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ANAYASA HUKUKU 

İDARE HUKUKU 

Hukukun Dalları

Kamu Hukuku
 → Anayasa Hukuku

 → İdare Hukuku

 → Vergi Hukuku

 → Ceza Hukuku

 → İcra ve İflas Hukuku

 → Devletler Genel Hukuku

 → Ticaret Hukuku

 → Borçlar Hukuku

 → Medeni Hukuk

 → Devletler Özel Hukuku

Özel Hukuk

 → Meclis hükûmeti sistemini benimseyen tek anayasa 
1921 Anayasası’dır.

 → 1924 Anayasası, Türk anayasaları içerisinde en 
uzun süre yürürlükte kalan anayasadır.

 → 1961 Anayasası, halkoyuna sunularak kabul edilen 
ilk anayasadır

 → Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen se-
beplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Ge-
nel sınırlama sebepleri 1971 değişikliği ile anayasa-
da ilk kez yer almış, 2001 yılında yapılan değişiklikle 
genel sınırlama sebepleri anayasadan çıkarılmıştır.

 → Yasama yetkisinin ilk elliği (asliliği) ise yasama orga-
nının bir konuyu doğrudan doğruya, araya herhangi 
başka bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesidir.

 → Cumhurbaşkanına hastalık, yurt dışına çıkma gibi sebeplerle 
görevinden ayrılması hâllerinde görevine dönene kadar; ölüm, 
çekilme veya başka sebeplerle cumhurbaşkanlığı makamının 
boşalması hâllerinde de yenisi seçilinceye kadar “TBMM baş-
kanı” vekâlet eder.

 → Bakanlar Kurulu cumhurbaşkanının atama işlemiyle kurulur ve 
görevine başlar. Güven oylaması, Bakanlar Kurulunun kurul-
masının değil, göreve devam edebilmesinin şartıdır.

 → Seçim döneminin sona ermesi hâlinde adalet, içişleri ve ulaş-
tırma bakanları görevlerinden ayrılır. Bunların yerine bağım-
sızlar arasından başbakanca atama yapılır.

 → Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. 14 üye cumhurbaş-
kanınca 3 üye TBMM’ce seçilir.

 → Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla TBMM başkanını, 
genelkurmay başkanını, jandarma genel komutanını ve kara, 
hava, deniz kuvvet komutanlarını yargılayacağı 2010 Anayasa 
değişikliği ile anayasaya girmiştir.

 → Danıştay üyelerinin 1/4’ü cumhurbaşkanınca 3/4’ü HSYK’ce 
seçilir. Yargıtay üyelerinin tamamı HSYK’ce seçilir.

 → Yargıtay cumhuriyet başsavcısı cumhurbaşkanınca seçilir.

 → Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı Anayasa Mahkemesince 
seçilir.

 → 2011 Anayasa değişikliğiyle tahkim kararlarına karşı yargı 
yolu kapanmıştır.

 → Yetki genişliği: Merkezî idareye ait bir yetkinin; merkeze da-
nışmadan ve emir veya talimat beklemeden merkez adına vali-
ler tarafından kullanılmasıdır.

 → Hiyerarşi, tek bir kamu tüzel kişiliği içerisinde kullanılır. İdari ve-
sayet iki ayrı tüzel kişi arasında yer alan bir ilişkidir.

 → Fonksiyon gaspı: İdare, görevli olmadığı yasama ve yargı ala-
nında işlemler yaparsa ortaya çıkan sakatlık hâlidir.

 → Yetki Gaspı: İdareye tamamen yabancı veya idare adına işlem 
yapmaya yetkili olmayan kimse tarafından kararların alınması 
hâlinde ortaya çıkan aykırılıktır.

 → Yetki tecavüzü: İrade açıklamaya yetkili bir makam, başka bir 
makam veya örgütün yetki alanına giren bir konuda işlem ya-
parsa ortaya çıkacak olan hukuka aykırılıktır.

 → TBMM’nin çıkardığı yetki kanununda, KHK’nin amacı, kapsamı, ilkeleri, sü-
resi, süresi içinde birden fazla KHK çıkarılıp çıkarılamayacağı hususları yer 
alır.

 → Tüzükler Bakanlar Kurulunca çıkarılır, Danıştay tarafından yargısal denetim-
leri yapılır ve kanunlar gibi yürülüğe girerler.

 → Yönetmelik çıkarma yetkisini anayasadan alanlar; Başbakanlık , bakanlıklar 
ve kamu tüzel kişileridir. Anayasada yer almasa da Bakanlar Kurulu yönet-
melik çıkarabilir.

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları

 � Soru

 � Genel görüşme

 � Meclis araştırması

 � Meclis soruşturması

 � Gensoru

 → Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur. 

 → Kişisel suçlarından dolayı hukuki sorumluluğu varken 
görev suçlarından dolayı hukuki sorumluluğu yoktur.

 → Kişisel suçlarından dolayı cezai sorumluluğu varken 
görev suçlarından dolayı vatana ihanet haricinde cezai 
sorumluluğu yoktur.

Sayıştay, 

 → Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri

 → Sosyal güvenlik kuruluşları

 → TSK’nin elindeki devlet mallarını

TBMM adına denetler.

 → 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
kaldırılarak bu kurulun görevleri Sayıştaya devredilmiştir. Bu kanunla birlikte 
kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimini Sayıştay yapar.

 → Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi içişleri baka-
nına, görevden alma yetkisi Danıştaya aittir.

Kamu Hizmetlerine Egemen Olan İlkeler

 → Devamlılık (süreklilik kesintisizlik) ilkesi, değişkenlik (uyarlama) ilkesi, eşitlik 
ilkesi, tarafsızlık ilkesi, bedelsizlik ilkesi.

MEMUR (4 - a) Devlet ve kamu tüzel kişilerinde genel 
idare ilkelerine göre asli ve sürekli nitelikte görev yapar.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4 - b) Uzmanlık, özel meslek 
bilgisi gerektiren işlerde geçici olarak sözleşmeyle çalıştı-
rılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir.
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GEÇİCİ PERSONEL (4 - c) Bir yıldan az süreli, mevsim-
lik görevlerde ve belirtilen ücret ile sözleşme kapsamında 
çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

İŞÇİLER (4 - d) (A), (B), (C) fıkralarında belirtilenler dışın-
da kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli 
ve geçici işçiler olarak istihdam edilirler.

 → Kaymakam meslek memurudur, vali istisnai memurdur.

 → Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür.

 → Danıştayda ve idare mahkemelerinde genel dava açma süresi 60 gündür.
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A. Başkent Teşkilatı

Cumhurbaşkanlığı

 ● Cumhurbaşkanlığı  

Genel Sekreterliği

 ● Devlet Denetleme Kurulu

Bakanlar Kurulu

 ● Bakanlıklar

 ● Bağlı Kuruluşlar

 ● İlgili Kuruluşlar

 ● Başbakan

Başkente Yardımcı  
Teşkilatlar

 ● Danıştay

 ● Sayıştay

 ● MGK

A. Yerel Yerinden Yönetim 
Kuruluşları (Mahallî İdareler)

İl Özel İdareleri

 ● Valilik

 ● İl Encümeni

 ● İl Genel Meclisi

Belediye

 ● Belediye Başkanı

 ● Belediye Encümeni

 ● Belediye Meclisi

Köy

 ● Muhtar

 ● Köy İhtiyar Heyeti

 ● Köy Derneği

B. Hizmet Yerinden Yönetim 
Kuruluşları (kamu kurumları)

 ● TRT

 ● Üniversite

 ● KİT

 ● YÖK

 ● Sosyal Güvenlik Kurumları

 ● TÜBİTAK

 ● Orman Genel Müdürlüğü

 ● Vakıflar Genel Müdürlüğü vb.

B. Taşra Örgütü

İl Genel İdaresi 

 ● Vali

 ● İl İdare Şube Başkanları

 ● İl İdare Kurulu
İlçe İdaresi

 ● Kaymakam

 ● İlçe İdare Şube Baş-

kanları

 ● İlçe İdare Kurulu
Bucak İdaresi

 ● Bucak Müdürü

 ● Bucak Meclisi

 ● Bucak Komisyonu

T.C. İDARİ TEŞKİLATLANMA

I. Merkezden Yönetim II. Yerinden Yönetim

 CEZA HUKUKU

Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar: Kanunda tarif edilen ve suça 
vücut veren eylemin icrası süreklilik arz eden suçlara kesintisiz 
suç denilmektedir. 

