yap lan
say mlarda;

1 - Kasa Say  Tutana ,

2 - Banka Mevcudu Tespit Tutana ,

3 - Al nan Çekler Say m Tutana ,

4 - Menkul K ymet ve Varl klar/Teminat Mektuplar  Say m Tutana ,

5 - De erli Kâ tlar Say m Tutana ,

kullan r. Örne ine uygun olarak iki er nüsha düzenlenen bu tutanaklar, yönetim dönemi hesab
dosyas na ba lan r.

Elçilik ve konsolosluklardaki muhasebe yetkilisi mutemetliklerinde bu tutanaklar üçer nüsha
olarak düzenlenir. ki nüshas  yönetim dönemi hesab  cetvellerine ba lanmak üzere ba  bulunulan
muhasebe birimine gönderilir, di er nüsha ise mutemetlikte saklan r.
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OONNAALLTTIINNCCII BBÖÖLLÜÜMM

MMUUHHAASSEEBBEE YYEETTKK LL LLEERR ,, VVEEZZNNEEDDAARRLLAARR VVEE MMUUHHAASSEEBBEE BB RR MMLLEERR AARRAASSIINNDDAAKK
DDEEVV RR LLEEMMLLEERR

MUHASEBE YETK LER  ARASINDAK  DEV R LEMLER

Muhasebe yetkilileri, görevlerinden her ne suretle ayr rsa ayr ls n, yerine asil veya vekil olarak
gelen ya da b rak lan memura yönetim dönemine ait hesaplar ile kendisinden önceki muhasebe
yetkilisinden ald  hesaplara ait devri, a daki hükümler do rultusunda vermek zorundad r.

Sürekli veya geçici olarak görevinden ayr lacak muhasebe yetkililerine vekâlet edecek
memurlar n seçimi ve vekâlet görevini onaylayacak makam n belirlenmesine ili kin esaslar
Bakanl kça tespit edilir.

Muhasebe yetkilileri, yerlerine vekil tayin edilmeden görevlerinden ayr lamazlar. Ancak,
zorunlu nedenler veya görev alanlar  içerisinde yapacaklar  denetim ve incelemeler için i lemlerden
do acak sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile vekil tayin edilmeden
görevlerinden ayr labilirler.

a) Kesin veya uzun süreli ayr lmalarda devir i lemleri;

Tayin, emeklilik gibi hâller ile geçici görev, k sa süreli askerlik, ayl ks z izin, hastal k izni gibi
iki ayl k süreyi a aca  önceden bilinen ayr lmalarda görevinden ayr lan muhasebe yetkilisi, yerine
asil veya vekil olarak gelen muhasebe yetkilisine “Devir Cetveli” düzenleyerek ayr nt  devir vermek
zorundad r.

Devir cetvelinin düzenlenmesinden önce asil veya vekil olarak göreve ba layan muhasebe
yetkilisi; haz r de erler, de erli kâ tlar, menkul k ymet ve varl klar ile teminat mektubu gibi de erleri
sayarak teslim al r. Say mda ç kan miktarlar, bu de erlere ait defterler üzerinde gösterilmekle beraber
durum say m tutanaklar  ile de tespit edilir. Say mlarda, Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen
say m tutanaklar  be er nüsha düzenlenerek devir cetveline eklenir. Defter ve tutanaklar, devir veren
ve alan taraf ndan imzalan r. Bundan sonra bir yaz  ile, o günün sonu itibar yla banka mevcudu
sorularak bankadan bildirilen miktar n, banka hesab  defteri kay tlar na uygunlu u sa land ktan sonra
her iki muhasebe yetkilisi taraf ndan imzalan r. Ayn  gün bankaya ikinci bir yaz  yaz larak, devir
tarihinden itibaren görevinden ayr lan muhasebe yetkilisinin yerine asil veya vekil olarak atanan
muhasebe yetkilisinin kimli i ile tatbiki imzas  bildirilir. Bu yaz , genel bütçe kapsam ndaki kamu
idarelerinin merkez muhasebe birimlerinde devir veren muhasebe yetkilisi, illerde defterdar, ilçelerde
kaymakam taraf ndan, genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinde devir veren muhasebe
yetkilisi taraf ndan imzalan r. Mührü tutanakla teslim alan yeni muhasebe yetkilisi fiilen görevine
ba lar.

 Ayr lan muhasebe yetkilisi, ayr ld  tarih itibar yla hesap ve defter kay tlar  tamamlatarak
her ikisi aras nda uygunluk sa lar. Muhasebe birimi hesaplar  Say tayca yerinde incelenecek ise
önceki aylara ait belgeler, düzenlenecek be  nüsha tutanakla mühürlü torbalar içinde yeni muhasebe
yetkilisine teslim edilir ve tutanaklar devir cetvellerine eklenir. çinde bulunulan aya ait belgeler ise
kay tlarla kar la larak yeni muhasebe yetkilisine teslim edilir.

Yukar da belirtilen i lemler yap p kasa, vezne ve ambar say mlar  sonucu kay tlara göre
noksan veya fazla ç kan tutarlar, ilgili hesaplara kaydedilerek kay tlar günlük hale getirilir ve bu
kay tlara göre a da aç kland ekilde devir cetveli düzenlenir:

c) Geçici ayr lmalarda devir i lemleri;

 Kesin veya uzun süreli ayr lma say lmayan ve iki aydan k sa süreli geçici görev ya da hastal k
gibi nedenlerle ayr lmalarda ayr nt  devir yap lmaz ve devir cetveli düzenlenmez. Bu gibi
ayr lmalarda, ayr lan muhasebe yetkililerinin yerlerine b rakacaklar  vekil memurlar, vekâlet
edecekleri süre içindeki i lemlerden sorumlu olacaklar ndan, kay tlara göre kasa, vezne ve ambarlarda
bulunan de erleri sayarak teslim al rlar. Say m i i, bu de erlere ait yard mc  hesap defterlerinin devir
tarihine rastlayan sayfas na tutanak eklinde yaz larak, devir veren ve devir alan muhasebe yetkilisi ile
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veznedar taraf ndan imzalan r. Mührü tutanakla teslim alan yeni muhasebe yetkilisi fiilen görevine
ba lar. Geçici ayr lmalarda bankaya yaz lacak yaz  ayr lan muhasebe yetkilisi taraf ndan imzalan r.

Geçici ayr lma, herhangi bir nedenle uzun süreli ayr lmaya dönü tü ü takdirde, genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl kça, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde üst yönetici
taraf ndan verilecek talimat üzerine devir kurulunca devir cetveli düzenlenerek kesin devir yap r.

ç) Devir vermeden ayr lmalarda yap lacak i lemler;

Devir vermeden ayr lan muhasebe yetkilileri, yeni atand klar  yerlere gittiklerinde i e
ba layamayacaklar ndan ve emekli ve aç a al nma ayl klar  dâhil ayl k alamayacaklar ndan,
muhasebe yetkililerinin devir vermeden ayr lmamalar ; devir alan muhasebe yetkilisinin de, devir
ald  hesaplarda bir noksanl k görüldü ü takdirde kendisi sorumlu olaca ndan, devir s ras nda
hesaplar üzerinde ayr nt  inceleme yapmas  ve ayr lan muhasebe yetkilisinin devir vermemesi
hâlinde bu durumu maa  nakil ilmühaberinde belirtmesi gerekir.

Hastal k, ölüm ve tutuklanma gibi nedenlerden dolay  veya devir vermekten kaç nma hâllerinde,
ayr lan n yerine gelen asil ya da vekil muhasebe yetkilisinin ba kanl nda genel bütçe kapsam ndaki
kamu idarelerinin merkezinde, muhasebe biriminde görevli muhasebe yetkilisi yard mc lar  aras ndan
Bakanl kça, illerde defterdar, ilçelerde kaymakam taraf ndan; kapsama dâhil di er kamu idarelerinin
merkezinde üst yönetici, merkez d  birimlerinde en üst yönetici taraf ndan seçilecek bir üye ile
veznedardan olu an devir kurulu eliyle kasa, vezne ve ambarlarda bulunan de erler yeni muhasebe
yetkilisine teslim edilir ve durum derhal genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a,
kapsama dâhil di er kamu idarelerinde ilgili merkez birimine bildirilir.

Verilen talimat üzerine, devir kurulu önünde devir vermeyen veya veremeyen muhasebe
yetkilisi varm  gibi ayr nt  devir cetveli düzenlenerek devir i lemleri tamamlan r.

VEZNEDARLAR ARASINDAK  DEV R LEMLER
Veznedarlar n ayr lmalar nda günlük kasa hesab  defteri toplam  al narak veznede bulunmas

gereken para, eski veznedar taraf ndan yeni veznedara devredilir ve yard mc  hesap defteri toplam
gösteren son sayfas nda gerekli aç klama yap larak alt , muhasebe yetkilisi ve veznedarlar taraf ndan
imzalan r. Bu i lem veznede bulunan tüm de erler için de yap r.

Ayr lan veznedara bu devir i lemine ili kin kay tlar n onayl  bir örne i verilir.

MUHASEBE B MLER  ARASINDAK  DEV R LEMLER
Kald lan, bölünen ve bölünme suretiyle yeniden olu turulan muhasebe birimleri aras ndaki

devir i lemleri a da aç klanm r:

a) Kald lan muhasebe birimlerinin devir i lemleri
1) Muhasebe biriminin kald ld na ili kin emir al nd  tarihten kald lma tarihine kadar

lemlere devam edilir ve o zamana kadar yap lan ön ödemelerin tahakkuk belgeleri al nmak veya
nakden tahsil edilmek suretiyle mahsubu sa lan r. Ba ka kurulu lar ad na muhasebe birimi
hesaplar nda toplanm  olan paralar ilgili kurulu lara gönderilir.

2) Kald lma tarihi olarak belirlenen günün sonu itibar yla ilgili defterler incelenerek, al nan
ödeneklere kar k yap lan harcamalardan arta kalan ödenekler tenkis edilir ve buna ait tenkis
belgeleri ilgili merkez muhasebe birimine gönderilir. Tenkis belgelerinin düzenlenmesi s ras nda,
herhangi bir tertipten ön ödeme yap ld  ve kald lma tarihine kadar mahsubu yap lmay p, art k
olarak devir alan muhasebe birimine devir olundu u takdirde, bu miktar n ayr ca bir cetveli ç kar larak
tenkis belgesine ba lan r. Tenkis belgesinin gönderilmesine ili kin yaz da, ba  cetveldeki miktarlar n
ön ödeme olarak verilip henüz mahsubu yap lmad ndan hesaben devredilmesi nedeniyle devir alan
muhasebe birimine bu tutar için ödenek gönderilmesi istenir.
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3) Cetvelde gösterilen tutarlar için ilgili idarelerce yeniden ödenek gönderme belgesi
düzenlenerek devir alan muhasebe birimine gönderilir.

