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MUHASEBE YÖNETİMİ

• Girişimcilerin veya yöneticilerin aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen
faaliyetler sonucu, işletmenin sahip olduğu varlıklarla (para, mal, araç-gereç,
makine, teçhizat, bina vb.), bu varlıkların hangi kaynaklardan elde edildiği
(banka kredisi, tahvil ihracı, hisse senedi ihracı, ortaklar vb.), ve bu varlık ve
kaynaklardaki değişimlerin (mal alımı, satımı, borç ödenmesi, alacağın tahsil
edilmesi vb.) takip edilmesi için sürekli bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
bilgiyi yönetici ve girişimciye sağlayacak kaynak ise Muhasebe’dir
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Muhasebe Kavramı ve Kapsamı

• Muhasebe; «İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme meydana getiren ve
para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak,
özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar
şeklinde sunan bir bilgi sistemidir»

• Muhasebe; sadece mesleği muhasebecilik olanlar tarafından yerine getirilen ve
oldukça teknik işlemlerle dolu bir alan değil; işletme yönetiminin ve tüm
paydaşlarının, yani yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, devlet, işçi sendikaları
ve rakiplerin ilişkisinin olduğu bir alandır.
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Muhasebe ile ilgili kişi ve kurumlar

• Yöneticiler

• İşletmenin sahip ya da sahipleri

• Çalışanlar

• İşletmeye borç verenler

• Devlet

• Toplumdur.
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Muhasebe Yönetiminin Amacı

• Muhasebe yönetiminin amacı; karar alma ve planlama ile ilgili olarak
yöneticilere bilgi sağlamak, operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolü
hakkında yöneticileri yönlendirmek, işletme amaçlarına ulaşılması için
çalışanları ve yöneticileri motive etmek ve işletmedeki tüm departmanlar ve
alt birimler ile yöneticilerin ve çalışanların performanslarını ölçmek olarak
özetlenebilir.
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Muhasebe Yönetiminin Faaliyetleri
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Muhasebe Yönetiminin İşlevleri
Kaydetme Mali nitelikli işlem ve olayları tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yönüyle

belgelendirilmesi, ve daha sonra bu işlemlere ait bilgilerin sunulması ve yorumlanmaya
hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre muhasebe defterlerine yazılmasıdır(
Yevmiye defteri, büyük defter vb.)

Sınıflandırma Çok sayıda işlemin, örneğin alış, satış, para, banka vb. işlemlere ait bilgilerin belirli sınıf
veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.( Menkul kıymetler, ticari alacaklar, ticari
borçlar, sabit varlıklar vb.)

Özetleme Kaydedilmiş, sınıflandırılmış ve hesaplama işlemleri yapılmış çok sayıda bilgilerden
çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması işlemidir. (Bilanço, gelir tablosu, fon
akım tablosu, nakit akım tablosu vb.)

Analiz ve Yorum Girişimciler veya yöneticiler için hazırlanan bilgilerin işletmenin yönetimine ve
işletmeyle ilgili olan kişi ve kurumlara yararlı olabilmesi için özetlenen bilgilerin ne
anlama geldiğinin ve faaliyetler ile bu faaliyetlerin sonuçları arasındaki ilişkinin
araştırılması esasına dayanır.
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Muhasebe Türleri

Genel Muhasebe İşletmenin varlıklarını sermayesini ve borçlarını belirlemek ve bunlarla işletme
faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalış yönündeki değişmeleri
izlemek ve işletmen faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymaktır.(Kieso ve
Weygandt, 1995:6)

Maliyet Muhasebesi Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak, maliyet kontrolünü
sağlamak, başarı değerlemek ve elde edilen bilgiler ile planlama yapmak ve
yönetimin alacağı kararlara yardımcı olmaktır.(Sevilengül, 2008:21)

Yönetim Muhasebesi İşletmenin geçmiş verilerinden yararlanarak geleceğe yönelik planların
uygulanmasına yönelik olarak alınan kararları ya da Muhasebe bilgi sisteminden
elde edilen bilgileri işletme yöneticileri tarafından alınan kararlarda kullanabilme
özellikleri konusunda, bu bilgilerin değerlenip analiz edilebilmeleri için
geliştirilmiş bulunan kavram ve teknikleri konu alan muhasebe türüdür.
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Genel Muhasebe Faaliyetleri

• İspat edici belgelere dayanarak ticari işlemlerin muhasebe kayıtlarını tutmak
• Hesap planı ve muhasebe rapor türlerini kapsayan muhasebe sistemini

kurmak ve geliştirmek
• Tüm yönetim düzeyi için muhasebe raporlarını hazırlamak, açıklamak ve

sunmak
• İşletmenin varlıkları içerisinde yer alan ticari malların maliyetini, varlıkların

piyasa değerini, sabit varlıklara ait amortisman ve itfa paylarını, ayrılacak
karşılıkların hesaplanması ve borçlara ait ödeme planlarını hazırlamak
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Maliyet Muhasebesi Faaliyetleri

