
 
Sayfa 256 başlığın hemen altına aşağıdaki metin gelecek. 
İlk cümle olduğu gibi kalacak ikinci cümle silinecek ve örneğe geçmeden önce aşağıdaki paragraf eklenecek. 

Satın alınan araçlarda alım masrafları ve KDV’nin kaydedilmesinde aracın binek veya ticari olmasına 

dikkat edilir. Türk Gümrük Tarife Cetveline aşağıdaki araçlar Ticari Araç niteliğindedir. 

 1+1, 1+3, 1+4, 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya 

emniyet kemeri montajı için tertibat bulunan araçlardır. 

 İki yan panel boyunca arka camları bulunan araçlardır. (Yük taşınan bölüm hariç) 

 Öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya tasınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir 

panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa araçlar 

 Aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri 

(örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunan araçlar 

 

 

 

 

 

Sayfa 280 başlığın hemen altına aşağıdaki metin gelecek. Oradaki satır silinecek. 
Genel anlamıyla maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, işletmenin 
hâlihazırda faydalandığı veya faydalanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken 
himaye gören haklar ve şerefiye gibi kalemlerden oluşur. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer almaktadır. 

 

Sayfa 281 HAKLAR hesabının başlığının hemen altına aşağıdaki metin gelecek. Örnek ile 

başlık arasına oradaki cümleler silinecek. 
Belli konuda hukuki olarak kullanım ve yararlanma özerkliği sağlanması bir hakkı ifade eder. Maliyet değeri 

ile değerlenir. Haklara örnek olarak; 
Alameti farika (marka) 
Know-how (teknik hüner ve tecrübe hakkı) 
Telif hakkı 
Lisans 
Royalty 
İşletme hakkı 
İmtiyaz hakkı 
Franchising 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIFIR TAŞIT ALIMI 

HARCAMA TÜRÜ BİNEK OTO TİCARİ OTO 

Katma Değer Vergisi Doğrudan gidere atılabilir/ Maliyete eklenebilir KDV indirilir.  

Özel Tüketim Vergisi 
Doğrudan gidere atılabilir/ Maliyete eklenebilir 

Doğrudan gidere atılabilir/ Maliyete 
eklenebilir 

Motorlu Taşıt Vergisi Gider olarak kabul edilmez. (KKEG) Doğrudan gidere atılabilir 

 

İKİNCİ EL TAŞIT ALIMI 

HARCAMA TÜRÜ BİNEK OTO TİCARİ OTO 

Katma Değer Vergisi Maliyete eklenebilir ve amortisman ayrılır. KDV indirilir.  

Özel Tüketim Vergisi İkinci el taşıtta ÖTV yoktur. İkinci el taşıtta ÖTV yoktur. 

Motorlu Taşıt Vergisi Gider olarak kabul edilmez. (KKEG) Doğrudan gidere atılabilir 



 
 
 
Aynı sayfada İlk örneğin çözümünden sonra ikinci örnek olarak aşağıdaki açıklama ve örnek eklenecek 

Finansal Kiralama; kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip 

devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı 

kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır. 
A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 01/01/2019 tarihinde faaliyetlerde kullanılmak üzere 

ortakların gençlik hayali olan Doblo kiralamışlardır. Kira süresi 2 yıl, kiralama tutarı 100.000 ve ödemeler 6 ayda 

bir yapılacaktır.  Ödeme tablosu aşağıdaki gibidir. KDV ihmal edilmiştir. 

Ödeme 
Sabit 

Ödeme 
Faiz 

Ödemesi 
Anapara 
Ödemesi 

Kalan 
Anapara 

01.01.2019 35.000 30.000 5.000 95.000 

01.07.2019 35.000 5.000 30.000 65.000 

01.01.2020 35.000 3.000 32.000 33.000 

01.07.2020 35.000 2.000 33.000 - 

Toplam 140.000 40.000 100.000 100.000 

 

Tablo incelendiğinde firmanın 2 yılda toplam 40.000 lira faiz ödeneceği görülmektedir. Bu faizlerin ise 35.000 

liralık ilk kısmı kiralandığı yıl 5.000 liralık kısmı ise 2020 yani gelecek yıl ödeneceği görülmektedir.  

 

 
260 HAKLAR HS.   100.000 

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 

BORÇLANMA MALİYETLERİ HS.    35.000 

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 

BORÇLANMA MALİYETLERİ HS.      5.000 

  301 FİNANSAL KİRALAMA  

  İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR. 70.000 

  401 FİNANSAL KİRALAMA  

  İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR. 70.000 

 

Kiralama bir hak olduğu için 260 HAKLAR hesabının borcunda muhasebeleştirilir. Yine bu yıl 

ödenecek faiz hemen 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabına atılamaz dönemsellik kavramı 

gereği bu döneme ait kısmı 302 nolu hesapta gelecek yıla ait kısmı ise 402 nolu hesapta 

izlenir. Bu daha önce öğrendiğimiz 380 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER yada 480 

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabının çalışma mantığına benzer. Birden fazla ait 

kira ödemelerinde de bir anda gider yazılmayarak nasıl bu dönem ayırıcı hesaplarda 

izleniyorsa kiralamaya ait faiz giderleri de önce 302 ve 402 de bekletilip dönemi geldikçe bu 

hesaplardan çıkarılarak gidere dönüştürülür. 

Yevmiye kaydının alacak kısmına baktığımızda ise firmanın ödeyeceği toplam 140.000 liralık 

bir ödeme bulunmakta. Ancak bu ödemeler şu an yapılmış değil. Onun için pasif tarafta borç 

hesaplarında takip edilir. Bu işlemler için açılmış kısa vadeli olan kısmı 301 önümüzdeki yıla 

ait kısmı ise 401 de takip edilir.  