4) Yukar da aç klanan i lemler tamamland ktan ve yevmiyeler kapat ld ktan sonra, geçici mizan
kar larak devir veren hesaplar için yeniden yevmiye aç r ve a daki i lemler yap r:

5) Kasa mevcudu olarak görünen para, teslimat müzekkeresi ile bankaya yat r ve teslimat
müzekkeresinin bankaca onayl  nüshas  muhasebe birimine gelince tutar  hesaplara kaydedildikten
sonra banka mevcudu olarak görünen tutar için, devir alan muhasebe birimine aktar lmak üzere
gönderme emri düzenlenir ve tutar  ayn  bütçeli kamu idarelerinde muhasebe birimleri aras  i lemler
hesab na, farkl  bütçeli kamu idarelerinde net de er hesab na borç, verilen çekler ve gönderme emirleri
hesab na alacak; gönderme emrinin onayl  2 nci nüshas  muhasebe birimine geldi inde ise verilen
çekler ve gönderme emirleri hesab na borç, banka hesab na alacak kaydedilir.

6) Muhasebe biriminde mevcut olup devir alan muhasebe birimine teslimi gereken de erlerden,
kamu idaresine ait menkul k ymet ve varl klar, ayn  bütçeli kamu idarelerinde muhasebe birimleri
aras  i lemler hesab na, farkl  bütçeli kamu idarelerinde net de er hesab na borç, ilgili menkul k ymet
ve varl k hesab na alacak; ki ilere ait menkul k ymetler ve teminat mektuplar  ise ilgili naz m
hesaplara borç ve alacak kaydedilerek, hesaplardan ç kar r ve devir alan muhasebe birimine al nd
belgesi kar nda teslim edilir.

7) Yetkili memurlar n zimmetinde bulunan de erli kâ tlar geri al narak küçük ambara
konulduktan sonra yoldaki de erli kâ tlar hesab na borç, de erli kâ t ambarlar  hesab na alacak
kaydedilerek devir alan muhasebe birimine gönderilir veya teslim edilir.

8) Kar  muhasebe birimince teslim al nan de erli kâ tlar ile ilgili teslim alma fi i geldi inde
tutar , de erli kâ t i lemleri hesab na borç, yoldaki de erli kâ tlar hesab na alacak kaydedilerek bu
hesaplar kapat r.

9) Yukar da aç kland ekilde kasa mevcudu bankaya yat p, banka mevcudu devir alan
muhasebe birimine aktar ld ktan sonra, kasa ve banka hesab  d nda kalan ve borç veya alacak art
devreden hesaplar n devir tarihine göre art klar  ayr nt  olarak gösteren iki er nüsha devir mizan
düzenlenir. Devir mizan , devir alan muhasebe biriminin devreden hesaplarla ilgili kay tlar na esas
olaca ndan, ilgili defterlerde yer alan bilgileri kapsamas  gerekir. Devir mizan n birer nüshalar
devir alan muhasebe birimine teslim edilir. kinci nüshalar  devir alan muhasebe yetkilisi taraf ndan
imzaland ktan sonra saklan r.

10) Bu i lemler tamamland ktan sonra, muhasebe biriminin kald lma tarihinde, borç art
devreden hesaplar n art klar  toplam  ayn  bütçeli kamu idarelerinde muhasebe birimleri aras  i lemler
hesab na, farkl  bütçeli kamu idarelerinde net de er hesab na borç, borç art klar  ilgili hesaplara
alacak; alacak art  devreden hesaplar n art klar  ilgili hesaplara borç, alacak art klar  toplam  ise ayn
bütçeli kamu idarelerinde muhasebe birimleri aras  i lemler hesab na, farkl  bütçeli kamu idarelerinde
net de er hesab na alacak kaydedilmek suretiyle hesaben devredilir ve muhasebe i lem fi inin ilgili
nüshalar  devir alan muhasebe birimine gönderilir.

11) Devir veren hesaplar kapat ld ktan ve devirler yap ld ktan sonra, devir tarihi olarak tespit
edilen günün sonu itibar  ile verilmemi  ise o y la ait yönetim dönemi hesab  dosyas  düzenlenerek bir
nüshas  Say taya gönderilir.

12) Yukar da aç klanan i lemler yap ld ktan sonra muhasebe biriminin gerek eski y llara, gerek
yeni y la ait kullan lm  olan al nd , gönderme emri, teslimat müzekkeresi, defter ve belgeleri ayr nt
olarak üçer nüsha düzenlenecek tutanaklar ile devir alan muhasebe birimine teslim edilir. K smen
kullan lm  olan al nd , gönderme emri ve teslimat müzekkeresi ciltlerinin kullan lmam  yapraklar
iptal edilir. Tutanaklar n bir nüshas  devir alan muhasebe birimine, bir nüshas  da genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a, kapsama dâhil di er idarelerde ilgili kuruma gönderilir.
Üçüncü nüshas  ise söz konusu belgeler içerisine konulur.

13) Kullan lmam  olan al nd , gönderme emri, teslimat müzekkeresi, defter ve belgeler ayr
ayr  iki er nüsha listesi yap larak devir alan muhasebe birimine ayr ca teslim edilir. Bu listelerde seri
ve s ra numaras  ta yan al nd  ve belgelerin numaralar  gösterilir. Her iki nüsha da devir alan
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muhasebe yetkilisine imza ettirilerek bir nüshas  teslim edilen belgelerle birlikte devir alan muhasebe
birimine verilir, bir nüshas  ise muhasebe biriminin ba  bulundu u defterdarl a; defterdarl a ba
olmayan muhasebe birimlerine ait listeler ise bu al nd lar  gönderen yere gönderilir.

14) Kullan lmam  olan çekler ise seri ve s ra numaralar  belirten üç nüsha liste ile birlikte
ilgili bankaya imza kar  teslim edilir ve bu listenin bir nüshas  bankada kal r, bir nüshas  devir
alan muhasebe birimine verilir; bir nüshas  ise muhasebe birimi yaz ma dosyas na konulur.

15) Muhasebe birimine ait resmî mühürler, Darphane ve Damga Matbaas  Genel Müdürlü üne
gönderilir.

b) Devir alan muhasebe birimince yap lacak i lemler

1) Devir veren muhasebe biriminin, hesap art klar  gösterir ekilde düzenledi i cetvellerde
yaz  miktarlar devir alan muhasebe birimince incelenerek; defterlere i lenmesine esas olacak bilgileri
kapsay p kapsamad , halen izlenmekte olan alacaklara ait izleme dosyalar n düzenli olup olmad ,
devredilen alacaklardan takipsizlik nedeniyle zamana na u ram  olanlar n bulunup bulunmad
tespit edilir. Zamana na u ram  ya da izleme dosyalar  verilmemi  olanlar  varsa, hesaben devir
al nmakla beraber, devir veren muhasebe yetkilisinin bu husustaki yaz  görü ü de al nmak suretiyle
durum genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde
üst yöneticiye bildirilir ve al nacak cevaba göre i lem yap r.

2) Cetvel ve dosyalarda bir noksanl k varsa tamamlatt ld ktan sonra, cetvellerin birer nüshalar
onaylanarak kald lan muhasebe birimine verilir.

3) Devir veren muhasebe biriminden al nan muhasebe i lem fi inin “kar  muhasebe biriminin
hesap kayd ” ba kl  tablosundaki yevmiye kay tlar n tersi kay t yap lmak suretiyle, ayn  bütçeli
kamu idarelerinde muhasebe birimleri aras  i lemler hesab , farkl  bütçeli kamu idarelerinde net de er
hesab  arac yla devir al nan de er ve hesaplar n devir alan muhasebe biriminin kay tlar na al nmas
sa lan r. Muhasebe birimleri aras  i lemler hesab  ilgilendirmeyen de erli kâ t, ki ilere ait menkul

ymetler ve teminat mektuplar  gibi de erler ise muhasebe i lem fi i ile ilgili hesaplara borç ve alacak
kaydedilerek devir alan muhasebe biriminin hesaplar na al r.

4) Yukar da devir alma ve muhasebele tirme ekli aç klanan hesap art klar , yevmiyeye ve ilgili
defterlere ayr nt  olarak ve yeniden s ra numaras  verilerek kaydedildikten sonra a da aç klanan

lemler de yap r.

5) Devir al nan ön ödemelerden y l içinde verilmi  veya aç lm  olanlara ait ödenekler
merkezden getirtilir.

6) Kullan lmam  olarak teslim al nan, seri ve s ra numaras  ta yan ve al nd  kay t defterine
kaydedilmesi gereken belgelerin giri  kayd  yap r. Bunlar n seri numaralar  belirtilmek suretiyle, cilt
adetlerini ve devredilen di er defterler ve bas  kâ tlar  gösterir bir liste düzenlenerek, söz konusu
belgelerin temin edildi i yere gönderilir.

7) Kald lan muhasebe biriminden teslim al nan kullan lm  defter ve dosyalar, bunlar n
dökümünü gösteren liste ile birlikte saklan r.

c) Bölünen veya bölünen muhasebe birimlerinden ayr lmak suretiyle kurulan muhasebe
birimlerinin devir i lemleri;

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl ktan, kapsama dâhil di er kamu
idarelerinde ilgili idare üst yöneticisi taraf ndan verilen emir gere ince ve yukar da aç klanan esaslar
uyar nca yap r.

ç) Muhasebe birimi ba lant  de tirilen dairelerle ilgili devir i lemleri;

Muhasebe i lemleri herhangi bir muhasebe birimince yürütülürken muhasebe birimi ba lant
de tirilen idare ve kurumlara ait ön ödemeler, menkul k ymet ve varl klar, depozito ve teminatlar,
emanetler, teminat ve garanti ile ahsi kefalete ili kin belgeler, ki ilerden alacaklar ve di er varl klar
yukar da aç klanan esaslara göre devir tarihi itibar yla yeni muhasebe birimine devredilir,
kullan lmayan ödenekler ise tenkis edilir.
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YER DE REN MUHASEBE B MLER N ESK  YILLARA A T
BELGELER N DEVR  VE BANKA MEVCUTLARININ G TT KLER  YERE
AKTARILMASI

Yer de tiren muhasebe birimleri, içinde bulunduklar  y ldan itibaren geriye do ru 6 y ll k
belge ve defterlerini gittikleri yerlere beraberlerinde götürürler. Daha önceki y llara ait belge ve
defterlerden gerekli olmayanlar, genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde muhasebe birimi hangi il
veya ilçe s  içerisinde ise o il muhasebe birimi veya ilçe muhasebe birimine, kapsama dâhil di er
kamu idarelerinde ise muhasebe biriminin bulundu u il ya da ilçedeki ilgili kamu idaresine ait birime
teslim edilir.