Zincirleme (Müteselsil) Suç: Bir suç işleme kararının icrası 
kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 
birden fazla işlenmesi sonucu oluşan suça denir. Şartları şun-
lardır :

 → Birden fazla kez işlenmiş olmalı 

 → Aynı kişiye karşı işlenmiş olmalı 

 → Aynı suç işleme kararıyla işlenmiş olmalı 

 → Aynı suç işlenmiş olmalı

 → Değişik zamanlarda işlenmiş olmalı

1. KAST

A. DOĞRUDAN KAST

 → Kişi, neticeyi öngörüyor ve isti-
yordur.

 → Kişi, istediği neticenin gerçek-
leşmesi için özel bir çaba harcı-
yordur. 

B. OLASI (DOLAYLI) KAST

 → Kişi, neticeyi öngörüyor ve “Olur-
sa olsun.” düşüncesiyle kabulle-
niyordur.

 → Kişi, kabullendiği neticenin ger-
çekleşmesi için özel bir çaba 
harcamıyordur.

2. TAKSİR

A. BİLİNÇLİ TAKSİR

 → Kişi, neticeyi öngörüyor ve “Na-
sıl olsa olmaz.” düşüncesiyle 
hareket ediyordur.

 → Kişi, neticenin gerçekleşmesini  
istemiyordur.

B. BİLİNÇSİZ TAKSİR

 → Kişi, başkaları tarafından öngö-
rülebilecek bir neticeyi öngöre-
miyordur.

 → Kişi, neticenin gerçekleşmesini 
istemiyordur.

Ceza Hukukuna Egemen Olan İlkeler

 → Kanunilik İlkesi

 → Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi

 → Cezaların Şahsiliği İlkesi

 → Ümanizm İlkesi

 → Cezalandırmada Adalet ve Eşitlik İlkesi

 → Ceza Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Nedenler

 � cebir ve şiddet

 � korkutma ve tehdit

 � haksız tahrik

 � hata

 � yaş küçüklüğü

 � sağır ve dilsizlik

 � akıl hastalığı

 � geçici nedenler

 � alkol veya uyuşturucu 
madde etkisinde olma

 � zorunluluk hâli

Gönüllü vazgeçme: Failin, suçun icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçmesine 
yahut kendi çabasıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önle-
mesine gönüllü vazgeçme denir.

Etkin Pişmanlık: Suçun bütün unsurlarıyla tamamlanmasından sonraki vazgeçme 
hâlini ifade eder.

Fikri içtima, bir kimsenin işlediği tek bir fiil ile birden fazla farklı suçun  oluşmasına 
sebebiyet vermesi hâlidir.

Suçun Maddi Unsurları

Fail Mağdur

Hareket Nedensellik 
Bağı

Suçun 
Konusu

Suçun 
Nitelikli 

Unsurları

Fiil

Suçun Manevi Unsurları

TEŞEBBÜS

Teşebbüsün Mümkün Olduğu Suçlar

 → İhmal suretiyle icrai suçlar

 → Kesintisiz suçlar

 → Tehlike suçlar

Teşebbüsün Mümkün Olmadığı Suçlar

 → Taksirli suçlar

 → Olası kastla işlenen suçlar

 → İhmali suçlar

 → Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar

 → Sırf hareket suçları

 → Kabahatler

 → Teşebbüs hareketlerinin bağımsız bir suç tipi olarak düzen-
lendiği suçlar
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İcra mahkemesinin başlıca görevleri şunlardır:

 → İcra dairesinin işlemlerine karşı yapılan şikâ yetleri incelemek

 → Alacaklının takibine karşı borçlunun itirazı üzerine, alacaklı-
nın itirazın kaldırılması taleplerini karara bağlamak

 → Hacizde ve iflasta istihkak davalarını incelemek (Ancak iflas-
taki istihkak davalarında mal üçüncü kişinin elindeyse dava 
genel mahkemede görülür.)

 → İcra ve iflas suçlarıyla ilgili ceza vermek

 → İlamlı icrada icranın geri bırakılması taleplerini incelemek

 → Takibin iptal ve talikine karar vermek

 → Şikâyet yoluyla gelen ihalenin feshi işlemlerini incelemek

TİCARET MAHKEMESİ

 → Gerek takipli gerekse de takipsiz iflas yolunda borçlunun iflasına karar verecek 
olan yetkili merci ticaret mahkemesidir.

 → İflas hukukunda yetkili ticaret mahkemesi, borçlunun muamele merkezinin bu-
lunduğu yerdeki ticaret mahkemesidir.

 → Ticaret mahkemesi borçlunun iflasa tabi olup olmadığını resen inceler.

 → Takipli iflas yollarında borçlu ödeme emrine itiraz ederse itirazın kaldırılması 
talebi iflas davası ile birlikte yetkili ticaret mahkemesine yapılır.

 → Ticaret mahkemesinin kararına karşı 10 gün içinde Yargıtaya temyiz başvuru-
sunda bulunulabilir.

 → İflas kararının temyizi, satıştan başka işlemi durdurmaz.

İcra dairelerinin başlıca görevleri şunlardır:

 → Takip talebini kabul etmek

 → Ödeme emrini düzenlemek ve borçluya göndermek

 → Ödeme emrine yapılan itirazları kabul etmek

 → Borçlunun mallarını haczetmek

 → Hacizli malları satmak

 → Malların satışından elde edilen parayı alacaklıya ödemek

 → Konusu paradan başka olan ilamları zorla icra etmek

 → Hacizli mallar hakkında muhafaza tedbirleri almak

Şikâyet sebepleri şunlardır: 

 → İşlemin kanuna aykırı olması

 → İşlemin olaya uygun olmaması

 → Bir hakkın yerine getirilmemesi

 → Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 

 → Şikâyet kural olarak 7 günlük süreye tabidir.

İCRA HUKUKU
İcra Teşkilatı

Asıl organlar Yardımcı Organlar

 → İcra dairesi

 → İcra mahkemesi

 → Yargıtayın icra - iflas işle-
riyle görevli daireleri

 → Genel mahkemeler

 → Savcılar

 → Adalet müfettişleri

 → Bölge adliye mahkemeleri

İflas Teşkilatı

İflasın Resmî Organları İflasın Özel Organları

 → İcra dairesi

 → İflas dairesi

 → İcra mahkemesi

 → Ticaret mahkemesi

 → Yargıtayın ilgili hukuk dairesi

 → Birinci alacaklılar toplantısı

 → İkinci alacaklılar toplantısı

 → İflas idaresi

 → İflas bürosu

İCRA HUKUKU

İlamsız İcra İlamlı İcra Rehnin Paraya Çevrilmesi
Yolu ile Takip (RPÇYT)

Alacak hakkının konusu, para ve 
teminat alacaklarıdır.
Alacak hakkının dayandığı belgeye
göre ilamsız icra da alt dallara 
ayrılmaktadır.

Alacaklı, alacak hakkını bir mahkeme
kararına (ilama) ya da kanunda
ilam niteliğinde olduğu kabul edilen
belgelerden birine dayandırıyorsa  
ilamlı icra söz konusu olur.
İlamlı icra, konusu para olan
alacaklar için başvurulan bir icra
yolu olduğu gibi paradan başka 
olan alacak hakları için de 
başvurulan bir icra yoludur.

Alacaklının alacak hakkını bir rehin
sözleşmesi ile teminat altına alması
hâlinde başvurulan icra yolu RPÇYT’dir.
RPÇYT’de alacak hakkı ilama dayanıyorsa 
“ilamlı RPÇYT”, ilam yoksa “ilamsız
RPÇYT” söz konusudur.