 
301 FİNANSAL KİRALAMA  

İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR.  35.000 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.  30.000 

  102 BANKALAR HS.  35.000 

  302 ERTELENMİŞ FİN KİR     

         BORÇLANMA MAL. HS. 30.000 

 
İlk taksit ödemesinde bankadan 35.000 çıkar ve banka alacaklandırılır. Yine 301 FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİNDEN DOĞAN BORÇLAR hesabı azaltılır. Pasif bir hesap olduğu için bulunduğu bilanço tarafının 
tersine yazılarak azaltılır. Burda ikinci yapılan ise dönem ayarlama kaydıdır. İlk faiz gideri 302 nolu hesaptan 



 
çıkarılarak giderleştirilir. Daha önce de belirtildiği gibi bu peşin ödenmiş kira giderlerinin giderleştirilmesi mantığı 
ile aynıdır. 

 
301 FİNANSAL KİRALAMA  

İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR.  35.000 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.    5.000 

  102 BANKALAR HS.  35.000 

  302 ERTELENMİŞ FİN KİR. 

         BORÇLANMA MAL. HS.   5.000 

 
 
İkinci taksit ödemesinde de yine ilk taksit ödemesi ile aynı kayıtlar yapılır. 
 
 
 

 
760 PAZARLAMA SATIŞ,DAĞ.GİD.HS. 50.000 
401 FİNANSAL KİRALAMA  

İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR.  70.000 

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 

BORÇLANMA MALİYETLERİ HS.  5.0000 

  268 BİRİKMİŞ AMORT HS. 50.000 
  301 FİNANSAL KİRALAMA  

  İŞLEMLERİNDEN DOĞ.BOR. 70.000 

  402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 

  BORÇLANMA MALİYETLERİ HS.     5.000 

 
31/12/2019 da yani dönem sonunda 260 HAKLAR hesabına amortisman ayrılır. Kira süresi 2 yıl olduğu için 
100.000 lira eşit dağıtılacaktır. Yani yıllık amortisman tutarı 50.000 liradır. Yıl sonundaki bir diğer işlem ise 401 
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DOĞAN BORÇLAR hesabında bulunan gelecek yıllara ait borcun 
vadesini 301 nolu kısa vadeli hesabına düşürmektir.  
Yine ilk kayıtta gelecek döneme ait olduğu için 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
MALİYETLERİ hesabında bulunan 5.000 lirayı dönem ayarlama yaparak 3 nolu karşılına indirmektir. Bu kayıttan 
sonra biliyorsunuz ödeme yapıldığında da 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabına alınacaktır. Kayıtlar burdan 
sonra birbirini tekrar edecektir. En sonunda eğer araç firmaya geçecek ise Haklar ve Amortisman 26 grubandan 
çıkarılarak 25 nolu gruba Taşıtlar ve Amortisman hesabına alınır.  
Araç alınmıyorsa Haklar hesabı ile Amortisman hesabı ters kayıtta kapatılır. 

 

Sayfa 282 ŞEREFİYE hesabının başlığının hemen altına aşağıdaki metin gelecek. Örnek ile 

başlık arasına Oradaki cümle silinecek. 
Şerefiye bir nevi isim hakkı (itibar) karşılığıdır. 36 Şerefiye, devren alınan işletmenin devir alım bedeli ile devir 
tarihi itibariyle rayiç bedele göre hesaplanacak işletme değeri arasındaki farktır. VUK’ un 313. maddesinde 
düzenlenen haddi (2020 yılı için 1.400 TL) geçen tutardaki şerefiyenin aktifleştirilmesi zorunludur. Mukayyet 
değeri ile değerlenir. 

 

Sayfa 284 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ hesabının başlığının hemen altına 

aşağıdaki metin gelecek. Örnek ile başlık arasına. Oradaki cümle silinecek. 
Vergi Usûl Kanununa göre kuruluş ve örgütlenme giderleri kurumun tesis olunması veya bir şubenin açılması 
veyahut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap 
olunmayan giderlerdir. Gider yazılabildiği gibi aktifleştirilerek amortisman yoluyla da giderleştirilebilir. 
Mukayyet değeri ile değerlenir. 

İş piyasa etüdü ile proje ve fizibilite raporunun hazırlanması ile ilgili giderler  
Şirket esas mukavelesinin düzenlenmesi için yapılan giderler  
Kuruluşun gerçekleşmesi için yapılan seyahat giderleri   
Ayni sermaye konulması halinde ilgili iktisadi kıymetlerin ekspertizine ilişkin giderler  
Kuruluş genel kurulu toplantısı için yapılan giderler Hisse senedi ihraç giderleri  
Esas sermayenin arttırılması için yapılan giderler (hisse senedi çıkarma giderleri dahil)  
Tahvil çıkarma giderleri  
Yeni bir şube açılması için yapılan giderler  

 

 



 
Sayfa 285 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabının başlığının hemen altına 

aşağıdaki metin gelecek. Tablo ile başlık arasına. Oradaki cümle silinecek. 
Ar-Ge harcamaları, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik 
harcamalardır. Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde sayılabilir, Maliyet değeri ile değerlenir. 

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin 
gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,  
Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, 
tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,  
Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,  
Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi,  
Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin 
araştırılması. 