Muhasebe birimlerinin adlî ve idarî dava konusu bulunan, tarihi de er ta yan, bir ah s veya
kurum lehine hak do uran ve saklanmas  gerekli olan imha d  defter ve belgelerini de gittikleri
yerlere götürmeleri zorunludur.

Teslim olunan belge ve defterler için, ayr nt  olarak 4 nüsha liste düzenlenir ve bunlar n bir
nüshas  belge ve defterlerin yerle tirildi i sand k veya torbalar içerisine konulur. Bir nüshas  belge ve
defterleri teslim alan muhasebe birimine/ilgili kamu idaresine ait birime verilir, bir nüshas  genel bütçe
kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde ilgili merkez
birimine gönderilir, bir nüshas  ise muhasebe biriminde saklan r.

Yer de tirme hâlinde harcama yetkilisi ile birlikte tespit olunan, yolda harcanacak para
veznedar ad na düzenlenen bir çekle bankadan al narak kasaya konulur. Bankada kalan para,
gönderme emri ile gidilecek yerdeki banka hesab na aktar r. Yer de tiren muhasebe birimi tek
hazine hesab  sistemine dâhil ise böyle bir aktarmaya gerek yoktur.
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OONNYYEEDD NNCC BBÖÖLLÜÜMM

TTEEKK HHAAZZ NNEE HHEESSAABBII SS SSTTEEMM ,, MMUUHHAASSEEBBEE YYEETTKK LL SS MMUUTTEEMMEEDD LLEEMMLLEERR VVEE
KKUULLLLAANNIILLAACCAAKK DDEEFFTTEERRLLEERR

TEK HAZ NE HESABI S STEM  UYGULAMASI

Tek hazine hesab  sistemi ve bu sisteme dâhil muhasebe birimlerince nakit ihtiyac  veya nakit
fazlas  hakk nda yap lacak i lemler a da aç klanm r:

a) Tek hazine hesab  sisteminin esas , sistem kapsam na al nan muhasebe birimlerinin
yapacaklar  ödeme ve tahsilat i lemleri sonunda ortaya ç kacak nakit fazlas  veya nakit ihtiyac n
bankalar taraf ndan kendili inden merkeze hesaben mal edilmesini sa lamakt r.

b) Sistemi uygulayacak muhasebe birimlerinin, hesaplar nda biriken nakit fazlas  defterdarl a
ya da Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderme; nakit ihtiyac  Defterdarl ktan ya da
Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminden getirtme i lemi, dönem sonundaki hesap durumuna göre,
bankalar taraf ndan otomatik olarak yap r.

c) Sisteme dâhil edilen muhasebe birimleri, banka hesaplar nda yeterli para olup olmad
aramaks n bütün ödemelerini bekletmeden yaparlar. Bunun sonucu olarak, sisteme dâhil muhasebe
birimlerinin banka hesab  alacak art  da verebilir. Ancak muhasebe birimleri, Bakanl kça belirlenen
limit üstünde yapt racaklar  toplu ödemeler için bankaya önceden haber vermek zorundad rlar.

ç) Sistemi uygulayacak muhasebe birimleri ve banka ubeleri, yer ve di er artlar dikkate
al narak Bakanl kça belirlenir.

d) Tek hazine hesab  sistemi uygulayan muhasebe birimlerince bankadan yapt lacak ödemeler
ile bankaya yat lacak paralar ya da teslim ettirilecek tahsilat hakk nda, bu Yönetmelikte belirtilen
esaslara göre i lem yap r.

e) Bankadan yapt lan ödemelerden arta kalan nakit fazlas n gönderilmesi ya da bankaya
yat lan paralar  a an ödemelerin yaratt  nakit ihtiyac n kar lanmas  i lemleri, bu muhasebe
birimlerinin hesaplar n bulundu u bankalarca a da aç kland ekilde yap r:

1) Tek hazine hesab  sistemi, per embe günü ba lay p çar amba günü sona eren dönemler
itibar yla uygulan r.

2) Dönemin son günü resmî tatile rastlad  takdirde, “Muhasebe Birimi Nakit Hareket Cetveli”
ya da “ l Nakit Hareket Cetveli” tatili izleyen ilk i  günü fakat, bitim günü yine dönem sonu olmak
üzere düzenlenir. Düzenlenecek bu cetvellerde, tatil günlerinin kar lar  bo  b rak r.

3) Her hâlde ay n son günü veya malî y n son günü, dönemin son günü kabul edilerek dönem
kesilir ve nakit hareket cetveli düzenlenir.

4) zleyen ay n veya yeni malî y n ilk i  günü yeni dönem ba lat r.

5) Sisteme dâhil muhasebe birimlerince, banka hesap özet cetveli al nd kça ayr nt  kay tlarla
kar la p uygunluk sa land ktan sonra, ilgili banka taraf ndan muhasebe birimleri ad na yap lan
ödemeler veya gönderilen tutarlar muhasebele tirilir.

6) Muhasebe birimince dönem sonunda al nan banka hesap özet cetvelinde, dönemin sonu
itibar yla yap lan ödemelerden nakit fazlas  olarak il muhabir bankas na gönderilen ya da tahsilat  a an
ödemeleri kar lamak üzere bu bankadan getirtilen paralar ayr ca gösterilir.

7) Tek hazine hesab  sistemine dâhil muhasebe birimleri ad na bankaca il muhabir bankas ndan
getirtilen paralar için teslimat müzekkeresi, gönderilen paralar için gönderme emri düzenlenmez.

8) Muhasebe birimlerince, dönem sonunda banka hesap özet cetveli al nd ktan sonra be  nüsha,
il muhasebe birimlerince dört nüsha muhasebe birimi nakit hareket cetveli düzenlenir. Dönem ba n
banka hesap özet cetvelinden ba lamak suretiyle, bankaya yat lan ve bankaya ödetilen paralar n
günlük toplamlar  ilgili sütunlara kaydedilerek toplam bulunur. Alttaki özel sütunlara, dönem sonu
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banka hesap özet cetvelinde il muhabir bankas ndan getirtildi i ya da il muhabir bankas na
gönderildi i bildirilen tutar yaz larak borç ve alacak sütunlar n toplam  bulunur ve “Dönem toplam ”
sütunlar na yaz r.

9) Muhasebe birimi ile banka aras nda düzenlenen uygunluk tutana  niteli inde olan muhasebe
birimi nakit hareket cetveli, bankaca kay tlara uygunlu u onayland ktan sonra iki nüshas  al konularak
di er nüshalar  muhasebe birimine geri gönderilir. Muhasebe birimince de bu üç nüshadan biri, en geç
dönem sonunu izleyen ikinci i  günü sonuna kadar defterdarl k il muhasebe birimine gönderilir. Bir
nüshas  ise muhasebe i lem fi inin birinci nüshas na eklenir, di er nüsha muhasebe biriminde saklan r.
l muhasebe birimlerince dört nüsha olarak düzenlenen bu cetvelin iki nüshas  bankada kal r, geri

gönderilen nüshalardan biri muhasebe i lem fi ine eklenir, di eri muhasebe biriminde saklan r.

f) Bakanl k, Hazine Müste arl n da görü ünü almak suretiyle tek hazine hesab  sistemini
farkl  dönemler itibar yla uygulatmaya, düzenlenecek defter ve belgeler de dâhil olmak üzere
uygulamaya ili kin gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Tek hazine hesab  sistemine dâhil muhasebe birimlerinin nakit ihtiyac  veya nakit fazlas
hakk nda il muhasebe birimleri ve ç Ödemeler Muhasebe Birimince yap lacak di er i lemler

a) l muhasebe birimlerince yap lacak di er i lemler;

1) l muhabir bankas , il hazine cari hesab n dönem sonucunu gösteren banka hesap özet
cetvelini düzenleyerek il muhasebe birimine verir. Banka hesap özet cetvelinde, il muhabir bankas nca
dönem sonunda sisteme dâhil muhasebe birimlerinin hesab na aktar lan paralar ile il muhasebe
birimince il muhabir bankas na aktar lan paralar ve il nakit ihtiyac  olarak bölge muhatap bankas ndan
getirtilen veya il nakit fazlas  olarak ayn  bankaya aktar lan paralar gösterilir.

2) Banka hesap özet cetvelinde, muhasebe birimlerinin hesaplar n bulundu u banka ubelerine
muhasebe birimleri nakit ihtiyac  olarak aktar ld  bildirilen paralar ile muhasebe birimlerinin
hesaplar n bulundu u banka ubelerinden il hazine cari hesab na aktar ld  bildirilen muhasebe
birimi nakit fazlas  paralar, her muhasebe birimi için ayr  ayr  düzenlenecek muhasebe i lem fi i ile
muhasebele tirilir ve fi in birinci nüshas  muhasebele tirme belgesine eklenir, ikinci nüshas  ise kar
muhasebe biriminden gelen muhasebe birimi nakit hareket cetveli ile birlikte il muhasebe biriminde
saklan r.

3) l muhasebe birimlerince, il muhabir bankas ndan al nan banka hesap özet cetveli ile
muhasebe birimlerinden gelen muhasebe birimi nakit hareket cetvelleri kar la larak uygunluk
sa land ktan sonra, muhasebe birimi nakit hareket cetvellerine dayan larak il nakit hareket cetveli
düzenlenir. Bu cetvel düzenlenmeden önce; muhasebe birimi nakit hareket cetvellerinin sisteme dâhil
bütün muhasebe birimlerinden gelmi  olmas ; muhasebe birimi nakit hareket cetvellerinde, gönderilen
veya getirtilen tutarlar n ilgili muhasebe birimince do ru hesaplanm  olmas  ve banka onaylar n
tamam olmas  hususlar n kontrol edilmesi gerekir.

4) l nakit hareket cetvelinde s ras yla; “Muhasebe biriminin ad ”, “Dönem içinde bankaya
yat lan”, “Bankaya ödetilen”, “Dönem sonunda defterdarl ktan getirtilen” ve “Defterdarl a
gönderilen” ba kl  be  sütun vard r. Bankaya yat lan ve bankadan ödetilen tutarlar 2 ve 3 üncü
sütunlara, defterdarl ktan getirtilen veya defterdarl a gönderilen tutarlar ise 4 ve 5 inci sütunlara
kaydedilir.