Genel Haciz Yolu 
ile Takip (GHT)

Kiralanan Taşınmazın Cebrî İcra
Yolu ile Tahliyesi (KGCİYT)

Kambiyo Senetlerine Mahsus 
Haciz Yolu ile Takip (KSMHYT)

– Alacaklının alacak hakkını 
dayandırdığı bir belge 
yoksa (senetsiz alacaklar)

– Alacak hakkı adi senede 
dayanıyorsa

– Alacak hakkı, resmî 
dairelerin ve yetkili 
makamların usulüne 
uygun düzenledikleri 
belgelere dayanıyorsa

– Alacak hakkı, imzası 
noter tasdikli senetlere 
dayanıyorsa 

Alacaklı, alacak hakkını bono, 
poliçe veya çek gibi
kambiyo senetlerine 
dayandırıyorsa 

Konusu para veya teminat
alacağı olmamasına rağmen
taşınmazın zorla tahliyesinde
de ilamsız icraya başvurulur. 

Kira sözleşmesinin
süresinin dolması
nedeniyle taşınmazın
zorla tahliyesi

Kira borcunun 
ödenmemesi nedeniyle
taşınmazın zorla 
tahliyesi

İlamsız RPÇYTİlamlı RPÇYT
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Ordinalist Yaklaşımın Varsayımları

 → Tercihlerde Doyumsuzluk Varsayımı nedeniyle farksızlık eğri-
leri negatif eğimlidir.

 → Tercihlerde Doyumsuzluk Varsayımı nedeniyle farksızlık eğri-
leri orijinden uzaklaştıkça elde edilen fayda artar.

 → Tercihlerde Bütünlük Varsayımı gereği, tüketici mal ve hizmet 
sepetlerinden birini seçebilir veya sepetler arasında kayıtsız 
kalabilir.

 → Tercihlerde Geçişlilik Varsayımı gereği, farksızlık eğrileri bir-
birini kesmez.

Gelir - Tüketim Eğrisi, Gelir Esnekliği İlişkisi

 → Gelir - tüketim eğrisi pozitif eğimli ise eksenlerde yer alan 
malların gelir esnekliği sıfırdan büyüktür.

 → Gelir - tüketim eğrisi orijinden geçen pozitif eğimli doğru ise 
eksenlerde yer alan malların gelir esnekliği birdir.

 → Gelir - tüketim eğrisi pozitif eğimli ve yatay eksene bükümlü 
ise yatay eksendeki malın gelir esnekliği birden büyük, düşey 
eksendeki malın gelir esnekliği ise birden küçüktür.

 → Gelir - tüketim eğrisi yatay ise yatay eksendeki malın gelir es-
nekliği sıfırdan büyük, düşey eksendeki malın gelir esnekliği 
ise sıfırdır.

 → Gelir - tüketim eğrisi negatif eğimli ise yatay eksendeki malın 
gelir esnekliği sıfırdan büyük, düşey eksendeki malın gelir 
esnekliği ise sıfırdan küçüktür.

 → Tipik bir üretim olanakları eğrisi orijine göre içbükey çizilir ve eğri üze-
rinde sol yukarıdan sağ aşağıya doğru hareket edildikçe marjinal dönü-
şüm oranı, fırsat maliyeti ve eğim artar. 

 � Eğer üretim olanakları eğrisi negatif eğimli doğrusal olursa marji-
nal dönüşüm oranı, fırsat maliyeti ve eğim sabit olur.

 � Eğer üretim olanakları eğrisi orijine göre dışbükey olursa marjinal 
dönüşüm oranı, fırsat maliyeti ve eğim azalan olur.

 → Bir firmanın arz eğrisi, ilgili firmaya ait olan marjinal maliyet eğrisinin or-
talama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı ile özdeştir. Mar-
jinal maliyet eğrisinin belirli bir düzeyden sonra pozitif eğimli hâle gelmesi 
yani yukarıya doğru eğimli olmasının temel nedeni ise üretimde Azalan 
Verimler Yasasının varlığıdır.

 → Devletin uyguladığı götürü vergi uygulaması arz eğrisini etkilemez. 
Spesifik vergi uygulaması arz eğrisinin paralel sola kaymasına, ad va-
lorem vergi uygulaması ise arz eğrisinin eğiminin değişerek sola kay-
masına neden olur.

 → Telafi edilmiş talep eğrisi, alışılagelmiş (bilinen) talep eğrisini etkileyen 
gelir ve ikame etkilerinden, gelir etkisinin analiz dışı bırakılması sonucu 
elde edilir. İkame etkisi daima negatifken gelir etkisi malın özelliğine göre 
pozitif veya negatif olabilir. Bilinen (alışılmış) talep eğrisi, bu iki etkinin 
kuvvetine göre şekillenir ancak telafi edilmiş talep eğrisi yalnızca ikame 
etkisini dikkate alır. Bu nedenle tüm mal türleri için telafi edilmiş talep eğrisi 
negatif eğimlidir. Telafi edilmiş talep eğrileri pozitif gelir etkisinden arındırıl-
dığı için ve sadece ikame etkisini yansıttığı için alışılmış talep eğrisinden 
daha diktir.

 → Kısa dönem üretim analizinde Azalan Verimler Yasası geçerlidir. 
Bunun nedeni, kısa dönemde firma için tek değişken faktörün bu-
lunması ve ilgili faktörün verimliliğinin belirli bir düzeyden sonra azal-
masıdır.

 → Kısa dönemde üretimin üç bölgesi analizine göre firma üretimini ikinci 
bölge içerisinde belirler. İkinci bölgenin başında marjinal ürün ile orta-
lama ürün birbirine eşit, bölgenin sonunda ise marjinal ürün sıfır olur.

 → Uzun dönem üretim analizinde firma için Ölçek Verimi geçerlidir. 
Bunun nedeni, uzun dönemde tüm faktörlerin değişken olması ve 
Azalan Verimler Yasasının ortadan kalkmasıdır. Ayrıca uzun dönem 
üretim analizine Eş Ürün Eğrisi Analizi adı verilir. Eş Ürün Eğrisi Ana-
lizine göre üretici dengesi, eş ürün eğrisinin eş maliyet doğrusuna 
teğet olduğu noktada sağlanır. 

 → Bireysel talep eğrileri, marjinal fayda eğrileri ile özdeştir. Ayrıca birey-
sel talep eğrileri, fiyat - tüketim eğrisi yardımıyla elde edilir. Bu anlamda 
talep eğrisi üzerindeki her noktada fayda maksimize edilmiştir.

 → Talep eğrilerinin negatif eğimli olmasının nedenleri; ikame etkisi, gelir 
etkisi ve Azalan Marjinal Fayda Yasasıdır.

 → Farksızlık eğrisi pozitif eğimli olursa eksenlerde yer alan mallardan biri 
iyi mal, diğeri ise kötü mal olur. Ayrıca söz konusu farksızlık eğrileri iyi 
malın bulunduğu eksene doğru kıvrım yapar. Pozitif eğimli bir farksızlık 
eğrisi üzerinde doyumsuzluk (daha çokun daha aza tercih edilmesi) var-
sayımı ihlal edilir.

 → Fayda analizine göre tüketici dengesi, farksızlık eğrisinin bütçe doğru-
suna teğet olduğu noktada sağlanır. Eğer özel şekilli farksızlık eğrileri 
çizilirse denge için köşe dengesi çözümüne gidilir ve denge, eksenlerden 
birinde sağlanır.

 → Giffen mallar, düşük malların özel bir türüdür. Bu anlamda her Giffen 
Mal bir düşük maldır ancak her düşük mal bir Giffen Mal değildir.

Fiyat - Tüketim Eğrisi, Talep Esnekliği İlişkisi

 → Talep esnekliği sıfır ise fiyat - tüketim eğrisi dik çizilir.

 → Talep esnekliği sıfırla bir arasında ise fiyat - tüketim eğrisi 
pozitif eğimli çizilir.

 → Talep esnekliği bir ise fiyat - tüketim eğrisi yatay eksene pa-
ralel çizilir.

 → Talep esnekliği birden büyük ise fiyat - tüketim eğrisi negatif 
eğimli çizilir.

 → Talep esnekliği sonsuz ise fiyat - tüketim eğrisi çizilemez.