 

Sayfa 374 İkinci ve üçüncü örnek olarak yazılacak. 
Örnek A Kadro Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketini, 4 yıl önce 150.000 lira sermaye ile kurulmuş tur. 3 

Ortaklı şirkette ortakların sermaye payları eşit ve aşağıdaki gibidir. 
Erhan ÖZDEMİR 50.000 Taahhüt gerçekleştirilmiş, 
Serhat ŞENDİLMEN 50.000 Taahhüt gerçekleştirilmiş, 
Erman Erbaykal 50.000 Taahhüt gerçekleştirilmiş, 
Şirkete ortak olmak isteyen Murat KAPLAN eşit sermaye payı için 100.000 lira banka kanalı ile ödemiştir. Fazla 
ödenen tutar mevcut ortakların şerefiye payı olarak kabul edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. 
 
Yeni ortak, diğer ortaklarla eşit paya sahip olacaktır. Yeni ortağın sahip olacağı sermaye payına göre saptanan 
şerefiye tutarı, diğer ortakların sermayesine eklenir.  
Şirketin Eski Sermayesi   : 150.000 
Ortak (MK) nin Getirdiği Sermaye  : 100.000 
Şirketin Yeni Sermayesi Toplam : 250.000 
Bir ortağın Sermaye Payı  : 250.000/4=62.500 
Eski ortakların Şerefiye Tutarı : 62.500-50.000=12.500 
 

 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.   100.000 

Erhan Özdemir   12.500 

Serhat Şendilmen 12.500 

Erman Erbaykal  12.500 

Murat Kaplan  62.500 

  500 SERMAYE HS.   100.000 

 
102 BANKALAR HS.    100.000 

  501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.  100.000 

  Erhan Özdemir   12.500 

  Serhat Şendilmen 12.500 

  Erman Erbaykal  12.500 

  Murat Kaplan  62.500 

 
Şirketin yeni sermayesi 250.000 ve yeni ortak sayısı 4 olmuştur. Her ortağın sermaye payı eşit ise ortak başı 
sermaye tutarı 62.500 lira olarak hesaplanır. Eski ortakların sermaye payları 12.500lira artmıştır. Burda şöye 
düşünülmelidir. 4 yıl önce kurulan müşterisi,ismi, markası vb. değerleri olmayan bir şirkete ortak olmakla bu gün 
bu şirkete ortak olmak tabiki aynı şartlarda olmamalıdır. Bir nevi yeni ortak eski ortakları bu güne getirme parası 
ödemiştir. Yani eski ortakların da 12.500lira kişi başı sermaye tutarlarını gerçekleştirmiştir. Önce taahhüt kaydı 
yapılır ve daha sonra taahhüt gerçekleştirme kaydı yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Örnek A Kadro A.Ş. 2019 yılı karı olan 100.000 lirayı sermayeye eklemeye karar vermiştir. 

Mayıs/2020 de genel kururda karar oylanmış ve işlem gerçekleştirilmiştir.  

 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.   100.000 

  500 SERMAYE HS.   100.000 

 
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI HS. 

2019 Yılı Karı 

  501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.  100.000  

 
Önce taahhüt kaydı yapılır ve daha sonra taahhüt gerçekleştirme kaydı yapılır. Burda işletmeye yeni bir para girişi 
olmayacak özkaynaklar içinde bulunan 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI hesabında bulunan meblağ yine 
özkaynaklarda 500 SERMAYE hesabına dönmüştür. 

 

Sayfa 375 İkinci örnek olarak yazılacak. 

Örnek A Kadro A.Ş. 2019 yılı zararı olan 100.000 lirayı sermaye azaltarak karşılanması 

kararı almıştır. Mayıs/2020 de genel kururda karar oylanmış ve işlem gerçekleştirilmiştir.  

 
500 SERMAYE HS.    100.000 

  580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI HS.  100.000 

 
Sermaye pasif bir hesap olduğu için borçlandırılarak azaltılacak ve zarar hesabı ile ters kayıt ile kapatılacaktır. 
Özkaynaklar toplam olarak küçülecektir. 

 

Sayfa 385 eklenecek 

 
LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR VE ZARAR DAĞITIMI 

Kâr, işletme faaliyetleri sonucu işletmenin öz sermayesinde meydana gelen artıştır. Bu şekilde işletme sahip veya 
ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki hakları artar. Zarar ise, kârın aksine işletme öz sermayesinde azalışa 
sebep olarak işletme sahip veya ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki haklarının azalmasına neden olur. 
Limited şirketler sermaye şirketi olduklarından özellikle kâr dağıtımı olmak üzere zarar dağıtımında da şahıs 
şirketlerine göre farklı mevzuatlara tabidirler. Bu mevzuatlar; 
1. Türk Ticaret Kanunu, 
2. Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3. Gelir Vergisi Kanunu, 
4. Fonlarla ilgili kanun, yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 
5. Şirket ana sözleşmesi, ortaklar genel kurulu kararları ve ilgili diğer düzenlemeler. 
 
Limited Şirketlerde Kâr Dağıtım Esasları 

Limited şirketler sermaye şirketi olduklarından şirketin kendisi kurumlar vergisi mükellefi olduğu gibi şirket ortakları 
da dağıtılan temettülerden ötürü gelir vergisi mükellefidir. Bu nedenle limited şirketlerde kâr dağıtımına ve 
vergilendirilmesine ilişkin çok sayıda mevzuat bulunduğundan bu konuda farklı yorumlara dayanan farklı 
uygulama örnekleri mevcuttur. 
Limited şirketlerde kâr dağıtım işlemleri anonim şirketle aynı olduğu için bu bölümde sadece temel kavramlara 
değinilecektir. 
Dönem Kârı 

Bir muhasebe dönemindeki Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne göre hesaplanmış tüm gelir ve giderlerin 
karşılaştırılmasıyla bulunan, gelir tablosundaki vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kârdır. 
Kurumlar Vergisi 

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş 
ortaklıklarının ilgili hesap dönemi içinde elde ettikleri mali kâr (vergi matrahı) üzerinden hesaplanan vergi türüdür. 
Kurumlar vergisi 2018 yılından itibaren vergi matrahı üzerinden % 22 oranında hesaplanmaktadır. 
Mali kâr (vergi matrahı), Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen değerleme hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 
belirtilen indirim, istisna ve kabul edilmeyen giderlerin dikkate alınarak bulunan, kurumlar vergisinin 
hesaplanacağı kârdır (matrah).  
 