5) l muhasebe biriminden ba lamak üzere sisteme dâhil muhasebe birimleri itibar yla alt alta
yaz lan bu kay tlardan sonra bütün sütunlar n toplam  al r. Dördüncü sütunun toplam  be inci
sütunun toplam ndan fazla ise aradaki fark, il muhabir bankas nca bölge muhatap bankas ndan il
hazine cari hesab na il nakit ihtiyac  olarak getirtilen tutar  gösterece inden, cetvelin be inci sütununa
“Hazine ç Ödemeler Muhasebe Biriminden getirtilen”; tersi durumda ise il nakit fazlas  olup il hazine
cari hesab ndan “Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilen” tutar olarak dördüncü sütuna
kaydedilir. Yap lan bu kay tlar n, il muhabir bankas n il muhasebe birimine gönderdi i banka hesap
özet cetvelindeki bölge muhatap bankas na gönderildi i ya da bu bankadan getirtildi i bildirilen tutara
uygun olmas  gerekir.
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6) l nakit hareket cetveli 5 nüsha düzenlenir ve onaylanmak üzere il muhabir bankas na
gönderilir. ki nüshas  bankaca al konularak di er üç nüsha il muhasebe birimine geri gönderilir.
Bunlar n bir nüshas  banka hesap özet cetveli ile birlikte muhasebe i lem fi ine eklenir, bir nüshas ç
Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir; di er nüsha ise il muhasebe biriminde kalan muhasebe i lem
fi inin ikinci nüshas na ba lanarak di er belgelerle birlikte saklan r.

b) ç ödemeler muhasebe birimince yap lacak i lemler;

1) l muhabir banka ubelerinden bölge muhatap banka ubelerine ve oradan da Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas  Ankara ubesine ula acak olan il hazine cari hesab  sonuçlar , bu
bankada ç Ödemeler Muhasebe Birimi ad na aç lm  olan genel hazine cari hesab na al r.

2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  Ankara ubesince, il hazine cari hesab  sonuçlar , bir
taraftan yukar da aç kland ekilde i leme tabi tutulurken, di er taraftan da ayn  sonuçlar ç
Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilecek banka hesap özet cetveli ve ili i bölge muhatap
bankalar  hesap özet cetvellerinde iller itibar yla ayr  ayr  gösterilir.

3) ç Ödemeler Muhasebe Birimince, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  Ankara ubesinden
al nacak banka hesap özet cetveline göre muhasebe kay t ve i lemleri yap r.

MUHASEBE YETK  MUTEMED LEMLER LE KULLANILACAK
DEFTERLER

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmesi, mutemetlerce tahsil olunacak paralar,
defter ve belgeler konusunda Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,
Denetimi ve Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik hükümlerine ve a daki aç klamalara
göre i lem yap r.

Muhasebe yetkilisi ad na tahsilat yapmaya yetkili mutemetlerce yap lan tahsilat ve teslim al nan
de erler için ilgisine göre a da belirtilen defterler kullan r:

a) Muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri: Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yap lan
tahsilat, tarih ve al nd  seri ve s ra numaras yla muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterine
kaydedilir. ki nüshal  olan bu deftere kay tlar a daki aç klamalara göre yap r:

Defterde; tahsilat n tarihi, s ra numaras , kimden tahsil edildi i ve al nd  seri ve s ra
numaralar n kayd na ili kin sütunlardan ba ka yap lan tahsilat n çe idini göstermek üzere dört
ayr nt , bir “Toplam” ve bir “Genel toplam” sütunu bulunmaktad r.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri taraf ndan tahsil olunan paralar, bütçenin birkaç gelir türünü
ilgilendirdi i takdirde, defterin “Yap lan tahsilat n çe idi” ba  alt ndaki sütunlar na ayr  ayr  i lenir.
Toplam ve ayr nt  sütunlar na yap lan kay tlar, tahsil olunan paralar n muhasebe birimine teslim
edildi i tarihe kadar devam eder. Para muhasebe birimine yat ld nda, tutar  “Genel toplam”
sütununa al r, di er sütunlar n altlar  çift çizgi ile kapat r. Genel toplam sütununun toplamlar  malî

l sonuna kadar devam eder.

Mutemetler taraf ndan yap lan tahsilat, tutar  ne olursa olsun en geç yedi günde bir ve her hâlde
malî y n son i  gününde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesab na yat r. Muhasebe
yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yap lmas  durumunda, çek en geç ertesi i  günü içinde vezneye
verilir.

Para, muhasebe birimine al nd  dip koçan  ve muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteriyle
birlikte getirilir. Dip koçanlar ile defter kayd  kar la p “Yap lan tahsilat n çe idi” sütunlar
toplam  ile toplam sütunu kontrol edildikten sonra teslim edilecek para tutar  bulunur ve bu tutar
defterin “Genel toplam” sütununa yaz r.

Defterin toplam sütunu kar na ve al nd  dip koçan n en son yapra n arkas na “.....
numaraya kadar olan ............. tahsilat teslim edilmi tir.” aç klamas  yaz larak muhasebe yetkilisi ve
mutemet taraf ndan imza edildikten sonra muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterinin z mbal
yapraklar  kopar r ve al nd  kar nda kasaya teslim edilerek düzenlenecek muhasebe i lem fi ine
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eklenir. Veznedarlarca, tahsilata ili kin verilen al nd lar n tarih ve numaras  defterin ikinci nüshas na
lenir.

Kullan lmam  muhasebe yetkilisi mutemedi al nd  yapra  bulunan cilt, mutemede geri
verilir.

b) Tahsildar ve icra memurlar  tahsilat bordrosu : Tahsildar al nd  ile tahsilat yapan
tahsildar ve icra memurlar nca, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri yerine tahsildar ve icra
memurlar  tahsilat bordrosu kullan r. Tahsildar ve icra memurlar n yapt klar  tahsilat, bu bordro ile
vezneye yat r. Üç nüsha olarak düzenlenen bordronun birinci nüshas , tahsilata ait al nd larla
birlikte vezneye teslim edilerek muhasebe i lem fi ine eklenir. Bordronun ikinci nüshas  tahsildar ve
icra memurlar n ba  bulunduklar  servis efine verilerek, tahsildar ve icra memurlar  ad na aç lacak
dosyalarda tarih s ras na göre saklan r, üçüncü nüsha ise tahsilat  yapan icra memuru veya tahsildarda
kal r.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yapt  tahsilat n,
muhasebe biriminin veznesine veya muhasebe biriminin banka hesab na yat lmas  ile ilgili süre ve
usuller hakk nda ihtiyaca göre Bakanl kça farkl  düzenlemeler yap labilir.
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OONNSSEEKK ZZ NNCC BBÖÖLLÜÜMM

ÇÇEE TTLL HHÜÜKKÜÜMMLLEERR

VEZNE VE AMBARLARIN KONTROLÜ

Vezne ve ambarlar n kontrolü, muhasebe yetkilisi taraf ndan, Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda
Yönetmelik hükümlerine göre yap r.

KATMA DE ER VERG  TUTARLARI

Kapsama dâhil kamu idarelerinin, faaliyetleri dolay yla katma de er vergisi mükellefi olmas
durumunda, hesaplara kaydedilerek edinilen veya elden ç kar lan varl klar için ödenen ve tahsil edilen
katma de er vergisi tutarlar  maliyet bedeline dâhil edilmeyip, dönen varl klar ana hesap grubu ya da

sa vadeli yabanc  kaynaklar ana hesap grubu içindeki ilgili katma de er vergisi hesaplar na
kaydedilir.

Hesaplara kaydedilerek edinilen veya elden ç kar lan varl klar n bütçe hesaplar yla
ili kilendirilmesinde katma de er vergisi dâhil tutarlar  esas al r.

KAYBED LEN ALINDILAR N VER LECEK KAYIT ÖRNEKLER
Muhasebe birimlerince, gerek emanet suretiyle, gerek herhangi bir nedenle ya da mahsuben

tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun teslim al nm  her türlü de erlere kar k verilmi
olan al nd lar n, ilgilileri taraf ndan kaybedildi i bir dilekçe ile bildirildi i takdirde, ilgili defterdeki
kay tlar  kar na ve dip koçan n arkas na aç klama yap lmak sureti ile kaybedilen al nd n bir
örne i dilekçelerin alt na veya arkas na yaz ld ktan ve onayland ktan sonra kendilerine verilir.
Yat lan para veya de erlerin geri verilmesi gerekti i takdirde, bu kay t örne i al nd  yerine kabul
edilerek gereken i lem yap r. Kaybedilen al nd n tutar  Bakanl kça tespit edilecek tutar  geçti i
takdirde, kaybedilen al nd n hükmü olmad , ilgilileri taraf ndan gazete ile duyurulur ve gazetenin
bir nüshas  dilekçeye ba lan r. Kaybedilen al nd  banka teminat mektubu için verilmi  ise gazete
ilan na gerek yoktur.

HAK SAH PLER  TARAFINDAN KAYBED LEN ÇEKLER

Herhangi bir kimsenin alaca na kar k verilen çeklerin, ilgilileri taraf ndan kaybedildi i bir
dilekçe ile bildirildi i takdirde, ibraz nda ödenmemesi için, kaybedilen çekin gün ve say  ile tutar
derhal ilgili bankaya bir yaz  ile bildirilir. Gerekli tedbirlerin al nd n banka taraf ndan muhasebe
birimine bildirilmesini müteakip söz konusu tutar ilgilisine ödenir.

KAYBED LEN VEYA KULLANILMAYACAK HALE GELEN ALINDI VE ÇEKLER
HAKKINDA YAPILACAK LEM

Kullan lmam  her türlü al nd  ve çek ciltleri ya da yapraklar  kaybedildi i veya
kullan lamayacak hale geldi inde, durum bir tutanakla tespit edilir. Konuyla ilgili olarak yap lan
inceleme sonucu belirtilerek söz konusu al nd  ve çeklerin numaralar  gösterilmek suretiyle genel
bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Bakanl a, kapsama dâhil di er kamu idarelerinde ilgili merkez
birimine bildirilir ve al nacak cevaba göre i lem yap r. Ayr ca çeklerin numaralar  gösterilmek
suretiyle durum muhasebe biriminin hesab n bulundu u bankaya da bildirilir. Kullan lamayacak hale
gelen çekler düzenlenecek bir tutanakla imha edilmek üzere bankaya teslim edilir.
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ALINDI, ÇEK VE BENZER  BELGELER N PTAL

ra numaras  sistem taraf ndan düzenlenme an nda verilenler dâhil seri ve s ra numaras  ta yan
al nd , çek ve benzeri belgelerden hatal  düzenlenme nedeniyle iptal edilmesi gerekenler; sol alt
kö eden sa  üst kö eye do ru çizilen iki paralel çizgi aras na “iptal” ibaresi yaz lmak suretiyle iptal
edilir. Ayr ca, iptal edilen bu belgelerin arkas na iptal gerekçesi de yaz larak muhasebe yetkilisi ve
belgeyi düzenleyen taraf ndan imzalan r. ptal edilen dip koçanl  al nd , çek ve benzeri belgeler dip
koçan na ili tirilmek suretiyle, s ra numaras  sistem taraf ndan düzenlenme an nda verilenler ise ayr
bir dosyada muhafaza edilmek suretiyle saklan r.