Gossen Kanunları

 → I. Gossen Yasası: Azalan Marjinal Fayda Yasası

 → II. Gossen Yasası: Eş Marjinal Fayda İlkesi

 → III. Gossen Yasası: Faydanın Kıtlıktan Doğması

Normal Mal Düşük mal

Gelir etkisi Negatif Pozitif

İkame etkisi Negatif Negatif

 → Normal mallarda talep eğrisi her zaman negatif eğimlidir çünkü fi-
yattaki düşmeye bağlı olarak tüketicinin talep miktarı, hem gelir et-
kisi hem de fiyat etkisi nedeniyle artar. Bu nedenle toplam etki her 
zaman negatiftir.

  
. . İ. . . .G E E T E&+
- - -

normal mallar

 → Düşük mallarda talep eğrisinin şekli, pozitif gelir etkisi ile negatif ika-
me etkisine bağlıdır.

 � Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden küçük ise toplam 
etki negatif olur. Bu nedenle düşük malların talep eğrisi negatif 
eğimlidir. 

  
<. . İ. . . .G E E T E&

+ - -

düşük mallar

 � Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden büyükse toplam 
etki pozitif olur. Bu nedenle talep eğrisinin pozitif eğimli olduğu 
bu durum, Giffen malları için geçerlidir.

  
>. . İ. . . .G E E T E&

+ - +

Giffen malları
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Cobb - Douglas Üretim Fonksiyonu

 → İkame esneklik katsayısı 1’e eşittir (k = 1).

 → Orijine göre dışbükey eş ürün eğrisini yansıtan uzun dönem 
üretim fonksiyonudur.

 � q = f(K,L) = A.Kx . Lz     şeklinde ifade edilir.

 → Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonuna değişken oranlı üretim 
fonksiyonu da denir. 

x + z > 1 ⇒ ölçeğe göre artan getiri

x + z = 1 ⇒ ölçeğe göre sabit getiri

x + z < 1 ⇒ ölçeğe göre azalan getiri

 → TC ve TVC eğrilerinin önce yavaş, daha sonra hızla artması-
nın nedeni, Azalan Verimler Yasasının varlığıdır.

 → TC ile TVC arasındaki fark, her üretim düzeyi için toplam sabit 
maliyete (TFC) eşittir.

 TC – TVC = TFC

 → AC eğrisi ile AVC eğrisinin arasındaki bölge AFC’ye eşittir.

 AC – AVC = AFC

 → AC eğrisi ile AVC eğrisi artan durumdayken birbirine yakla-
şır. Bunun nedeni, üretim birimi başına düşen ortalama sabit 
maliyetin (AFC) orijine göre dışbükey biçimde olması yani sol 
yukarıdan sağ aşağıya indikçe değerinin düşmesidir.

 → Ortalama değişken maliyetin (AVC) minimum olduğu üretim 
düzeyinde ortalama maliyet (AC) eğrisi, ortalama sabit mali-
yetin (AFC) etkisiyle azalmaya devam eder.

 → Marjinal maliyet, toplam maliyetin veya toplam değişken 
maliyetin türevine eşittir.

 → MC eğrisi, AVC ve AC eğrilerini minimum noktasında keser.

 → MC eğrisinin AVC eğrisini kestiği minimum noktasında AC 
azalır. MC eğrisinin AC eğrisini kestiği minimum noktasında 
AVC artar.

 → MC eğrisi AVC’nin altında iken AVC azalır, üstünde iken AVC 
artar.

 → MC eğrisi AC’nin altında iken AC azalır, üstünde iken AC artar.

 → LRAC eğrisinin negatif eğimli olduğu durumda, firma için 
ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

 � SRAC eğrisi azalırken LRAC eğrisine teğet olur. Kısa dö-
nem marjinal maliyet (SRMC) eğrisi, bu teğet noktasının 
sağında (altında) SRAC’yi minimum noktasında keser.

 → LRAC eğrisinin yatay olduğu durumda, firma için ölçeğe göre 
sabit getiri söz konusudur.

 � SRAC eğrisi, LRAC eğrisine minimum noktasında teğet 
olur ve kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) eğrisi, bu 
teğet noktasında SRAC’yi keser.

 → LRAC eğrisinin pozitif eğimli olduğu durumda, firma için öl-
çeğe göre azalan getiri söz konusudur.

 � SRAC eğrisi artarken LRAC eğrisine teğet olur. Kısa dö-
nem marjinal maliyet (SRMC) eğrisi, bu teğet noktasının 
solunda SRAC’yi (minimum noktasında) keser.

 → Pozitif dışsal ekonomiler ortalama maliyetleri aynı üretim dü-
zeyi için düşürür ve uzun dönem ortalama maliyet (LRAC) eğ-
risi aşağı kayar (miktar eksenine yaklaşır). Negatif dışsal eko-
nomiler ise ortalama maliyetleri aynı üretim düzeyi için artırır 
ve uzun dönem ortalama maliyet (LRAC) eğrisi yukarı kayar 
(miktar ekseninden uzaklaşır).

 → Üretimin I. Bölgesi: Marjinal maliyet, ortalama maliyetten kü-
çüktür (MC < AC). Bu bölgede ortalama maliyet eğrisi azalan-
dır, marjinal maliyet ise önce azalan daha sonra artan eğimli 
bir eğridir.

 → Üretimin ll. Bölgesi: Marjinal maliyet, ortalama maliyetten 
büyük veya ortalama maliyete eşittir (MC ≥ AC). Bu bölgede 
ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrileri artandır.

 → Üretimin lll. Bölgesi: Marjinal maliyet, ortalama maliyetten 
büyüktür (MC > AC). Bu bölgede ortalama maliyet ve marjinal 
maliyet eğrileri artandır.

 → Tüm piyasalarda dengenin sağlanmasının yani kâr maksimi-
zasyonunun iki temel koşulu vardır:

 � MR = MC       olmalıdır.

 � MC pozitif eğimli olmalıdır.

 → Kısa dönemde tüm piyasalarda, bir firma için 3 sonuç vardır. 
Sonucun belirlenmesi için ise ortalama maliyet (AC) eğrisi ile 
fiyat (P) ilişkisine bakılır.

 � Aşırı kâr ⇒ P > AC

 � Normal kâr ⇒ P = AC

 � Zarar ⇒ P < AC

 → Firma, ortalama maliyetin azalan bölgesinde üretim yapı-
yorsa eksik kapasite söz konusudur.

 → Firma, ortalama maliyetin minimum bölgesinde üretim yapı-
yorsa tam kapasite söz konusudur.

 → Firma, ortalama maliyetin artan bölgesinde üretim yapıyorsa 
aşırı kapasite söz konusudur.

Leontief Üretim Fonksiyonu

 → Eksenlere paralel olan ve 90°lik açı yapan L şeklindeki eş ürün 
eğrisini yansıtan uzun dönem üretim fonksiyonudur.

 � q = (K, L) = min(aL, bK)  şeklinde ifade edilir.

 → Leontief Üretim Fonksiyonuna sabit oranlı üretim fonksiyonu 
da denir. 

 → Bu tip fonksiyonlarda ölçeğe göre getiriden bahsedilemez.

CES Tipi Üretim Fonksiyonu 

 → İkame esnekliği katsayısı,     k = 
– P1

1
    dir.

 � q = f(K, L) = [KP + LP] (1/E) şeklinde ifade edilir.

 → CES tipi üretim fonksiyonunda ölçeğin getirisi E ve P paramet-
relerine bağlıdır.

 P/E > 1   ⇒   ölçeğe göre artan getiri

 P/E = 1   ⇒   ölçeğe göre sabit getiri

 P/E < 1   ⇒   ölçeğe göre azalan getiri

Doğrusal Üretim Fonksiyonu

 → İkame esneklik katsayısı sonsuzdur (k = ∞ ).

 → Her iki ekseni kesen negatif eğimli doğrusal eş ürün eğrisini 
yansıtan uzun dönem üretim fonksiyonudur.

 � q = f(K, L) = aK + bL  şeklinde ifade edilir.

 → Doğrusal üretim fonksiyonlarında her zaman ölçeğe göre sabit 
getiri vardır.
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Tam Rekabet Piyasasının Varsayımları

 → Atomisite Varsayımı: Piyasada alıcı ve satıcı sayısının 
çok olmasıdır.

 → Mobilite Varsayımı: Piyasaya giriş ve çıkışın serbest 
olmasıdır.