 
 
 
 
 



 
 
Mali kâr (vergi matrahı) aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
DÖNEM KÂRI      15.000 
(+) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler      1.500 
İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN ÖNCEKİ KÂR  16.500 
(-) Vergiden Muaf Gelirler ve İndirimler     2.500 
MALİ KÂR ( VERGİ MATRAHI)    14.000 
 
Kanunen kabul edilmeyen giderler, şirketler açısından gider tanımına girdiği halde vergi kanunları tarafından gider 
sayılmadıklarından şirketin dönem kârına eklenerek vergi matrahını artıran kalemlerdir. 
 
Vergiden muaf gelirler ve indirimler ise, gelir tanımına girdiği halde teşvik amacı ile vergiden istisna tutulan 
gelirlerdir. Bu nedenle bu tür gelirler de dönem kârından çıkarılarak vergi matrahını azaltırlar. 

 

Dağıtılacak Temettüler 
Limited şirketlerde kâr dağıtımı TTK, ana sözleşme ve ortaklar genel kurulu kararlarına göre yapılır. 
Dağıtılacak temettüler aşağıdaki sistematiğe göre belirlenir. 
1. İlgili dönemin kurumlar vergisi tutarı hesaplanır, 
2. Ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşıncaya kadar, dönem kârının % 5’i I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 
ayrılır, 
3. Ödenmiş sermayenin % 5’i kadar ortaklara I. Temettü ayrılır, 
4. Kurumlar vergisi, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve ortaklara I. Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın % 10’ kadar 
II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır, 
5. Kalan tutardan varsa, ana sözleşme hükümlerince statü yedeği ve / veya ortaklar genel kurulu tarafından alınan 
bir kararla olağanüstü yedek ayrılır. 
6. Yukarıdaki tüm aşamalardan sonra şirket eğer isterse kalan kârın tamamını ortaklara II. Temettü olarak 
dağıtabileceği gibi isterse bir kısmını ileriki dönemlerde kullanmak amacıyla şirkette geçmiş yıllar kârları olarak 
tutup kalan kısmını II. Temettü olarak dağıtabilir. 
Burada unutulamaması gereken bir husus da ortakların elde edecekleri kâr paylarından dolayı gelir vergisi 
mükellefi olduklarıdır. Bu nedenle şirket, ortakların kâr paylarından %15 devlete ödenmek üzere gelir vergisi 
kesintisi yapar. 
 
Örnek : 
3 ortaklı Kadıköy AKadro Özel Eğitim ve Ticaret Limited Şirketi’nin ödenmiş sermayesi 500.000 liradır.  Şirket 
önceki dönemde 500.000 lira kâr elde etmiştir. Şirket yıl içinde 5.000 lira istırak kazancı elde etmiştir. (Kurumlar 
Vergisi 495.000 x %20 = 99.000) 
Genel kurul toplantısında TTK’nu hükümlerine göre kâr dağıtımı kararı verilmiştir. Şirket ana sözleşmesinde 
ayrılması gereken tüm yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan kâr üzerinden % 25 yedek ayrılması hükmü 
bulunmaktadır. Ortalar genel kurulu % 15 de olağanüstü yedek ayrılması ve kalan kârın tamamının dağıtılması 
kararı almıştır. Ortakların kâr payları bir süre sonra şirketin bankadaki cari hesabından ödenmiştir 

 
Kâr Dağıtımı ile İlgili Hesaplamalar 
DÖNEM KÂRI      500.000 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler   
Vergiden Muaf Gelirler ve İndirimler   (5.000) 
VERGİ MATRAHI (Mali Kâr)    495.000 
Kurumlar Vergisi 495.000 x 0,2    (99.000) 
KALAN 500.000 – 99.000    401.000 
I. Tertip Yasal Yedek Akçe 500.000 x 0,05  (25.000) 
I. Temettü 1.500.000 x 0,05    (75.000) 
KALAN 500.000 – 99.000 – 25.000 – 75.000  301.000 
II. Tertip Yedek Akçe 301.000 x 0,1   30.100 
KALAN 301.000 – 30.100    270.900 
Statü Yedekleri 270.900 x 0,25    (67.725) 
Olağanüstü Yedekler 270.900 x 0,15   (40.635) 
II. Temettü 270.900 – 67.725 – 40.635   162.540 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gelir Vergisinin Hesaplanması 
I. Temettü      75.000 
Gelir Vergisi 75.000 x 0,15    11.250 
I. Temettü Net  75.000 – 11.250   63.750 
II. Temettü      162.540 
Gelir Vergisi 162.540 x 0,15    24.381 
II. Temettü Net  162.540 – 24.381   138.159 
 
Kâr Dağıtım Tablosu 
1. DÖNEM KÂRI            500.000 
2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)     99.000 
- Kurumlar Vergisi (99.000) 
DÖNEM NET KÂRI         401.000 
3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI (-)             --- 
4. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)        (25.000) 
5. İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFUZORUNLU YASAL FONLAR (-)       --- 
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI       376.000 
6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (Brüt) (-)       (75.000) 
7. PERSONELE TEMETTÜ (-)             --- 
8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)           --- 
9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (Brüt) (-)      (162.540) 
10. II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)        (30.100) 
11. STATÜ YEDEKLERİ           67.725 
12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (-)         (40.635) 
 