• Maliyet sistemlerini kurmak
• Üretim maliyetlerini hesaplamak
• Üretim girdisi olan stoklara ait stok kartlarını düzenlemek ve stok miktarlarını saptamak
• İşletmenin amaç ve çalışmalarına uygun envanter değerleme yöntemlerini seçmek ve

uygulamak
• Gider yeri, gider türü düzeyinde maliyetleri izleyerek, üretim maliyetlerine ilgili gider

dağıtımlarını yapmak
• Kapasite kullanım düzeylerini belirlemek
• Kara geçiş analizlerini yapmak
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Yönetim Muhasebesi Faaliyetleri

• Maliyet ve kar verilerinin toplanması

• Standart maliyet ve bütçeleme

• Faaliyetlerin plan ve bütçelerle karşılaştırılması

• Alınan kararların olası sonuçları hakkında yönetime öneride bulunmak
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Muhasebenin Temel Kavramları

1.Sosyal Sorumluluk Kavramı 7.Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

2.Kişilik Kavramı 8. Tutarlılık Kavramı

3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı 9. Tam Açıklama Kavramı

4.Dönemsellik Kavramı 10. İhtiyatlılık Kavramı

5. Parayla Ölçülme Kavramı 11.Önemlilik Kavramı

6.Maliyet Esası Kavramı 12. Özün Önceliği Kavramı
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Basit bir vaka
Ahmet ERSİN, Orkun YÜCE, Kemal KURTULMUŞ ve Zafer ERKIR bir araya gelerek
01.01.2017 tarihinde «Ahmet ERSİN ve ORTAKLARI Ltd. Şirketini» kurmuşlardır.
Faaliyet konusu alım-satım olan şirketin ortaklarının sermaye payları şu şekildedir:

Ahmet ERSİN: 80.000 TL (40.000 TL nakit geri kalanı için çek)

Orkun YÜCE: 50.000 TL( 30.000 TL mal, geri kalan borca 2 ay vade)

Kemal KURTULMUŞ: 40.000 TL(40.000 TL taşıt)

Zafer ERKIR: 30.000 TL(10.000 TL nakit, kalanı 2 ay vadeli senet)

İstenen: Açılış bilançosunu ve açılış yevmiye kaydını yapınız
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İşletmenin 2017 yılı faaliyetleri şu şekildedir
• Ocak ayında işletme bankaya 10.000 TL para yatırmıştır.

• Şubat ayında işletme 12.000 TL’lik malı peşin satmıştır.

• Mart ayında ortaklardan Orkun YÜCE sermaye taahhüdünü yerine getirmiştir.

• Mart ayında ortaklardan Zafer ERKIR sermaye taahhüdü olarak şirkete verdiği senedin
tutarını ödemiş ve senedini almıştır.

• Nisan ayında Ahmet ERSİN daha önce şirkete verdiği çekin tutarını şirketin banka hesabına
yatırmıştır.

• Mayıs ayında işletme kısa vadeli olarak başka bir şirketin hisse senetlerinden 5000 TL’lik hisse
senetlerini banka yoluyla satın almış 100 TL komisyon bedeli ödemiştir.

• Haziran ayında işletme faaliyetlerini yapmış olduğu ofis için 3000 TL kira ödemesini banka
hesabından yapmıştır.

• İşletme Aralık ayında taşıtının yıpranma payı olarak 8.000 TL yıpranma payı ayırmıştır.
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Dönem sonu envanter işlemleri 
• İşletmenin stok sayımı sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu tutarının

22.000 TL olduğu gözlenmiştir.

• Yapılan kasa sayımı sonucunda kasada 3000 TL eksik çıkmış bu eksikliğin sebebi
bulunamamış ve zarar yazılmıştır.

• İşletmenin menkul kıymetlerinin piyasa değerinin 5500 TL olduğu gözlenmiştir.

İstenen: İşletme stok değerlemede Aralıklı envanter yöntemi kullandığına ve
kurumlar vergisi oranı %20 olduğuna göre gerekli muhasebe işlemlerini yapınız.
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Açılış Bilançosu
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Açılış Yevmiye Kaydı
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Dönem İçi İşlemler
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Dönem İçi İşlemleri II
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Dönem Sonu İşlemleri
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Büyük Defter Kayıtları
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Büyük Defter Kayıtları II
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Dönem Sonu Kapanış Bilançosu
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Gelir/Gider Tablosu
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Dönem Başı ve Dönem Başı Bilanço 
Karşılaştırması

Dönem Başı Bilanço Dönem Sonu Bilanço
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