 → Homojenlik Varsayımı: Malın, hangi firma tarafından 
üretilirse üretilsin birbirinin aynısı olmasıdır.

 → Şeffaflık (Açıklık) Varsayımı: Üretici ve tüketicilerin 
kendi lehine olan her türlü bilgiye sahip olmasıdır.

 → Tam rekabet piyasasında fiyat, piyasa talep eğrisi ile 
piyasa arz eğrisinin kesiştiği noktada belirlenir. 

 → Bu piyasa yapısında, firmanın veya tüketicinin fiyatı de-
ğiştirme gücü yoktur. Firmalar veya tüketiciler fiyat kabul 
edici durumundadır. 

 → Tam rekabet piyasasında firmanın malına olan talep 
eğrisi (firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisi) yatay 
eksene paralelken piyasa talep eğrisi negatif eğimlidir.

 → Tam rekabet piyasasında,

 � P = D = AR = MR dir.

 � Talep (D) eğrisi, AR ve MR eğrileri ile özdeştir.

 → Toplam hasılat toplam maliyet yaklaşımına göre tam 
rekabetçi firma, toplam maliyet eğrisinin eğimi ile toplam 
hasılat eğrisinin eğiminin birbirine eşit olduğu üretim dü-
zeyinde kârını maksimize eder.

 → Marjinal hasılat marjinal maliyet yaklaşımına göre firma-
nın kâr maksimizasyonunu sağladığı noktada MR = MC 
olmalıdır. Bu nokta aynı zamanda firmanın zararını mini-
mize ettiği noktadır.

D P AR MR MC AC

› ö

ö

K sa d nem denge

Uzun d nem denge

= = = = =
6 7 844444444 44444444

1 2 3444444 444444

 → Bir piyasada mobilite varsayımı geçerli ise bu piyasada uzun dönemde, daima normal 
kâr var demektir.

 → Tam rekabet piyasası ile monopolcü rekabet piyasası haricindeki diğer tüm piyasa ya-
pılarında, mobilite varsayımının ihlal edilmesi nedeniyle uzun dönemde aşırı kâr söz 
konusudur.

 → Tam rekabetçi firma için üretici fazlası, toplam hasılat ile 
toplam değişken maliyetin farkına eşittir.

 Üretici fazlası = TR – TVC

 → Tam rekabetçi endüstri için üretici fazlası, firma sayısı 
(N) ile üretici fazlasının çarpımına eşittir.

 Endüstri için üretici fazlası = N . (TR – TVC)

 → Tekelci rekabet koşullarının geçerli olduğu bir piyasada, 
piyasaya yeni firmaların girmesinin etkisi:

 � Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi 
daima sola kayar.

 � Piyasa talep eğrisi daha yatık hâle gelir.

 → Tekelci rekabet koşullarının geçerli olduğu bir piyasada 
faaliyet gösteren bazı firmaların üretimden çekilmesinin 
etkisi:

 � Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi 
daima sağa kayar.

 � Piyasa talep eğrisi daha dik hâle gelir.

 → Monopol gücü ölçülürken Lerner Endeksi kullanılır. Ta-
lebin fiyat esnekliğinin tersi Lerner Endeksine eşittir.
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 → Lerner endeksi 0 ile 1 arasında değer alır (0 < L < 1). 
Lerner endeksi 1’e yaklaştıkça talebin fiyat esnekliği 0’a 
yaklaşır. Bu durumda monopol gücü artar.

 → Oyun Teorisindeki “Mahkumlar Açmazı (Tutuklu 
İkilemi)”nin bulunduğu oyunlardaki temel varsayım iki 
oyuncu arasında iletişimin bulunmaması ve oyuncu-
ların iş birliği yapma imkânının olmamasıdır. Ancak 
burada sonucu belirleyen asıl neden tarafların birbirine 
güvenmemesidir.

 → Nash Dengesi; bir tarafın, rakiplerinin kararlarının veri 
olduğu varsayımında kendisi için yapabileceğinin en 
iyisini gerçekleştirdiği durumdur. Hâkim strateji ise bir 
tarafın, rakipleri ne yaparsa yapsın kendisi için yapabile-
ceğinin en iyisini gerçekleştirdiği durumdur. Ayrıca Nash 
Dengesinin sağlanabilmesi için tarafların hâkim stratejiye 
sahip olması gerekmez. Oyunda yer alan bir tarafın en 
az getiri sağlayacak şekilde strateji benimsemesine ise 
minimumların maksimumlaştırılması veya maksimin 
stratejisi adı verilir.

Cournot Modeli

 → Firmalar arası rekabet miktar üzerinden olur. Her düopolcü, rakibin piya-
saya sürdüğü mal miktarını değiştirmeyeceğini varsayarak hareket eder.

 → Piyasada her iki firma da tam rekabet üretim düzeyinin 1/3 ü kadar üretim 
yapar ve toplam piyasa talebinin 2/3 ü karşılanır.
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Bertrand Modeli 

 → Bertrand Modeline göre firmalar arası rekabet, fiyat üzerinden olur. Firma-
lar rakiplerinin fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsayarak hareket ederler. 

 → Bertrand Modelinde denge üretim ve fiyat düzeyi, tam rekabet piyasası den-
ge üretim ve fiyat düzeyine eşittir.

Edgeworth Modeli

 → Edgeworth Modelinin en önemli sonucu, diğer modellerdeki gibi kararlı bir 
denge noktasının olmamasıdır. Fiyat rekabetinin sonucunda fiyat ve üre-
tim sürekli dalgalanır ve bu nedenle de kararlı bir denge söz konusu olmaz.

Chamberlin Modeli

 → Chamberlin Modelinin diğer modellerden farkı, firmaların safça hareket et-
meyip hatalı öngörülerinden ders çıkarmalarıdır. Her firma, rakip firmanın 
üretim düzeyini değiştireceğini bilir ve ona göre üretim miktarını belirler.

 → Chamberlin Modelinde firmalar, en iyi durumun monopol üretim düzeyini 
paylaşmak olduğunu bilir ve her firma monopol üretim düzeyinin yarısı 
kadar üretim yapar. Buna göre toplam üretim ve fiyat, monopol üretim ve 
fiyatına eşit olur.

Stackelberg Modeli

 → Stackelberg Modeline göre piyasadaki firmalardan biri lider konumunday-
ken diğer firmanın takipçi olduğu kabul edilir. Buna göre lider firma toplam 
talebin 1/2 si kadar üretim yaparken takipçi firma toplam talebin 1/4 ü kadar 
üretim yapar. Sonuçta piyasa talebinin 3/4 ü karşılanmış olur.

Sweezy Modeli
 → Oligopolde fiyat katılığını açıklar. Sweezy Modelinde firmalar, rakiplerinin 

fiyat düşüşlerini takip ederken fiyat artışlarını takip etmezler.
 → Firmalar fiyat düşüşlerine duyarlı, fiyat artışlarına ise duyarsızdır.
 → MR eğrisi kesiklidir (sürekli değildir).
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 → Klasik iktisatçılar, ekonomiye müdahale edilmesine karşı çıkmış “Bırakı-
nız yapsın, bırakınız geçsin.” prensibini benimsemişlerdir. Klasik İktisada 
göre para ve maliye politikaları etkisizdir.

 → Keynesyen iktisatçılar, efektif talebi artırmak için para ve maliye politika-
larının uygulanması gerektiğini savunmuşlardır. Keynesyen İktisada göre 
maliye politikası para politikasından daha etkindir.

 → Monetarist Yaklaşım mensupları ise genel olarak ekonomiye müdahale 
edilmemesi gerektiğini savunmuş, müdahalenin gerekli görüldüğü du-
rumlarda ise maliye politikası yerine para politikasının uygulanması ge-
rektiğini belirtmişlerdir. Bu anlamda  Monetarist İktisada göre para politi-
kası etkili, maliye politikası ise dışlama etkisi nedeni ile etkisizdir.