 
Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtım Esasları 
Kâr dağıtımı kararı alan bir anonim şirket çeşitli düzenlemeleri (TTK, SPK, esas sözleşme, genel kurul 
kararı, vergi mevzuatı vb.) dikkate alarak bu süreci yönetir. Aşağıda bu süreçte dikkate alınması 
gereken temel esaslar yer almaktadır: 
• Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı 
ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Yıllık kâr yıllık bilançoya göre belirlenir (TTK 508). 
• Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir (TTK 509). 
• Her yıl yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni 
yedek akçe olarak ayrılır (TTK 519). Ayrıca bu sınıra ulaşıldıktan sonra da; 
• Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıları ve hayır 
amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, 
• Iskat nedeniyle iptal edilen hisse senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine 
verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı, 
• Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
• Esas sözleşmeye konulacak hükümlerle şirket isteğe bağlı olarak da yedek akçe ayırabilir (TTK 521). 
• Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul bilanço kârından yedek akçe ayrılması 
yönünde karar alabilir. 
 
Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında kâr dağıtımı süreci ve hesaplanacak tutarlar şu 
şekilde özetlenebilir: 
1. İlgili dönemin Kurumlar Vergisi tutarı hesaplanır. 
2. Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, dönem kârının yüzde beşi I. Tertip Yasal 
Yedek Akçe olarak ayrılır. 
3. Ödenmiş sermayenin en az yüzde beşi ortaklara I. Temettü olarak ayrılır. 
4. Kurumlar Vergisi, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve ortaklara I. Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın 
yüzde onu kadar II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır. 
5. Kalan tutardan, varsa esas sözleşme hükümlerince statü yedeği ve/veya genel kurul tarafından 
alınan kararla olağanüstü yedek ayrılır. 
6. Yukarıdaki tüm aşamalardan sonra şirket eğer isterse kalan kârın tamamını ortaklara II. Temettü 
olarak dağıtabileceği gibi, isterse bir kısmını ileriki dönemlerde kullanmak amacıyla şirkette geçmiş 
yıllar kârları olarak tutup kalan kısmını II. Temettü olarak dağıtabilir. 



 
 

TASFİYE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE 
KAYITLARI 
Tasfiye memurları tasfiye işlemleri için gerekli defterleri tutmak zorundadırlar (TTK md.227). Tasfiye 
işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, tasfiye memurunun tasdik ettireceği yeni defterlere ya da şirketin 
eski defterlerine yapılabilir. Tasfiye memuru, tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını şirket 
defterlerinden ayrı defterler üzerinde yapması durumunda, gerekli kayıtların şirket defterlerinde de 
yapılmasına olanak sağlamak üzere yaptığı işler hakkında şirketteki ilgililere bilgi vermekle 
yükümlüdür. 
Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir; 
• Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır. 
• Yasal defterler tutulur. 
• Varlıklar nakite çevrilir. 
• Alacaklar tahsil edilir. 
• Borçlar ödenir. 
• Verilmesi gereken beyannameler verilir. 
• Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır. 
• Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır. 
• Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir. 

 
Örnek 
Özdemir Gıda 23.01.2020 tarihinde tasfiye kararı almıştır. Ortak Rafet Tasfiye memuru 
olarak seçilmiştir. Şirketin sermayesi 84.000 lira olup paylar aşağıdaki gibidir. 
Rafet  56.000 
Ömer 28.000 
Tasfiye memuru seçilen Rafet Özdemir Tasfiye Başlama Bilançosu Düzenlemiştir. 

         Özdemir Tasfiye Başlama Bilânçosu  
Aktif         23.01.2020                                  Pasif 

 
DÖNEN VARLIKLAR 280.000 K.V.Y.K.     240.000 

KASA  20.000 BANKA KRD. 140.000  
BANKALAR 60.000 BORÇ SNT. 100.000 
ALICILAR 80.000 
TİCARİ MALLAR 120.000 U.V.Y.K.             - 
 
DURAN VARLIKLAR 40.000 ÖZKAYNAKLAR        80.000 

DEMİRBAŞLAR 80.000 SERMAYE 84.000  
B.AMORTİSMAN (40.000) DNM.N.ZAR. (4.000) 
  
  
Aktif Toplamı 320.000  Pasif Toplamı         320.000 

 
 

Tasfiye işlemleri ile ilgili bilgiler şöyledir; 
• Kasadaki paranın tamamı Ziraat bankasındaki hesaba yatırılmıştır. 
• Müşterilerden olan alacaklar 72.000 olarak tahsil edilmiştir. 
• Ticari mallar  160.000 + KDV(%18) satılmıştır 
• Demirbaşlar 20.000 + KDV (%18) satılmıştır. 
• Bankalara olan kredi faizi ile birlikte148.000 olarak ödenmiştir (8.000 faiz). 
• Borç senetleri 88.000 peşin değer (ıskontolu) üzerinden ödenmiştir. 
• Farklı tarihlerde 8.000 tasfiye ile ilgili gider ve 1.440 KDV ödenmiştir. 
• KDV ile ilgili işlemler yapılmış ve KDV’den dolayı oluşan borç vergi dairesine bildirilmiş ve ödenmiştir. 
• 30.06.2020 tarihinde tasfiye işlemleri sonuçlandırılmış ve tasfiye sonucu kalan para ortaklara 
sermaye paylarına oranlı olarak dağıtılmış ve ödenmiştir. Şimdi yukarıda ki bilgilere dayanarak şirketin 
tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapalım Yapılacak işlemler şöyle sıralanabilir; 
• Öncelikle tasfiye bilançosuna dayanarak açılış kayıtları yapılmalıdır. 
• Sonra tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılır. 
• Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. 
• Tasfiye bilançosundaki kalan ortaklara dağıtılır ve ödenir. 
 
