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GENEL MUHASEBE 2 
 

HĠSSE SENETLERĠ; sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine ka-
tılma payını temsil eden menkul kıymetlerdir. 

 

HĠSSE SENEDĠNDE ORTAYA ÇIKAN DEĞERLER: 

 Piyasa değeri 

 Nominal değer 

 İhraç değeri 

 Defter değeri 

 Gerçek değer 

 Tasfiye değeri 

 

NOMĠNAL DEĞER (ĠTĠBARĠ DEĞER VEYA KAYITLI DEĞER); bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan de-
ğerdir. Anonim şirketlerin sermaye tutarının hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değeri ifade etmektedir. 

 

GERÇEK DEĞER; İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri ka-
zanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye 
hazır oldukları değerdir. 

 

TAHVĠLLER: Tahviller devletin ya da özel sektör şirketlerinin, borçlanarak orta veya uzun vadeli fon sağ-
lamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. 

 

SERMAYE YEDEKLERĠ; hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme yapıl-
ması sonucu meydana gelen fonlardan oluşmaktadır. 

 

MALĠYET DEĞERĠ: Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değeri kolayca ve güvenilir şekilde ölçülemiyorsa, fi-
nansal varlıklar maliyet değeri ile ölçülür. 

 

MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin bir yıldan 
uzun süre faaliyetlerinde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altın-
da hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerdir. 

 

ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR ALT HESAPLARI: 

271. Arama Giderleri Hesabı, 

272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı ve  

277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı. 

 

ÖZEL MALĠYETLER: Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemelere göre, kiracı tarafından kiralanarak kullanılan 
duran varlıklar için yapılan ve varlığın değerini, ömrünü ve verimini artıran harcamalar özel maliyet bedeli 
olarak ayrıca değerlenir. İşletmenin dönem içinde kiralamış olduğu bürolar ve onun için yaptırdığı harcamalar 
bu hesapta izlenir. 
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NET DEFTER DEĞERĠ, varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları dü-şüldükten sonra kalan değeridir. 

 

ĠĢletmeye nakit para giriĢi sağlayan ve geri ödenmeleri de nakitle yapılacak olan iĢletme dıĢından sağ-
lanan borçlar MALĠ BORÇ (FĠNANSAL BORÇ) olarak nitelendirilir. 

 

 SERMAYE PĠYASASI, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. 
 

 PARA PĠYASASI ise kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. 

 

AVANS ġEKLĠNDEKĠ KREDĠLER: Bankaların maddi kıymetlerin rehini karşılığı ve bir vade veya olayın 
doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere “avans” şeklinde kredi denilir.  

 

Mal, senet, kıymetli maden, menkul kıymetler gibi maddi kıymetler karşılığı olarak verilir. Ticari itibar veya gü-
ven teminat olarak kabul edilmez.(şerefiye karşılığı bu kredi verilmez.) 

 

İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlar “TĠCARĠ 
BORÇ” olarak nitelendirilir. 

 

VADELĠ MAL ALIġ: 

a 

153 TİCARİ MALLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

           320 SATICILAR 

5.000 

900 

 

 

5.900 

 

KREDĠLĠ MAL ALIġ: 

b 
53 TİCARİ MALLAR 

           320 SATICILAR 

25.000  

25.000 

   
 

BORÇLU CARĠ HESAP Ģeklindeki krediler aĢağıdaki Ģekillerde verilebilir:  

 İşletmenin ticari itibarına güvenilerek verilebilir (AÇIK KREDĠ).  

 İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarına güvenilerek verilebilir (Kefalet KarĢılığı 
Kredi).  

 İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesi karşılı-
ğında verilebilir (Maddi Teminat KarĢılığı Kredi). 

 