Maliye ve Para Politikalarının Birlikte 

Kullanılması ve Sonuçları

Maliye Politikası

Pa
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i Genişletici Daraltıcı

Y , i belirsiz, 
I belirsiz, C
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Y belirsiz, i  , 
I , C belirsiz

Y , i belirsiz, I 
belirsiz, C
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NFG
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–

Amortisman

SMH
–

Dolaylı Vergiler
+

Sübvansiyonlar

MG
–

Kurumlar Vergisi
–

Dağıtılmayan kurum kârları
–

Sosyal güvenlik kesintileri
+

Transfer ödemeleri
+

Kamudan alınan faizler

Kişisel Gelir
–

Dolaysız vergiler

Harcanabilir Kişisel Gelir

HARCANABİLİR KİŞİSEL GELİRİ ELDE ETME

ÇARPAN 
TABLOSU

Kapalı Ekonomi Açık Ekonomi
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Tasarruf (S) Vergiler (T) İthalat (M)

SIZINTILAR

Yatırımlar (I) Kamu
harcamaları

(G)

İhracat (X)

ENJEKSİYONLAR

PARA POLİTİKASI MALİYE POLİTİKASI
Sabit Döviz Esnek Döviz Sabit Döviz Esnek Döviz

Tam Sermaye 
Hareketliliği

Tam Etkisiz Tam Etkili Tam Etkili Tam Etkisiz

Kısmi Sermaye 
Hareketliliği

Tam Etkisiz Etkili Kısmen Etkili Kısmen Etkili

Tam Sermaye 
Kontrolü

Tam Etkisiz Etkili Tam Etkisiz Tam Etkili

Değişim Aracı 
Olma

(Mübadele)

Hesap Birimi 
Olma

İşlem Maliyeti: Bir 
işlemin yapılması 

sırasında harcanan 
zaman + emek + para

N. (N - 1)
2

Bir varlığın paraya 
dönüşüm hızı

Fiyatlar genel 
seviyesinde 

meydana gelen 
sürekli artışlar

PARANIN FONKSİYONLARI

EnflasyonLikidite 

Değer Muhafaza 
Aracı Olma          
(Saklama)

Para Talebi

Klasik Monetarist Keynesyen

Md = (Y) (Gelir)

Md = (Sürekli,  Hisse  ,  Tahvil  ,  Beklenen )
            gelir     senedi   fiyatları    enflasyon

     +  +        +            + 

Md = (i, Y, P)
            –  +  + 
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Sosyal Sorumluluk

Muhasebe uygulamalarının yürütülme-
sinde ve mali tabloların hazırlanmasın-
da tüm toplumun çıkarları gözetilecek, 
tarafsız, adil olunacak velhasıl işletme 
vergi kaçırmayacak. Hiç çıkmadı!

Muhasebe olaylarına konu olan işlemlerin 
temelini oluşturan 12 adet kavramdan 

hemen her yıl bir ya da iki kavram geliyor. 
Hatta 2010’da 4 kavram sorusu geldi.

Özün Önceliği

Olayları kayıt altına alırken onların bi-
çimlerinden ziyade gerçekte ifade ettiği 
öze, anlama bakacaksın. Mesela

vadeli çek özde (vade içerdiğinden) 
senettir. Senet olarak kayıt altına alınır.

Şüpheli görülen alacağın (dava - icra 
aşamasında olsa dahi) pratikte tahsilin-
de bir imkânsızlık yoksa özde o şüpheli 
alacak sayılmaz.

Dava icra aşamasına gelmemiş olma-
sına rağmen borçlusu iflas eden alacak 
özde şüpheli sayılır.

Repo / Ters repo özde bir bankacılık 
işlemidir.

Önemlilik

Bir olay mali tablolara dayanılarak alı-
nacak kararları etkileyecek düzeydey-
se önemlidir.

Bu kavramı da  daha önce KPSS’de 
sormadılar. Şayet sorarlarsa şöyle 
gelebilir. Bir olay, bulunduğu hesap 
grubunda % 20’den fazla anlam ifade 
etmeye başladıysa ya içinde bulundu-
ğu “Diğer” hesabından çıkarılıp kendi 
adıyla hesap açılır ya da daha uygun 
başka bir hesabın içine atılır.

İhtiyatlılık

İşletmenin karşılaşabileceği riskleri; 
muhtemel giderleri öngörmesi, tedbirli 
davranması ve uygun karşılıkları ayır-
ması bu kavram gereğidir.

Değer düşüklüğü karşılığı, şüpheli ala-
cak karşılıkları bu kavram gereği ayrılır 
biliyorsun.

Tam Açıklama

Mali tablolar yeterli açık, anlaşılır olma-
lıdır. Ha bu arada dipnot, nazım hesap 
kullanımı ifadeleri geldiğinde kavram 
olarak aklına mutlaka tam açıklama 
gelsin.

İşletmelerin bir faaliyet döneminde gerçekleştirdiği işlemlerin özetlendiği tablolardır. 
Muhasebenin özetleme işlevinin sonucunda oluşturulur.
DİKKAT DİKKAT!
Finansal tabloların düzenlenmesinde işletmenin sürekliliği tahukkuk esası ve tutarlı-
lık kavramı göz önünde tutulur. TMS 1’de yukarıdaki kavramlara ek olarak önemlilik 
ve birleştirme esaslarına da yer verilmiştir.
Bak bu da çok önemli; nakit akış tablosu hariç tüm finansal tablolar ‘tahakkuk 
esası”na göre düzenlenir.

Tutarlılık

Benzer olay ve işlemlerde muhasebe 
politikalarını değiştirmeden uygula.

Bu kavram en çok çıkan sorulardan bir 
tanesidir. Tanım olarak da örnek olay 
şeklinde de sıklıkla KPSS ve kurum 
sınavlarında sorulmuştur.

Bir eylemin birbirini izleyen dönemler-
de tekrarlanması ya da uygulamadan 
vazgeçilmesi tutarlılık kavramı ile ilgi-
lidir.

Tarafsızlık ve Belgelendirme

Muhasebe kayıtları, usulüne uygun 
düzenlenmiş objektif belgelere dayan-
dırılmalıdır.

Maliyet Esası

İşletme tarafından edinilen varlık ve 
hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde 
elde edilme maliyeti esas alınmalıdır. 
Maliyet bedeli, alış bedeli ve alış gider-
lerinin toplamından oluşur. Bu kavram 
da daha önce çıkmadı, dikkat!

Parayla Ölçülme

Yabancı paranın Türk Lirası cinsinden 
ifade edilmesi ve kayıt altına alınması 
parayla ölçülme kavramı gereğidir.

Dönemsellik

Sonsuz kabul edilen işletme ömrünü 
eşit uzunluktaki sürelere böl, her döne-
min faaliyet sonuçlarını diğer dönem-
lerden bağımsız bir şekilde açıkla. 

Aşağıdaki hesapları gördüğünde aklına 
mutlaka dönemsellik kavramı gelsin.

180 / 280 Gelecek Aylara / Gelecek Yıl-
lara Ait Giderler

181 / 281 Gelir Tahakkukları

380 / 480 Gelecek Aylara/Gelecek Yıl-
lara Ait Gelirler

381 / 481 Gider Tahakkukları

DİKKAT ET! 

TMS’de dönemsellik kavram olarak de-
ğil esas olarak benimsenmiştir.

İşletmenin Sürekliliği

İşletmenin yaşam süresi, sahip ve or-
taklarının yaşam süreleri ile sınırlandı-
rılamaz, sonsuzdur. İşletme sahipleri 
ve hatta varisleri ölebilir, işletmeden 
ayrılabilir. Ancak işletme yaşamına de-
vam eder.

UNUTMA! 

Bu kavram maliyet esasının da teme-
lini oluşturur. Bu kavram 2009 - 2010 
KPSS’de aynı tarzda geldi ancak hiç 
böyle sormadılar, dikkat!

Kişilik

İşletme, sahibinden, ortaklarından çalı-
şanlarından ayrı bir kişiliğe (kendine öz 
kişilik) sahiptir. 

UNUTMA! 

Ortaklara Borçlar

Ortaklardan Alacaklar hesapları bu 
kavram gereği kullanılır.

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte 
sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların 
sağlandığı kaynakları gösterir. Sol tara-
fına aktif, sağ tarafına pasif adı verilir. 
Çift taraflı kayıt sisteminin bir sonucu 
olarak aktif ve pasif birbirine eşittir.