 



 
 

 
100 KASA HS       20.000   
102 BANKALAR HS      60.000 
120 ALICILAR HS      80.000 
153 TİCARİ MALLAR HS   120.000 
255 DEMİRBAŞLAR HS     80.000 
591 DÖNEM NET ZARARI HS.       4.000 

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS    40.000 
300 BANKA KREDİLERİ HS   140.000 
321 BORÇ SENETLERİ HS   100.000 
500 SERMAYE HS      84.000 

Tasfiyeye başlama bilançosu hesaplarının açılışı 

 

102 BANKALAR HS    20.000 
Ziraat Bankası      

100 KASA HS     20.000 
Kasadaki paranın bankaya yatırılması 

 

102 BANKALAR HS    72.000 
689 O. DIŞI GİDER VE ZARAR HS    8.000 

120 ALICILAR HS    80.000 
Müşterilerden alacağın tahsil edilmesi 

 
102 BANKALAR HS     188.800 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS   160.000 
391 HESAPLANAN KDV HS     28.800 

Ticari malların satışı 

 
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MAL. HS  120.000 

153 TİCARİ MALLAR HS   120.000 
Satılan ticari malların maliyeti 

 
102 BANKALAR HS.    23.600 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS  40.000 
689 D.OLAĞANDIŞI GİD ve ZAR HS  20.000 

255 DEMİRBAŞLAR HS   80.000 
391 HESAPLANAN KDV HS     3.600 

Demirbaş satışı 

 
300 BANKA KREDİLERİ HS   140.000 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS      8.000 

102 BANKALAR HS    148.000 
Bankalara kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesi 

 
321 BORÇ SENETLERİ HS.   100.000 

102 BANKALAR HS    88.000  
679 D. O. DIŞI GEL. VE ZAR. HS  12.000 

Borç senetlerinin peşin değer üzerinden ödenmesi 

 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS     8.000 
191 İNDİRİLECEK KDV HS      1.440 

102 BANKALAR HS    9.440 
Tasfiye Gideri 

 
 
 
 



 
 

 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS     8.000 
191 İNDİRİLECEK KDV HS      1.440 

102 BANKALAR HS    9.440 
Tasfiye Gideri 

 
391 HESAPLANAN KDV HS.    32.400 

191 İNDİRİLECEK KDV HS     1.440 
360 Ö. VERGİ VE FONLAR HS   30.960 

Ödenecek KDV 
Ödenecek KDV’nin ilgili hesaba devri 

 
360 ÖDENECEK VER. VE FONLAR HS 30.960 
Ödenecek KDV 

102 BANKALAR HS    30.960 
KDV’nin ödenmesi 

 
Burdan sonra kapanış kayıtları yapılarak işlem sonlandırılır. Kapanış kayıtları Gelir Tablosu 
bölümünde anlatılacaktır. 
 

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 
Büyüme yollarından biri olan işletme birleşmeleri, iki ya da daha fazla şirketin faaliyetlerinin ekonomik 
ve hukuksal açıdan birlik haline getirilmesidir. Birleşme genel anlamda iki veya daha fazla işletmenin 
daha etkin bir ekonomik teşebbüs oluşturma amacıyla bir örgütlenme (organizasyon) altında 
toplanmasıdır. 
Yeni TTK’nun 134 ila 194 maddeleri birleşme ile alakalıdır. Yeni TTK’nun 136. Maddesine göre 
işletmeler iki şekilde birleşebilmektedir. 

 Bunlardan ilki; bir işletmenin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde 
birleşmedir”. Aşağıdaki şekle göre A işletmesi katılınan B işletmesi ise katılan işletme 
olmaktadır. B işletmesi birleşme sonucu hukuki statüsünü tamamen yitirmekte ve A işletmesi 
hukuki varlığını devam ettirmektedir. 

 Diğer bir birleşme şekli de bir veya birden fazla işletmenin yeni bir işletme içinde bir araya 
gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşmeleridir. Bu durumu 
da şekil yardımıyla açıklamamız gerekirse A ve B işletmeleri hukuku statülerini tamamen 
kaybederek C işletmesini kurmaktadırlar. 

Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre Şirket Birleşmeleri 
1. Yatay Birleşme: Aynı veya birbirini tamamlayıcı mal ve hizmetler üreten ve ürünlerini aynı coğrafi 
pazarlara sunan şirketlerin birleşmesidir. 
2. Dikey Birleşme: Birleşen iki şirketten birinin, diğer şirketin mal ve hizmet girdilerinin bir bölümünü 
üretmesi ve/veya ürün çıktılarını değerlendirmesi (pazarlama 
gibi) halinde oluşan birleşme şeklidir. 
3. Karma Birleşme: Birbiriyle doğrudan ilgili olmayan iş kollarında bulunan işletmelerin birleşmesidir. 
4. Coğrafi Birleşme: Coğrafi birleşmeler işletmelerin bulundukları ülke sınırlarının ötesinde, gerek 
ileriye doğru, gerekse yatay ve doğrudan ilgili olmayan işletmelerle birleşerek uluslararası ve uluslar 
ötesi faaliyetler gösterebilmeleri işlemidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hukuki Yapılarına Göre İşletme Birleşmeleri 
1. Tröst: Bir ekonomide serbest ticareti sınırlamak veya ortadan kaldırmak gayesiyle piyasaya hâkim 
olmak düşüncesiyle meydana getirilen işletmeler arası birleşmeler. Tröst aynı sanayi dalında çalışan 
işletmelerin yatay birleşmeleridir. Aynı mal üretimini gerçekleş-tiren çeşitli işletmeler birbiriyle 
anlaşarak ve sermayelerini birleştirerek tröst meydana getirirler. 
2. Holding: Bir kişinin, bir grup girişimcinin veya bir ailenin birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri 
olabilir. Fazla büyük olmanın bir sonucu ise bu şirketlerin yönetimlerinin zorlaşması ve ortak bir misyon 
etrafında idare edilme güçlüğüdür. Böyle bir durumda şirket sahipleri, bu şirketleri belli bir çatı altında 
toplamak isteyebilirler. 
Bunu da ya bir holding kurarak ya da bir şirketler grubu oluşturarak gerçekleştirirler. 
Holding şirketleri, üretim ve satış türü faaliyetlerde bulunmayan, belli bir faaliyet alanı olan şirketlere 
iştirak eden, ve genellikle böyle şirketlerin büyük ortağı durumunda olan anonim şirketlerdir. Holding 
şirketlerinin kuruluş ve varoluş nedenleri birden çok şirkete iştirak etmek ve bu şirketleri 
yönlendirmek/kontrol etmek 
olduğundan sermaye şirketleri sınıfında bulunmaktadırlar. Holding şirketlerinin sahipleri genellikle 
birçok şirketin sahibi oldukları için, bu paylarını holdinglere devrederler ve bu yolla o şirketlerin 
yönetimlerini tek elde toplarlar. 
3. Konsorsiyum: Konsorsiyum kelime olarak “belirli bir iş için kurulan birlik ve ortaklık” anlamına gelir. 
iki veya daha fazla işletmenin, büyük sermaye gerektiren faaliyet alanlarında (köprü, baraj, liman, 
termik santrali gibi) bir araya gelerek birleşmeleri söz konusudur. Bu işbirliği, girişilen projenin 
bitmesiyle sona ermektedir. 
Projenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan kâr veya menfaat, konsorsiyum üyeleri tarafından, 
önceden yapılan anlaşma gereğince dağıtılır. Konsorsiyum oluşturan ekonomik ve hukuki 
bağımsızlıklarını kaybetmezler. 
4. Kartel: Kartel, bağımsız tüzel kişilik sahibi firmaların aralarında rekabete son vermek veya rekabeti 
sınırlı tutmak amacıyla yaptıkları bir anlaşmadır. Firmaların fiyat politikaları, satış şartları, üretim 
miktarları, sürüm alanları, yatırım programları, reklam harcamaları, kâr marjları, araştırma bütçeleri, 
komisyoncu ve pazarlamacılara ödedikleri yüzdeler kartel anlaşmalarına konu olabilir. 
Kartellerin etkinliği, anlaşmaya giren firmalar grubunun piyasaya yön verebilecek güce sahip olmasına 
bağlıdır. Fiyatların yükselmesine, üretimin daralmasına ve tekelleşmeye neden olması bazı ülkelerde 
kamu otoritesinin kartelleşme hareketlerine müdahale etmesine yol açmaktadır 
5. Konsern: İki veya daha çok işletmenin, finansal ve teknik yönden daha güçlü olabilmek için 
ekonomik bağımsızlıklarını tamamen veya kısmen kaybettikleri ancak hukuki bağımsızlıklarını 
kaybetmeden bir araya gelmeleridir. Konsernler, üretim, pazarlama, satın alma, araştırma-geliştirme 
gibi konularda işbirliğine girişirler. Konsern üyeleri genellikle dikey büyüme oluşturarak, birbirlerini 
tamamlarlar. Bu durumda, birisinin çıktısı, diğerinin girdisi olmaktadır. Konsern üyelerinin temel amacı, 
maliyeti düşürerek, tek elden satışı sağlamak suretiyle piyasayı ele geçirip kârlılığı arttırmaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Örnek 
Y ve M Kollektif şirketleri çalışmalarına son vererek yeni bir Z Kollektif Şirketi kurmaya karar 
vermişlerdir. 

 
Y Kollektif Şirketi Bilânçosu  

Aktif                            Pasif 

 
DÖNEN VARLIKLAR 37.600 K.V.Y.K.     8.000 

KASA   1.000 BORÇ SNT. 8.000 
ALICILAR     600  
ALACAK SNT. 15.000 
TİCARİ MALLAR 21.000 U.V.Y.K.             - 
 
DURAN VARLIKLAR  7.800 ÖZKAYNAKLAR        14.200 

BİNALAR 10.000 
DEMİRBAŞLAR   3.000 SERMAYE 13.800  
B.AMORTİSMAN  (5.200) DNM.N.KARI      400 
  
  
Aktif Toplamı 45.600 Pasif Toplamı         22.200 

 
 
Y kolektif şirketinin iki ortağı olan Bay A ve Bay B’nin sermaye ve kâr payları (%50) oranındadır. Yeni 
kurulan Z Kolektif Şirketi, 
• Malları 9.100 
• Demirbaşları 4.000 
• Diğer İktisadi kıymetleri bilanço da gözüken değerleri üzerinden kabul etmiştir. 
Bay A ve Bay B’nin yeni kurulan şirketteki sermaye payları 6.900’er T’dir. 
 
 
M Kolektif Şirketinin Tasfiyeden önceki bilançosu aşağıdaki gibidir. 