KAYIT YANLI LIKLARININ DÜZELT LMES

Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi s fland rma kodlar nda yap lan kay t hatalar n
düzeltilmesi durumu dâhil olmak üzere, yevmiye kay tlar nda meydana gelebilecek her türlü yanl k
ancak muhasebe kayd yla düzeltilir.

DENET M DEFTER  VE DENET M RAPORLARI DOSYASI

Muhasebe birimlerinde, yap lan denetimlere ili kin olarak “Denetim Defteri” tutulur. Denetimin
kapsam , dönemi, süresi ve denetim sonucunda düzenlenen rapor veya yaz n tarih ve say
gösteren bu defter, denetim bitiminde ilgili denetim eleman  taraf ndan sütun ba klar na göre
doldurularak imzalan r ve mühürlenir.

Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde denetim elemanlar
taraf ndan yap lan denetimler sonunda düzenlenen ve denetim defterine kaydedilerek defterdarl k ya
da muhasebe birimlerine gönderilen rapor veya yaz lar ile bunlara verilen cevaplar ve Bakanl kça ya
da defterdarl klarca yap lan tebligat a daki ekilde saklan r.

Müfetti  ve kontrolörler taraf ndan defterdarl k veya muhasebe birimlerine iki nüsha olarak
tebli  edilen raporlar n bir nüshas  ve bu rapor üzerine ilgili memurlar ile üst memurlar taraf ndan
verilecek cevaplar n birer nüshas  ve Bakanl ktan yap lan tebligat bir araya getirilerek, üzerine raporun
tarih ve numaras  ile sayfa say n yaz ld  bir dosya içerisine konulur.

Defterdarl k denetmenlerince yap lan denetimler sonucunda düzenlenen rapor ve yaz lar, ilgili
memurlar taraf ndan verilen cevaplar ile bunlar üzerine defterdarl ktan yap lan tebligat bir araya
getirilerek üzerine raporun tarih ve numaras  ile sayfa say n yaz ld  denetim raporlar  dosyas nda
saklan r.

Dosyalar, denetim raporlar  ad yla aç lacak bir klasörde denetim defterindeki kay t s ras na
uygun biçimde saklan r.

Genel bütçe kapsam  d ndaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde denetim elemanlar
taraf ndan yap lan denetimler sonunda düzenlenen ve denetim defterine kaydedilerek muhasebe
birimlerine gönderilen rapor veya yaz lar ile bunlara verilen cevaplar ve yap lan tebligat için de ayn
ekilde i lem yap r.

Denetim defteri ve denetim raporlar , ilgili memurlar n görevlerinden ayr lmalar  hâlinde
yerlerine atanan asil ya da vekil memurlara aynen teslim edilir. Ayr lan memurun bu defter ve
dosyalar  teslim etmesi ve yerine gelen memurun da bunu aramas  gerekir.
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MMOONNOO RRAAFF

a) K lcahamam Muhasebe Biriminin Kas m ay  geçici mizan  a daki gibidir.

Hesap

Kod HESAP ADI BORÇ ALACAK

100 Kasa Hesab 25.000,00

105 Döviz Hesab 546.000,00

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab 234.500,00

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab 9.000,00

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab 2.110,00

165 Mah.Dön.Akt.Avans ve Krediler Hes. 1.500,00

250 Arazi ve Arsalar Hesab 5.000.000,00

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab 2.570.000,00

252 Binalar Hesab 100.280.000,00

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab 6.780.000,00

254 Ta tlar Hesab 2.190.000,00

255 Demirba lar Hesab 2.260.000,00

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab 15.580.000,00

259 Yat m Avanslar  Hesab 50.000,00

320 Bütçe Emanetleri Hesab 2.460,00

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab 9.070,00

332 Okul Pansiyonlar  Hesab 4.000,00

333 Emanetler Hesab 440.500,00

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hes. 4.000,00

362 Fon.veya Di er Kamu d.Ad.Yap.Tah.Hes. 4.200,00

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab 4.500,00

500 Net De er Hesab 74.710.080,00

519 De er Hareketleri Sonuç Hesab 20.500,00
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570 Geçmi  Y llar Olumlu Faal.Sonuçlar  Hes. 100.809.000,00

590 Dönem  Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab 40.480.000,00

600 Gelirler Hesab 900,00

630 Giderler Hesab 1.100,00

800 Bütçe Gelirleri Hesab 700,00

805 Gelir Yans tma Hesab 500,00

810 Bütçe Gelirlerinden Red ve adeler Hesab 200,00

830 Bütçe Giderleri Hesab 900,00

835 Gider Yans tma Hesab 900,00

910 Teminat Mektuplar  Hesab 435.040,00

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab 435.040,00

920 Gider Taahhütleri Hesab 60.879.000,00

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab 60.879.000,00

940 De erli Kâ t Ambarlar  Hesab 1.150.125,00

942 Zimmetle Verilen De erli Kâ tlar Hesab 1.590,00

944 Yoldaki De erli Kâ tlar Hesab 2.000,00

945 De erli Kâ t lemleri Hesab 1.153.715,00

TOPLAM 238.478.565,00 238.478.565,00

b) Aral k ay  i lemleri;

1  – Müteahhit A aç lan temizlik ihalesi için 900.-YTL nakit paray  geçici teminat olarak
muhasebe birimi veznesine yat rm r.

2  - Gelir servisinden muhasebe servisine gönderilen tahakkuk bordrosuna göre mükellef A
ad na 2.500.-YTL gelir vergisi tahakkuk ettirilmi tir.

3– lcahamam Muhasebe Birimi taraf ndan ifa Eczanesine lçe Tar m Müdürlü ünün ilaç
gideri olarak 600.-YTL ödenmi tir.

4 - lcahamam Adliye dairesi harcama yetkilisi mutemedi A’ya posta pulu al  için 350.-
YTL ön ödeme yap lm r.

5  – lçe Milli E itim Müdürlü ü memuru B ’ye 300.-YTL geçici görev yollu u avans
ödenmi tir.

6  – Mükellef A, gelir vergisinin ilk taksiti olan 1.560.-YTL ’ye kar nda banka çeki
vermi tir.
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7  – K lcahamam Muhasebe Birimi alm  oldu u çeki ayn  gün tahsil için bankaya
göndermi tir.

8 – K lcahamam Muhasebe Birimi taraf ndan mükellef B den gelir vergisinin ilk taksiti olarak
al nan 1.560.-YTL çek kar ks z ç kmas  nedeni ile y  içinde banka taraf ndan iade edilmi tir.

9  – lcahamam Muhasebe Birimi veznesinde yap lan say mda kasan n 100.-YTL noksan
oldu u görülmü tür.

10 – lçe Tapu Müdürlü ünün tedavi yollu u ödemeleri için K lcahamam Muhasebe Birimine
160.000.-YTL’lik ödenek gelmi tir.

11- lcahamam Muhasebe Birimine  nakit ihtiyac  olarak 90.000.-YTL gelmi tir.

12 – K lcahamam Muhasebe Birimi taraf ndan yap lan ihale sonucunda müteahhit A  ile
350.000.-YTL sözle me yap lm r.

13 – K lcahamam Muhasebe Biriminden müteahhit A’ ya, 10.000.-YTL teminat mektubu
kar  yat m avans  vermi tir.

14 – K lcahamam Muhasebe Birimi Hazineye ait 20.000.-YTL de erindeki arsay  taksitle
25.000.-YTL de er ile satm  olup, sat  bedelinin %10 u di er kamu daireleri için ayr lm r.
(faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan 5.000.-YTL)

15 - K lcahamam Muhasebe Birimi 10.000.-YTL de erinde demirba  al  yap lm r.

16 – Mükellef A, 2.000.-YTL gelir vergisi borcuna kar k K lcahamam Muhasebe Biriminin
veznesine 2.000 dolar yat rm r. (T.C. Merkez Bankas  döviz sat  kuru 1$ = 1.-YTL)

17 - K lcahamam Devlet Hastanesinin ihtiyac  olan t bbi cihaz için 20.000 dolar muhasebe
biriminin bankadaki döviz hesab ndan ödenmi tir. (Gönderme tarihindeki Merkez Bankas  Sat  Kuru
1$=1.-YTL)

18– K lcahamam Belediyesinin vergi borcuna kar k 150.000.-YTL de erindeki hisse senedi
hazineye intikal etmi tir.

19 – Mükellef A, 100.-YTL gelir vergisi borcunu muhasebe biriminin veznesine yat rarak
ödemi tir.

20 – K lcahamam Milli Emlak servisi taraf ndan dört taksitle sat  yap lan Hazineye ait
20.000.-YTL de erindeki arsan n birinci taksidi olan 5.000.-YTL tahsil etmi tir. Sat  bedelinin
2.000.-YTL si di er kamu daireleri için ayr lm .

21 - K lcahamam Muhasebe Biriminde muhasebe efi olan A’n n Ocak 2007 ay  maa ndan
%16 emekli sand  aidat  30.-YTL ve %20 kurum hissesi 40.-YTL olmak üzere toplam 70.-YTL
emekli sand  ad na fazla kesilerek gönderilmi  daha sonra yap lan bu yanl n fark na var larak
gerekli kay t yap lm r.

22 – lçe Milli E itim Müdürlü üne 1.000.-YTL lik k rtasiye al nm r.

23 - Adliye dairesi mutemedi B, posta pulu al  için ald  350.-YTL harcama yetkilisi
mutemedi avans n tamam  mahsup etmi tir.

23 - Kurban bayram n maa  gününden önce gelmesi nedeni ile 10.000.-YTL tutar ndaki
maa n ay n 12’sinde ödenmesine karar verilmi tir.