AYGEN EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Aktif (Varlıklar) (Kaynaklar) Pasif8.7.2012 TARİHLİ BİLANÇO
I. DÖNEN VARLIKLAR (1 yıl içinde 

paraya çevrilmesi ve tüketilmesi 
öngörülen varlıklar)

II. DURAN VARLIKLAR (1 yıldan 
daha uzun sürelerde işletmeye 
bağlı kalan ve normalde satış 
amacı güdülmeyen varlıklar)

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
(Bir yıl içinde ödenecek işletme borçları)

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
(Bir yıldan uzun sürelerde ödenecek iş-
letme borçları)

III. ÖZKAYNAKLAR (İşletme sahiplerinin 
varlıklar üzerindeki hakları)

Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliği
 → Bilanço

 → Gelir Tablosu

 → Satışların Maliyeti Tablosu

 → Fon Akım Tablosu

 → Nakit Akım Tablosu

 → Kâr Dağıtım Tablosu

 → Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 → Döneme Ait Finansal Durum Tablosu 
(Bilanço)

 → Döneme Ait Kapsamlı Gelir Tablosu

 → Döneme Ait Öz Kaynak Değişim Tablosu

 → Döneme Ait Nakit Akış Tablosu

 → Önemli Muhasebe Politikalarını Özetle-
yen Dipnotlar ve Açıklayıcı Notlar

Türkiye Muhasebe 
Standartları

MUHASEBENİN  
TEMEL KAVRAMLARI

BİLANÇO

MALİ TABLOLAR

MALİ TABLOLAR
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10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

Aktiftir, varlıktır, borçlu çalışır, borç kalanı 
verir.

a) Kasaya para girişi

100 KASA XX

b) Kasadan para çıkışı

100 KASA XX

c) Sayım noksanı

197 SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLARI XX

100 KASA XX

d) Sayım fazlası

100 KASA XX

397 SAYIM VE 
TESELLÜM 
FAZLALARI XX

e) İşletme lehine oluşan kur farkları 646 
Kambiyo Kârları hesabının alacağına 
aleyhine oluşan kur farkları 656 Kam-
biyo Zararları hesabının borcuna kay-
dedilir. Kâr - zarar da şöyle hesaplanır. 
(son kur - ilk kur) x Bozdurulan (veya 
değerlenen) Yabancı para = Kâr / zarar

101 ALINAN ÇEKLER

Aktiftir, varlıktır, borçlu çalışır, borç kalanı 
verir.

Alındığında

101 ALINAN ÇEKLER XX

Tahsil edildiğinde

101 ALINAN ÇEKLER XX

Ciro edildiğinde

101 ALINAN ÇEKLER XX

Ciro: Çek üzerindeki hakkın 3. bir kişiye 
devri demekti değil mi?

Aman karıştırma güzel dostum; çek cirosun-
da 101 Alınan Çekler alacaklı, çek keşide-
sinde 103 Verilen Çekler alacaklı çalıştırılır.

102 BANKALAR

Aktiftir, varlıktır, borçlu çalışır, borç kalanı 
verir.

a) Bankaya para yatırıldığında

102 BANKALAR XX

100 KASA XX

b) Dönem sonu faiz tahakkuku (En çok çı-
kan kayıtlardan biridir aman dikkat!)

181 GELİR 
TAHAKKUKLARI XX

642 FAİZ GELİRLERİ XX

c) İzleyen dönem kaydı

102 BANKALAR XX

181 GELİR 
TAHAKKUKLARI

642 FAİZ GELİRLERİ
XX
XX

OOPPS! Bankaya işleyen faiz üzerinden 
yapılan vergi kesintisi 193 Peşin Ödenen 
Vergi ve Fonlar hesabının borcuna kayıt-
lanır.

Sonra da bu vergi dönem sonunda hesap-
lanan vergi karşılığından mahsup edilmek 
üzere 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen 
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının 
borcuna aktarılır.

103 VERİLEN ÇEKLER VE 

       ÖDEME EMİRLERİ

Aktifi düzenleyici pasif karakterlidir. Alacaklı 
çalışır.  Alacak kalanı verir.

Çek verildiğinde (keşide edildiğinde) kulla-
nılır.

a) Keşide edilen çek

XX

103 VERİLEN 
ÇEKLER 
VE ÖDEME 
EMİRLERİ XX

b) Çek bedeli işletmenin (keşidecinin ban-
kası) banka hesabından ödendiğinde

103 VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ XX

102 BANKALAR XX

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

 → Pullar

 → Banka havaleleri

 → Posta havaleleri

 → Hisse senedi kâr payı kuponları

 → Tahvil faiz kuponları

Hisse senedi kâr payı kuponu kesildi-
ğinde yapılacak kayıt

108 DİĞER HAZIR 
DEĞERLER XX

640 İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ 
GELİRLERİ XX

Tahvil faiz kuponu kesildiğinde yapıla-
cak kayıt

108 DİĞER HAZIR 
DEĞERLER XX

642 FAİZ GELİRLERİ XX

Çok Çok önemli!

Hisse senedinin getirisi kâr payı, tahvi-
lin getirisi faizdir.
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YATIRIMLAR

Kâr sağlama amacı

110 Hisse Senetleri

Alış bedeli ile kayıtlanır, borçlu çalışır.

Satışta ortaya çıkan kâr 645 Menkul Kıymet 
Satış Kârları hesabının alacağına, zarar 
655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı-
nın borcuna kayıtlanır. 

Değeri düşen hisse senetleri için dönem 
sonunda “ihtiyatlılık” kavramı gereği karşı-
lık ayrılır. Borsa fiyatı < Alış fiyatı ⇒ karşılık 
ayır.

654 KARŞILIK GİDERLERİ XX

119 MENKUL 
KIYMET DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ 
KARŞILIĞI XX

Karşılık ayırdığın hisse senedini izleyen 
dönemde satarsan ayırdığın karşılığı ters 
kayıtla kapatırken 644 Konusu Kalmayan 
Karşılıklar hesabını kullan. Kâr edersen 
tamamını kapat, zarar edersen zararı aşan 
kısım için konusu kalmayan karşılık kullan. 
Unutma, hisse senedinin ne kadarını satar-
san karşılığın o kadarını kapatacaksın.

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER

% 10’a kadar başka işletmelerin 
sermayesine uzun vadeli amaçlar-
la katılım ve uzun vadeli amaçlarla 
edinilen tahvillerin izlendiği aktif he-
saptır. Borçlu çalışır.

Faiz kazanç sağlama amacı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları

Faizini hesaplarken dönemsellik esasına 
dikkat et. Tahvil elinde iki farklı dönem du-
ruyorsa dönem sonuna kadar işleyen faizi 
tahakkuk ettir.

181 GELİR 
TAHAKKUKLARI XX

642 FAİZ GELİRLERİ XX

Hatırladın mı bu kaydı, biraz önceki hazır 
değerler tablosunda da vardı. Demek ki faiz 
gelirine hak kazanıldığına tahsil edilme du-
rumuna bakılmaksızın bu kayıt yapılırmış. 
Tahvili izleyen dönemde kârlı satarsan se-
çeneklerde su kaydı ara: özel sektör tahvili

100 KASA VEYA
102 BANKALAR

XX
XX

111 ÖZEL KESİM 
TAHVİL SENET 
VE BONOLARI

181 GELİR 
TAHAKKUKLARI

642 FAİZ GELİRLERİ
645 MENKUL 

KIYMET SATIŞ 
KÂRLARI

XX

XX
XX

XX

TMS’ye göre finansal varlıklar (menkul kıy-
metler) gerçeğe uygun değer ile değerlenir. 
Borsa fiyatı gerçeğe uygun değer olarak 
kullanılır. TMS’ye göre borsa fiyatı artan his-
se senetleri için aradaki fark kadar dönem 
sonunda şu kayıt yapılır. (Hisse senedi için)

BF > Alış Fiyatı

110 HİSSE SENETLERİ XX

649 DİĞER OLAĞAN 
GELİR VE 
KÂRLAR XX

BF < Alış Fiyatı

659 DİĞER OLAĞAN 
GİDER VE 
ZARARLAR XX

110 HİSSE 
SENETLERİ XX

242 İŞTİRAKLER

Başka bir işletmenin sermayesine 
(% 10 - % 50 arasında uzun vadeli 
amaçlarla) katılım paylarının (oy 
hakkı) izlendiği aktif hesaptır.