M Kollektif Şirketi Bilânçosu  
Aktif                            Pasif 

 
DÖNEN VARLIKLAR 21.000 K.V.Y.K.     23.200 

KASA  1.200 SATICILAR  23.200 
BANKALAR 1.500  
ALICILAR 6.200 
TİCARİ MALLAR 12.300 U.V.Y.K.             - 
 
DURAN VARLIKLAR 1.200 ÖZKAYNAKLAR        22.400 

DEMİRBAŞLAR 2.000 SERMAYE 25.400  
B.AMORTİSMAN (800 ) DNM.N.ZAR. (3.000) 
  
  
Aktif Toplamı 22.200 Pasif Toplamı         45.600 

 
 
Ortaklardan Bay C ve Bay D’nin sermaye ve kâr payları eşittir. Yeni kurulan Z Kolektif Şirketi, 
• Malları 13.200 
• Binaları 15.000 
• Demirbaşları 1.800 
• Diğer iktisadi kıymetleri bilançoda yer alan değerler üzerinden kabul etmiştir. 
• Bay C ve Bay D’nin yeni kurulan şirketteki payları 11.900 liradır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE    37.600 
501 01 (A) 6.900 
501 02 (B) 6.900 
501 03 (C) 11.900 
501 04 (D) 11.900 

500 SERMAYE     37.600 
Ortakların sermaye taahhütleri 

 
100 KASA 
100 01 Nakit Kasası    1.000 
102 BANKALAR 
102 01 (A) Bankası    1.500 
120 ALICILAR      6.200 
153 TİCARİ MALLAR     9.100 
255 DEMİRBAŞLAR     4.000 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  13.800 
501 01 (A) 6.900 
501 02 (B) 6.900 
Ortak A ve B’nin sermaye taahhütlerini yerine getirmeleri 

 
100 KASA 
100 01 Nakit Kasası      1.200 
120 ALICILAR           600 
121 ALACAK SENETLERİ    15.000 
153 TİCARİ MALLAR     13.200 
255 DEMİRBAŞLAR       1.800 
320 SATICILAR 23.200 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE  23.800 
501 01 (C) 11.900 
501 02 (D) 11.900 

Ortak C ve D’nin taahhütlerini yerine getirmeleri 

 
 

Sayfa 571 başlık altına eklenecek 

 
 



 
 
 
Sayfa 8 den sonra 9. Sayfanın başına çizilecek kaynakça dahil aşağıdaki cümle ile birlikte tablo 
eklenecek 
 
 
Bir işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin genel yapısı, aşağıdaki şekille özetlenebilir. 

 
 
9. Sayfada 2.2. Muhasebenin Tarihsel Gelişimi başlığı aldındaki iki paragraf yerine aşağıdaki açıklama 
gelecek. 
 
Muhasebenin mübadele kavramı ile beraber ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Babil’de çivi yazısı ile 
kilden yapılmış levhalar üzerinde tutulan ilk kayıtlar, ilk ticari yazışma örnekleridir. Bugünkü muhasebe 
teorisinin temelini oluşturan çift taraflı kayıt sisteminin 13.yüzyıldan itibaren İtalya’da kullanılmaya 
başlandığı, 1296 tarihinde Floransa’da tutulmuş kayıtlara dayanılarak ileri sürülmüştür.  
 
Muhasebe uygulamalarının gelişmelerinin büyük bir kısmını, italyan matematikçi ve papaz olan Luca 
Paciolo yazılı hâle getirmiştir. Luca Paciolo 1494 yılında Venedik’te yayımladığı ‘Summa De 
Arithmetica, Geometrie,Proportioni et Proportionalite’ (Aritmetik, Geometri, Oran ve Orantı 
Hakkında Özet) adlı eserinin ilk bölümünde, muzaaf (çift taraflı) kayıt tutma sisteminin ilkelerini yazılı 
hâle getirmiştir. Bu çalışma ile ilk kez yazılı muhasebe kurallarını geliştiren Luca Paciolo, 
muhasebenin başlangıcı olarak tanımlanmaktadır. Paciolo, ileri sürdüğü kayıt sisteminde ajanda, 
günlük defter ve büyük defter olmak üzere üç deftere yer verir. Bunlar arasında bağlantıların ne 
şekilde kurulacağını belirtir. 
Çift taraflı kayıt üzerine yazılı ilk kaynak olarak her ne kadar Summa Arithmetica kabul edilmiş olsa da  
Avrupa’nın, her bakımdan geri olduğu orta çağda İslâm medeniyetinin çok yüksek bir devir yaşadığını 
daima gözönünde bulundurmak gerekir.  Muhasebe ilmi de bundan nasibini almıştır. 
İlhanlılar zamanında, 1363 yılında yazılmış Risale-i Felakiyye der İlmi-i Siyakat adlı muhasebe 
kitabındaki muhasebe kayıtlarında çift yanlı kayıt yönteminin kimi esaslarını görmek olanağı vardır. 
Üstelik bu kitap, batılı örnekleri gibi, matematik uygulamaları içerisinde bir köşeye sıkıştırılmış 
muhasebe kayıtları olarak değil, başlı başına bir muhasebe kitabı olarak tarihteki yerini almıştır. 
Kitapta, muhasebe kayıtlarını yapmakta kullanılan yazı türü “siyakat” olarak adlandırılmaktadır. 
Siyakat, kısaltılmış ve noktasız bir yazı şeklidir ve hem yazması hem de okuması uzmanlık 
gerektirmektedir. Bu yazı tipi uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin hesap işlerinde ve önemli 
mesajların şifreli olarak yazılmasında kullanılmıştır.  
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Muhasebe kayıtlarının siyakat tekniğiyle kaleme alınmasının nedenlerinden birisi, söz konusu 
kayıtların hazine ile ilgili olarak devlet sırrı niteliğini taşıdığı için okunması zor olan bu yazının 
kullanılmış olmasıdır. İkincisi de, muhasebede az yere çok yazı yazılması zorunluluğu nedeni ile Arap 
harflerinde alttaki ve üstteki noktaların, yukarıdaki ve aşağıdaki satırlarda yer alan sözcüklere ait olma 
ihtimalinin ortadan kaldırılması ihtiyacıdır.  
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