24 – 15 Aral k 2007 ay nda muhasebe birimince memurlara ödenen maa n brüt toplam  5.000.-
YTL olup, bu tutardan 100.-YTL Emekli Sand , 120.-YTL gelir vergisi, 5.-YTL damga vergisi ve
75.-YTL’ de kefalet aidat  kesilmi  olup, ödenmesi gereken tutar hesaba aktar lm r.

25 – Vatanda  A, bedelsiz olarak 100.000.-YTL de erindeki e itim demirba  hazineye
ba lam r.

26 - Müteahhit X taraf ndan y llara sari bir in aat i i için 100.000.-YTL’lik (KDV hariç)
hakedi  getirilmi tir. Gerekli kanuni kesintilere ilave olarak %10’luk müteahhit avans  ile 250.-YTL
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vergi dairesine kay tl  vergi borcu kesintisi yap lm  kalan tutar n 50.000.-YTL ödenmi  kalan k m
ise emanete al nm r.

27 – K lcahamam Fen Lisesi pansiyonlu okul muhasebe yetkilisi mutemedi B taraf ndan tahsil
edilen pansiyon ücreti tutar  olan 200.-YTL muhasebe birimi veznesine yat lm r.

28 – K lcahamam Muhasebe Birimi mükellefi A, 100.-YTL gelir vergisi borcunu Kaletepe
Vergi Dairesine yat rm r.

29 – K lcahamam Muhasebe Birimi ay içerisinde 5.000.-YTL tedavi yollu u ödemesi
yapm r.

30 - K lcahamam Muhasebe Birimi, Ankara Muhasebe Biriminden 1.000.-YTL’ lik de erli
ka t alm r.

31 - Gün sonu, hafta sonu ve ay sonu i lemleri tamamlanm r.

32 - Dönem sonu i lemlerine yap lmadan önce geçici mizan düzenlenmi tir.

c) Dönem Sonu lemleri

1 - De er Hareketleri hesap grubundaki hesaplar kapat lm r.

2 -Y  bütçesinden kar lanmak üzere verilen i  avans ve kredileri hesab nda kay tl  olup mahsup
dönemine aktar lmas  gereken tutarlar, mahsup dönemine aktar lm r. Bununla ilgili ödenek kay tlar
yap lm r.

3  - Maddi duran varl klar hesap grubunda yer al p amortismana tabi tutulmas  gereken
hesaplardaki tutarlara  %10 amortisman uygulanm r.

4 - Bütçe emanetleri hesab nda kay tl  olan tutarlar, zamana  süresine göre bütçe emanetleri
hesab n ilgili alt koduna kayd lm r.

5 - Ödenek tenkis i lemleri yap lm r.

6 - Ödenek hesaplar  kapatma i lemleri yap lm r.

7 - Bütçe giderleri hesab  kapat lm r.

8 - Bütçe gelirleri hesab  kapat lm r.

9 - Yans tma hesaplar  kapat lm r.

10 - Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler hesab  kapat lm r.

11 - Gider ve Gelir Hesaplar  kapat lm r.

12 - Faaliyet sonuçlar  hesab  bilânçoya aktar lm r.

13 - Kapan  kayd  yap lm r.
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Çözüm;

a) Aral k ay  i lemlerinin çözümü,

1
100 Kasa Hesab

              330 Al nan Depozito Teminatlar Hesab

900

900

2
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

              600 Gelirler Hesab

2.500

2.500

630 Giderler Hesab

              600 Gelirler Hesab

              100 Kasa Hesab

600

4,50

595,50

805 Gelir Yans tma Hesab

              800 Bütçe Gelirleri Hesab

4,50

4,50

3

830 Bütçe Giderleri Hesab

              835 Gider Yans tma Hesab

600

600

4
160  Avans ve Kredileri Hesab

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

350

350

5
 161 Personel Avanslar  Hesab

             100 Kasa Hesab

300

300

101.01 Al nan Çekler Hesab  (Muhasebe Bir.Çek.)

            120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

1.560

1.560
6

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

1.560

1.560

7
101.02 Al nan Çekler Hesab  (Tahsildeki Çekler)

           101.01 Al nan Çekler Hs.(Muhasebe Bir.Çekler)

1.560

1.560

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

           101 Al nan Çekler Hesab

1.560

1.560
8

800 Bütçe Gelirleri Hesab

           805 Gelir Yans tma Hesab

1.560

1.560

9
197 Say m Noksanlar  Hesab

             100 Kasa Hesab

100

100

10
903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

             904 Ödenekler Hesab

160.000

160.000
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11
102.02 Banka Hesab  ( l Hazine Cari Hs.)

            510 Nakit Hareketleri Hesab

90.000

90.000

12
920 Gider Taahhütleri Hesab

           921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

350.000

350.000

259 Yat m Avanslar  Hesab

            600 Gelirler Hesab  (DV)

            600 Gelirler Hesab  (GV)

            103 Ver. Çekler ve Gön.Em.Hesab

10.000

75

500

9.425

910 Teminat Mektuplar  Hesab

             911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hesab

10.000

10.000

13

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirler Hesab

575

575

14

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

630 Giderler Hesab

             250 Arazi ve Arsalar Hesab

             600 Gelirler Hesab

17.500

5.000

2.500

20.000

5.000

255 Demirba lar Hesab

            600 Gelir Hesab  (DV)

            103 Ver. Çek. ve Gön. Em.Hesab

10.000

75

9.925

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

10.000

10.000
15

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

75

75

105 Döviz Hesab

           120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

2.000

2.000
16

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

2.000

2.000

17

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

           106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

            600 Gelirler Hesab  (DV)

20.000

19.850

150
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830 Bütçe Giderleri Hesab

            835 Gider Yans tma Hesab

20.000

20.000

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hs (DV)

150

150

110 Hisse Senetleri Hesab

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

150.000

150.000
18

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

150.000

150.000

100 Kasa Hesab

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesab

100

100
19

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

100

100

100 Kasa Hesab

             127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

             363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

5.000

4.500

50020

805 Gelir Yans tma Hesab

             800 Bütçe Gelirleri Hesab

4.500

4.500

21

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

            600 Gelirler Hesab

            600 Gelirler Hesab

            333 Emanetler Hesab

70

40,00

4,50

25,50

150 lk Madde ve Malzeme Hesab

           600 Gelirler Hesab  (DV)

           103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.

1.000

7,50

992,50

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

1.000

1.000

22

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

7,50

7,50

630 Giderler Hesab

          160  Avans ve Kredileri Hesab

350

350
23

830 Bütçe Giderleri Hesab

          835 Gider Yans tma Hesab

350

350
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630 Giderler Hesab

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab

           600 Gelirler Hesab

           361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hs.

           362 Fon.Ve Di . Kamu d.Ad.Yap Tah.Hs.

           103 Ver.Çekler ve Gön.Em. Hesab

2.500

2.500

125

100

75

4.700

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

125

125

24

830 Bütçe Gideri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

2.500

2.500

255 Demirba lar Hesab

            600 Gelirler Hesab

100.000

100.000
25

805 Gelir Yans tma Hesab

            800 Bütçe Gelirleri Hesab

100.000

100.000

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

           600 Gelirler Hesab  (DV)

           600 Gelirler Hesab  (GV Tev.)

           600 Gelirler Hesab  (KDV Tev.)

           259 Yat m Avanslar  Hesab

           511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hs.

           320 Bütçe Emanetleri

           103  Ver. Çekler Ve Gön. Em.Hs.

118.000

675

4.500

6.000

10.000

250

46.575

50.000

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

118.000

118.000

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (DV)

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (GV)

           800 Bütçe Gelirleri Hesab  (KDV Tev.)

11.175

675

4.500

6.000

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

           920 Gider Taahhütleri Hesab

100.000

100.000

26

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hs.

           910 Teminat Mektuplar  Hesab

10.000

10.000

27 100 Kasa Hesab 200
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            332 Okul Pansiyonlar  Hesab

            333 Emanetler Hesab

176

24

28
100 Kasa Hesab

            511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

100

100

630 Giderler Hesab

            600 Gelirler Hesab

            103 Verilen çekler ve Gön.Em.Hs.

5.000

37,50

4.962,50

805 Gelir Yans tma Hesab

           800 Bütçe Gelirleri Hesab

37,50

37,50

29

830 Bütçe Giderleri Hesab

           835 Gider Yans tma Hesab

5.000

5.000

30
940 De erli Kâ t Ambarlar  Hesab

          945 De erli Kâ t lemleri Hs.

1.000

1.000

a
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesab

          102 Banka Hesab

80.355

80.355

b
108 Di er Haz r De erler Hesab

          100 Kasa Hesab

30.000

30.000

c
102 Banka Hesab

          108 Di er Haz r De erler Hesab

30.000

30.000

d
905 Ödenekli Giderler Hesab

           903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

157.450

157.450

e
510 Nakit Hareketleri Hesab

         102 Bankalar Hesab

39.645

39.645

31

f
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab

         105 Döviz Hesab

19.850

19.850
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b) Aral k ay  geçici mizan ;

Borç Alacak

100 Kasa Hesab 31.300,00 30.995,50 304,50 0,00

101 Alnan Çekler Hesab 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00

102 Banka Hesab 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

103 Verilen Çekler ve Gön. Emirleri Hesab 80.355,00 80.355,00 0,00 0,00

105 Döviz Hesab 546.000,00 19.850,00 526.150,00 0,00

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab 19.850,00 19.850,00 0,00 0,00

108 Di er Haz r De erler Hesab 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

110 Hisse Senetleri Hesab 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab 238.560,00 151.660,00 86.900,00 0,00

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 17.500,00 4.500,00 13.000,00 0,00

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab 9.070,00 0,00 9.070,00 0,00

150 lk Madde ve Malzeme Hesab 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

160  Avans ve Krediler Hesab 350,00 350,00 0,00 0,00

161 Personel Avanslar  Hesab 300,00 0,00 300,00 0,00

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab 4.610,00 0,00 4.610,00 0,00

165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

197 Say m Noksanlar  Hesab 100,00 0,00 100,00 0,00

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

250 Arazi ve Arsalar Hesab 5.000.000,00 20.000,00 4.980.000,00 0,00

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 0,00

252 Binalar Hesab 100.280.000,00 0,00 100.280.000,00 0,00

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00

254 Ta tlar Hesab 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00 0,00

255 Demirba lar Hesab 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab 15.698.000,00 0,00 15.698.000,00 0,00

259 Yat m Avanslar  Hesab 60.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00

320 Bütçe Emanetleri Hesab 0,00 49.035,00 0,00 49.035,00

330 Alnan Depozita ve Teminatlar hesab 0,00 9.970,00 0,00 9.970,00

332 Okul Pansiyonlar  Hesab 0,00 4.176,00 0,00 4.176,00

333 Emanetler Hesab 0,00 440.549,50 0,00 440.549,50

361 Ödenecek Sos.Güv.Kes.Hesab 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00

362 Fonlar veya Di er Kamu Kes.Hesab 0,00 4.275,00 0,00 4.275,00

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

500 Net De er Hesab 0,00 74.710.080,00 0,00 74.710.080,00

510 Nakit Hareketleri Hesab 39.645,00 90.000,00 0,00 50.355,00

511 Muhsaebe Birimleri Aras lemler Hesab 0,00 350,00 0,00 350,00

519 De er Hareketleri Hesab 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00

570 Geçmi  Y l.Olumlu Faal.Sonuçlar  Hesab 0,00 100.809.000,00 0,00 100.809.000,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab 40.480.000,00 0,00 40.480.000,00 0,00

600 Gelirler Hesab 0,00 120.594,00 0,00 120.594,00

630 Giderler Hesab 12.050,00 0,00 12.050,00 0,00

800 Bütçe Gelirleri Hesab 1.560,00 270.934,50 0,00 269.374,50

805 Gelir Yans tma Hesab 270.734,50 1.560,00 269.174,50 0,00

810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab 200,00 0,00 200,00 0,00

830 Bütçe Giderleri Hesab 158.350,00 0,00 158.350,00 0,00

835 Gider Yans tma Hesab 0,00 158.350,00 0,00 158.350,00

903 Kullan lacak Ödenekler Hesab 160.000,00 157.450,00 2.550,00 0,00

904 Ödenekler Hesab 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

905 Ödenekli Giderler Hesab 157.450,00 0,00 157.450,00 0,00

910 Teminat Mektuplar  Hesab 445.040,00 10.000,00 435.040,00 0,00

911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab 10.000,00 445.040,00 0,00 435.040,00

920 Gider Taahhütleri Hesab 61.229.000,00 100.000,00 61.129.000,00 0,00

921 Gider Taahhütleri Kar   Hesab 100.000,00 61.229.000,00 0,00 61.129.000,00

940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab 1.151.125,00 0,00 1.151.125,00 0,00

942 Zimmetle Verilen De erli Ka tlar Hes. 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00

944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

945 De erli Ka t lemleri Hesab 0,00 1.154.715,00 0,00 1.154.715,00

Toplam 240.445.359,50 240.445.359,50 239.534.464,00 239.534.464,00

Alacak

Kalan

Aral k Ay  Geçiçi Mizan

Hesap
 No Hesab n Ad Borç
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c) Dönem Sonu lemleri

a
510 Nakit Hareketleri Hesab

               519 De er Hareketleri Hesab

50.355

50.355
1

b
511 Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab

               519 De er Hareketleri Hesab

350

350

165 Mahsup Dönemine Aktar lan Av.ve Krediler Hes.

               161 Personel Avanslar  Hesab

300

300

906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

              903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

300

300
2

904 Ödenekler Hesab

              907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

300

300

3
630 Giderler Hesab

              257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

11.421.000

11.421.000

4
320 Bütçe Emanetleri Hesab

             320 Bütçe Emanetleri Hesab

49.035

49.035

5
904 Ödenekler Hesab

             903 Kullan lacak Ödenekler Hesab

2.250

2.250

6
904 Ödenekler Hesab

             905Ödenekli Giderler Hesab

157.450

157.450

7
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             830 Bütçe Giderleri Hesab

158.350

158.350

8
800 Bütçe Gelirleri Hesab

             895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

269.374,50

269.374,50

a
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

              805 Gelir Yans tma Hesab

269.174,50

269.174,50
9

b
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             835 Gider Yans tma Hesab

158.350

158.350

10
895 Bütçe Uygulama Sonuçlar  Hesab

             810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler

200

200
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a
600 Gelirler Hesab

             690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

120.594

120.594
11

b
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

             630 Giderler Hesab

11.433.050

11.433.050

12
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar

             690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab

11.312.456

11.312.456

13

320 Bütçe Emanetleri Hesab

330 Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab

332 Okul Pansiyonlar  Hesab

333 Emanetler Hesab

361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kes.Hs.

362 Fon.Ve Di . Kamu d.Ad.Yap Tah.Hs.

363 Kamu dareleri Paylar  Hesab

500 Net De er Hesab

519 De er Hareketleri Hesab

570 Geçmi  Y llarv Olumlu Faal. Sonuçlar  Hesab

907 Mahsup Dön.Ak.Ödenekler Hesab

911 Teminat Mektuplar  Emanetleri Hs.

921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab

945 De erli Ka t lemleri Hesab

               100 Kasa Hesab

               105 Döviz Hesab

               110 Hisse Senetleri Hesab

               120  Gerlirlerden Alacaklar Hesab

               127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

               140 Ki ilerden Alacaklar Hesab

               150 lk Madde ve Malzeme Hesab

               162 Bütçe D  Av. Ve Krediler Hesab

               165 Mahsup Dön.Akt.Av. ve Krediler Hes.

               197 Say m Noksanlar  Hesab

               227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab

               250 Arazi ve Arsalar Hesab

               251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenler Hesab

               252 Binalar Hesab

               253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab

               254 Ta tlar Hesab

49.035

9.970

4.176

440.549,50

4.100

4.275

5.000

74.710.080

71.205

100.809.000

300

435.040

61.129.000

1.154.715

304,50

526.150

150.000

86.900

13.000

9.070

1.000

4.610

1.800

100

5.000

4.980.000

2.570.000

100.280.000

6.800.000

2.190.000
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               255 Demirba lar Hesab

               257 Birikmi  Amortismanlar Hesab

               258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab

               259 Yat m Avanslar  Hesab

               590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar

               591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar

               906 Mahsup Dön.Ak.Kul.Ödenekler Hesab

               910 Teminat Mektuplar  Hesab

               920 Gider Taahhütleri Hesab

               940 De erli Kâ t Ambarlar  Hesab

               942 Zimmetle Verilen De erli Ka tlar Hes.

               944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab

2.370.000

11.421.000

15.698.000

50.000

40.480.000

11.312.456

300

435.040

61.129.000

1.151.125

1.590

2.000

d) Büyük defterler;

25.000,00 595,50
900,00 300,00
100,00 100,00

5.000,00 30.000,00
200,00
100,00

31.300,00 30.995,50

100 Kasa Hesab

1.560,00 1.560,00
1.560,00 1.560,00

101 Al nan Çekler
Hesab

90.000,00 80.355,00
30.000,00 39.645,00

120.000,00 120.000,00

102 Banka Hesab

350,00
9.425,00
9.925,00

992,50
4.700,00

50.000,00
80.355,00 4.962,50
80.355,00 80.355,00

103 Verilen Çekler
ve Gön.Em.Hesab

546.000,00 19.850,00
105 Döviz Hesab

19.850,00 19.850,00

106 Döviz Gönderme
Emirleri Hesab

30.000,00 30.000,00

108 Di er Haz r
De erler Hesab

150.000,00

110 Hisse Senetleri
Hesab

234.500,00 1.560,00
2.500,00 150.000,00
1.560,00 100,00

238.560,00 151.660,00

120 Gelirlerden
 Alacaklar Hesab

17.500,00 4.500,00

127 Di er Faaliyet
Alacaklar  Hesab

9.000,00
70,00

9.070,00

140 Ki ilerden
 Alacaklar Hesab

1.000,00

150 lk Madde ve
Malzeme Hesab

350,00 350,00

160  Avans ve
Krediler Hesab

300,00 300,00

161 Personel
Avanslar  Hesab

2.110,00
2.500,00
4.610,00

162 Büt.D .Av.ve
 Krediler Hesab

1.500,00
300,00

1.800,00

165 Mah.Dön.Akt.
Av.Ve Krediler Hes.
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100,00

197 Say m
Noksanlar  Hesab

5.000,00

227 Di er Faaliyet
Alacaklar  Hesab

5.000.000,00 20.000,00

250 Arazi ve
Arsalar Hesab

2.570.000

251 Yer alt  ve
Yerüstü Düz.Hesab

100.280.000,00

100.280.000,00 0,00

252 Binalar Hesab
6.780.000,00

20.000,00
6.800.000,00 0,00

253 Tesis, Makine
 ve Cih.Hes. 2.190.000,00

254 Ta tlar Hesab
2.260.000,00

10.000,00
100.000,00

2.370.000,00

255 Demirba lar Hesab

11.421.000,00

257 Birikmi
 Amortismanlar Hes.

15.580.000,00
118.000,00

15.698.000,00

 258 Yap lmakta
Olan Yat.Hesab

50.000,00 10.000,00
10.000,00
60.000,00 10.000,00

259 Yat m Avanslar
Hesab

2.460,00
46.575,00

49.035,00 49.035,00
49.035,00 98.070,00

320 Bütçe
Emanetleri Hesab

9.070,00
900,00

0,00 9.970,00

330 Al nan Dep.ve
Teminatlar Hesab

4.000,00
176,00

0,00 4.176,00

332 Okul
Pansiyonlar  Hesab

440.500,00
25,50
24,00

440.549,50

333 Emanetler Hesab
4.000,00

100,00
4.100,00

361 Öd.Sos.Güv.
Kes.Hesab

4.200,00
75,00

4.275,00

362 Fonlar veya
Di .Kamu Kes.Hes.

4.500
500

5.000

363 Kamu dareleri
Paylar  Hesab

74.710.080
500 Net De er Hesab

39.645,00 90.000,00
50.355,00
90.000,00 90.000,00

510 Nakit Hareketleri
Hesab

350,00 250,00
100,00

350,00 350,00

511 Muhasebe
Birimleri Aras

lemler Hes.
20.500,00
50.355,00

350,00
0,00 71.205,00

519 De er
Hareketleri Hesab

100.809.000,00

570 Geçmi  Y l.Olumlu
Faal.Son.Hes.

40.480.000,00

590 Dönem Olumlu
Faaliyet Sonuçlar  Hesab
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11.312.456,00

591 Dönem Olumsuz
Faliyet Sonucu Hes.

900,00
2.500,00

4,50
575,00

5.000,00
75,00

150,00
44,50
7,50

125,00
100.000,00
11.175,00

120.594,00 37,50
120.594,00 120.594,00

600 Gelirler Hesab

1.100,00
600,00

2.500,00
350,00

2.500,00
5.000,00

11.421.000,00 11.433.050,00
11.433.050,00 11.433.050,00

630 Giderler Hesab

11.433.050,00 120.594,00
11.312.456,00

11.433.050,00 11.433.050,00

690 Faaliyet
 Sonuçlar  Hesab

1.560,00 700,00
4,50

1.560,00
575,00

2.000,00
150,00

150.000,00
100,00

4.500,00
7,50

125,00
100.000,00
11.175,00

269.374,50 37,50
270.934,50 270.934,50

800 Bütçe Gelirleri
Hesab

500,00 1.560,00
4,50

1.560,00
575,00

2.000,00
150,00

150.000,00
100,00

4.500,00
7,50

125,00
100.000,00
11.175,00

37,50 269.174,50
270.734,50 270.734,50

805 Gelir Yans tma
Hesab

200,00 200,00

810 Bütçe Gelir. Ret
ve adeler

900,00
600,00

10.000,00
20.000,00
1.000,00

350,00
2.500,00

118.000,00
5.000,00 158.350,00

158.350,00 158.350,00

830 Bütçe  Giderleri
Hesab

900,00
600,00

10.000,00
20.000,00
1.000,00

350,00
2.500,00

118.000,00
158.350,00 5.000,00
158.350,00 158.350,00

835 Gider Yans tma
Hesab

158.350,00 269.374,50
269.174,50 158.350,00

200,00
427.724,50 427.724,50

895 Bütçe Uygulama
Sonuçlar  Hesab 160.000,00 157.450,00

300,00
2.250,00

160.000,00 160.000,00

903 Kulan lacak
Ödenekler Hesab

300,00 160.000,00
2.250,00

157.450,00
160.000,00 160.000,00

904 Ödenekler Hesab
157.450,00

157.450,00

905 Ödenekli Giderler
Hesab

300,00

906
Mah.Dön.Akt.Kul.Öd.

Hesab
300,00

907 Mah.Dön.Ak.
Ödenekler  Hesab
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435.040,00 10.000,00
10.000,00

445.040,00

910 Teminat Mektuplar
Hesab

10.000,00 435.040,00
10.000,00

10.000,00 445.040,00

911 Teminat Mektuplar
Em.Hes. 60.879.000,00 100.000,00

350.000,00
61.229.000,00 100.000,00

920 Gider
 Taahhütleri Hesab

100.000,00 60.879.000,00
350.000,00

100.000,00 61.229.000,00

921 Gider Taahhütleri
Kar  Hesab

1.150.125,00
1.000,00

1.151.125,00

940 De erli Ka t
Ambarlar  Hesab

1.590

942 Zimmetle Verilen
De erli Ka tlar Hes.

2.000

944 Yoldaki De erli
Ka tlar Hesab

1.153.715,00
1.000,00

1.154.715,00

945 De erli Ka t
lemleri Hes.
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e) Aral k ay  kesin mizan  ve bilançosu;

Borç Alacak
100 Kasa Hesab 31.300,00 30.995,50 304,50 0,00
101 Al nan Çekler Hesab 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00
102 Banka Hesab 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
103 Verilen Çekler ve Gön. Emirleri Hesab 80.355,00 80.355,00 0,00 0,00
105 Döviz Hesab 546.000,00 19.850,00 526.150,00 0,00
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesab 19.850,00 19.850,00 0,00 0,00
108 Di er Haz r De erler Hesab 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
110 Hisse Senetleri Hesab 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab 238.560,00 151.660,00 86.900,00 0,00
127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 17.500,00 4.500,00 13.000,00 0,00
140 Ki ilerden Alacaklar Hesab 9.070,00 0,00 9.070,00 0,00
150 lk Madde ve Malzeme Hesab 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
160  Avans ve Krediler Hesab 350,00 350,00 0,00 0,00
161 Personel Avanslar  Hesab 300,00 300,00 0,00 0,00
162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab 4.610,00 0,00 4.610,00 0,00
165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
197 Say m Noksanlar  Hesab 100,00 0,00 100,00 0,00
227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
250 Arazi ve Arsalar Hesab 5.000.000,00 20.000,00 4.980.000,00 0,00
251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 0,00
252 Binalar Hesab 100.280.000,00 0,00 100.280.000,00 0,00
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00
254 Ta tlar Hesab 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00 0,00
255 Demirba lar Hesab 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00
257 Birikmi  Amortismanlar Hes. 0,00 11.421.000,00 0,00 11.421.000,00
258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab 15.698.000,00 0,00 15.698.000,00 0,00
259 Yat m Avanslar  Hesab 60.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00
320 Bütçe Emanetleri Hesab 49.035,00 98.070,00 0,00 49.035,00
330 Al nan Depozita ve Teminatlar hesab 0,00 9.970,00 0,00 9.970,00
332 Okul Pansiyonlar  Hesab 0,00 4.176,00 0,00 4.176,00
333 Emanetler Hesab 0,00 440.549,50 0,00 440.549,50
361 Ödenecek Sos.Güv.Kes.Hesab 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
362 Fonlar veya Di er Kamu Kes.Hesab 0,00 4.275,00 0,00 4.275,00
363 Kamu dareleri Paylar  Hesab 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
500 Net De er Hesab 0,00 74.710.080,00 0,00 74.710.080,00
510 Nakit Hareketleri Hesab 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
511 Muhsaebe Birimleri Aras lemler Hesab 350,00 350,00 0,00 0,00
519 De er Hareketleri Hesab 0,00 71.205,00 0,00 71.205,00
570 Geçmi  Y l.Olumlu Faal.Sonuçlar  Hesab 0,00 100.809.000,00 0,00 100.809.000,00
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab 40.480.000,00 0,00 40.480.000,00 0,00
591 Dön.Olumsuz Faal. Sonucu Hes. 11.312.456,00 0,00 11.312.456,00 0,00
600 Gelirler Hesab 120.594,00 120.594,00 0,00 0,00
630 Giderler Hesab 11.433.050,00 11.433.050,00 0,00 0,00
690 Faaliyet Sonuçlar  Hesab 11.433.050,00 11.433.050,00 0,00 0,00
800 Bütçe Gelirleri Hesab 270.934,50 270.934,50 0,00 0,00
805 Gelir Yans tma Hesab 270.734,50 270.734,50 0,00 0,00
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab 200,00 200,00 0,00 0,00
830 Bütçe Giderleri Hesab 158.350,00 158.350,00 0,00 0,00
835 Gider Yans tma Hesab 158.350,00 158.350,00 0,00 0,00
895 Bütçe Uygulama Son.Hes. 427.724,50 427.724,50 0,00 0,00
903 Kullan lacak Ödenekler Hesab 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
904 Ödenekler Hesab 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00
905 Ödenekli Giderler Hesab 157.450,00 157.450,00 0,00 0,00
906 Mah.Dön.Akt.Kul.Öd.Hesab 300,00 0,00 300,00 0,00
907 Mah.Dön.Akt.Ödenekler Hes. 0,00 300,00 0,00 300,00
910 Teminat Mektuplar  Hesab 445.040,00 10.000,00 435.040,00 0,00
911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab 10.000,00 445.040,00 0,00 435.040,00
920 Gider Taahhütleri Hesab 61.229.000,00 100.000,00 61.129.000,00 0,00
921 Gider Taahhütleri Kar   Hesab 100.000,00 61.229.000,00 0,00 61.129.000,00
940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab 1.151.125,00 0,00 1.151.125,00 0,00
942 Zimmetle Verilen De erli Ka tlar Hes. 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00
944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
945 De erli Ka t lemleri Hesab 0,00 1.154.715,00 0,00 1.154.715,00

Toplam 275.848.248,50 275.848.248,50 250.247.445,50 250.247.445,50

Alacak
Kalan

Aral k Ay  Kesin M izan
Hesap

 No Hesab n Ad Borç
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KIZILCAHAMAM MUHASEBE B N 31.12.2007 TAR HL  B LÂNÇOSU

Aktif Pasif

100 Kasa Hesab 304,50 320 Bütçe Emanetleri Hesab 49.035,00

105 Döviz Hesab 526.150,00 330 Al nan Depozita ve Teminatlar hesab 9.970,00

110 Hisse Senetleri Hesab 150.000,00 332 Okul Pansiyonlar  Hesab 4.176,00

120 Gelirlerden Alacaklar Hesab 86.900,00 333 Emanetler Hesab 440.549,50

127 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 13.000,00 361 Ödenecek Sos.Güv.Kes.Hesab 4.100,00

140 Ki ilerden Alacaklar Hesab 9.070,00 362 Fonlar veya Di er Kamu Kes.Hesab 4.275,00

150 lk Madde ve Malzeme Hesab 1.000,00 363 Kamu dareleri Paylar  Hesab 5.000,00

162 Bütçe D  Avans ve Krediler Hesab 4.610,00 500 Net De er Hesab 74.710.080,00

165 Mahsup Dön.Ak.Av.ve Krediler Hesab 1.800,00 519 De er Hareketleri Hesab 71.205,00

197 Say m Noksanlar  Hesab 100,00 570 Geçmi  Y l.Olumlu Faal.Sonuçlar  Hesab 100.809.000,00

227 Di er Faaliyet Alacaklar  Hesab 5.000,00

250 Arazi ve Arsalar Hesab 4.980.000,00

251 Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri Hesab 2.570.000,00

252 Binalar Hesab 100.280.000,00

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab 6.800.000,00

254 Ta tlar Hesab 2.190.000,00
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255 Demirba lar Hesab 2.370.000,00

257 Birikmi  Amortismanlar Hes. -11.421.000,00

258 Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab 15.698.000,00

259 Yat m Avanslar  Hesab 50.000,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab 40.480.000,00

591 Dön.Olumsuz Faal. Sonucu Hes. 11.312.456,00

AKT F TOPLAMI 176.107.390,50 PAS F TOPLAMI 176.107.390,50

906 Mah.Dön.Akt.Kul.Öd.Hesab 300,00 907 Mah.Dön.Aktar lan Ödenekler Hesab 300,00

910 Teminat Mektuplar  Hesab 435.040,00 911 Teminat Mektuplar  Emanetler Hesab 435.040,00

920 Gider Taahhütleri Hesab 61.129.000,00 921 Gider Taahhütleri Kar  Hesab 61.129.000,00

940 De erli Ka t Ambarlar  Hesab 1.151.125,00 945 De erli Ka t lemleri Hesab 1.154.715,00

942 Zimmetle Verilen De erli Ka tlar Hes. 1.590,00

944 Yoldaki De erli Ka tlar Hesab 2.000,00

NAZIM HESAPLARI TOPLAMI 62.719.055,00 NAZIM HESAPLARI TOPLAMI 62.719.055,00

GENEL TOPLAM 238.826.445,50 GENEL TOPLAM 238.826.445,50
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