2009 KPSS’de TMS’de yer alan 
önemli etki kavramı çıkmıştı. Sen 
de hatırlayacaksın; önemli etkiden 
söz edebilmek için yatırımcının oy 
hakkı en az yüzde kaç olmalıdır, 
diye sormuştu.

Hah evet harikasın % 20 idi cevap, 
belli mi olur bakarsın soruyu bu se-
fer tersinden sorar.

2008 - 2011 KPSS’de de iştirakler-
de özkaynak yöntemini sormuştu. 
Konsolide finansal tablo düzenle-
yen işletmeler önemli etkinlik taşı-
yan iştiraklerini özkaynak yöntemi 
ile değerler.

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

Başka işletmelerin sermayesine 
% 50’den fazla uzun vadeli amaçlar-
la katılım. TMS’de bağlı ortaklık kont-
rol gücü şeklinde ifade edilmektedir.

GEÇİCİ YATIRIMLAR

11 MENKUL KIYMETLER

UZUN VADELİ YATIRIMLAR

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

 → Bu tür sorularda tarihlere çok dikkat 
etmelisin. Tahvilin ihraç tarihi ile satın 
alındığı tarih farklı ise işletme tahvili 
alıncaya kadar işleyen faiz 198 Diğer 
Çeşitli Dönen Varlıklar hesabına ka-
yıtlanır.

AMORTİSMAN

Arazi ve arsalar, yapılmakta olan 
yatırımlar, verilen avanslar hariç, 
maddi duran varlıklar bölümü he-
saplarına ve maddi olmayan duran 
varlıklara aşınma, yıpranma payı 
(amortisman) hesaplanır. VUK’da 2 
tane amortisman hesaplama yönte-
mi sayılmıştır.

 → Normal amortisman

 → Azalan bakiyeler usulüyle amor-
tisman

TMS’de bunlara ilaveten birde üre-
tim miktarı yöntemi sunulmuştur.

Normal amortisman derse maliyet 
bedelini (kayıtlı değer) ekonomik 
ömre böl, yıllık amortisman payını 
bulmuş olursun. Azalan bakiye der-
se normal amortisman oranını bul.

(1/ ekonomik ömür örneğin: 1/5 yıl = 
0,20 gibi) çıkan oranın iki katını al.

Aman ha dikkat et % 50’yi aşmasın. 
2005’te azalan bakiyede yasal üst 
sınır % 50 oldu. Hem de o yıl sınav 
sorusu olarak çıktı.

Amortismanı direkt yöntemle kayde-
diyorsan neye amortisman hesap-
lamışsan onun maliyetinden düş, 
endirekt yöntemle kaydediyorsan 
257 Birikmiş Amortismanlar hesabını 
alacaklandır.

Duran varlık satışında Birikmiş Amor-
tismanlar hesabını borçlu çalıştır.

Net değer sorarsa, maliyetten amor-
tismanları düş tamam mı!
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TİCARİ FAALİYET KONUSUNA GİREN MAL YA DA HİZMET SATIŞI / ALIMI

AVANS

Senetsiz Satış
Mal kime satılır sevgili dostum?

Müşteriye. Müşteri kim? Alıcı 

Hah işte bak kredili mal satışı diyorsa aklı-
na alıcılar hesabı gelsin

120 Alıcılar

Konuları çalıştın, hesap işleyişlerini biliyor-
sun, ben sana ipuçlarını vereceğim.

Kredili mal satışı → Alıcılar Hs.

Mal satışı → Yurt İçi Satışlar Hs.

Satışta KDV → Hesaplanan KDV Hs.

KDV hariç → 

KDV’siz tutar x KDV oranı = KDV

KDV dâhil →     KDV’li tutar   

                     1 + KDV oranı

                      = KDV hariç tutar

Örnek satış kaydı (tamamı kredili mal satışı)

120 ALICILAR XX

600 YURT İÇİ 
SATIŞLAR

391 HESAPLANAN 
KDV

XX

XX

Satış yurt dışına yapılmışsa 601 Yurt Dışı 
Satışlar hesabını kullan. Yurtdışına satışta 
KDV olmaz dikkat et!

Senetli Satış
Satış karşılığında alınan bono ve poliçeler 
(senet) Alacak Senetleri hesabında izlenir.

121 Alacak Senetleri

a) Senet alındığında

121 ALACAK SENETLERİ XX

600 YURT İÇİ 
SATIŞLAR

391 HESAPLANAN 
KDV

XX

XX

b) Senet ciro edildiğinde / iskonto ettiril-
diğinde, tahsil edildiğinde 121 Alacak 
Senetleri hesabı alacaklı çalışır.

c) Senet dönem sonunda tasarruf değer 
ile değerlendiğinde (reeskont hesapla-
ma) aşağıdaki kayıt yapılır.

657 REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ XX

122 ALACAK 
SENETLERİ 
REESKONTU XX

d) Yukarıdaki kayıt, izleyen dönemin ba-
şında iptal edilir.

122 ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU XX

647 REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ XX

Bak, bu son iki kayıt hem KPSS’de hem ku-
rum sınavlarında sıklıkla soruluyor. 

Senetsiz alım
Mal / hizmet kimden alınır?

Elbette satıcıdan. Kredili (veresiye) 
mal alımı evet işte satıcılar hesabı

320 Satıcılar

Geliyoor işte ipuçları

Kredili mal alımı → Satıcılar Hs.

Mal alımı → Ticari Mallar Hs.

Alışta KDV → İndirilecek KDV

KDV dâhil / hariç alıcılar hesabında 
olduğu gibi.

Örnek mal alım kaydı:

153 TİCARİ MALLAR XX

191 İNDİRİLECEK 
KDV

320 SATICILAR
XX
XX

Reeskont kaydı

322 BORÇ SENETLERİ 
REESKONTU XX

647 REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ XX

Reeskont iptal kaydı

647 REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ XX

322 BORÇ 
SENETLERİ 
REESKONTU XX

Senetli Alım
Aldığın mal ya da hizmet için bono im-
zalarsan Borç Senetleri hesabını kulla-
nacaksın.

321 Borç Senetleri

Senet karşılığı mal alımında kayıtta 
satıcılar yerine Borç Senetleri kullanılır.

Kredili mal / hizmet satışı Kredili mal / hizmet alımı

159 Verilen Sipariş Avansları

(Ham madde ya da mal alımı) 
Stok için

Duran Varlıklar için

196 Personel Avansları

Personele yolluk ya da maaş   - 
ücrete mahsuben verilen avans

269 Verilen Avanslar
Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar İçin

Yukarıda sayılan avansların tümü teslim alma, teslim etme, sözleşmenin yapılması, harcamaların belgelenmesi vb. durumlarda 
ters kayıtla kapatılır. Avanslardan çok soru çıkıyor dikkatli olalım. Özellikle Verilen Sipariş avansı ile Verilen Avanslar birbirinin 

çeldiricisi olarak veriliyor.

Madem KDV’den söz ettik. Ay sonu KDV 
kayıtlarını da burada yapalım. Ay sonla-
rında KDV hesapları ters kayıtla kapatı-
lırken şuna dikkat edilir. 391 Hesaplanan 
KDV > İndirilecek KDV ise fark 360 Öde-
necek Vergi ve Fonlar hesabının alacağı-
na 191 > 391 ise fark 190 Devreden KDV 
hesabının borcuna kayıtlanır.

279 Verilen Avanslar
Özel Tükenmeye Tabi

Varlıklar İçin

195 İş Avansları

Personele iş için sözleşme 
karşılığı verilen avans

259 Verilen Avanslar
Maddi 

Duran Varlıklar İçin

340 Alınan Sipariş Avansları

Mal ya da hizmet teslimlerinden 
önce alınan avanslar
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STOKLAR MALİ BORÇLAR

Aralıklı Envanter Yöntemi

B 153 TİCARİ MALLAR HESABI A

(+)

– Dönem başı stok

– Dönem içi alışlar

– Alış giderleri

(–)

– Alıştan iadeler

– Alış iskontoları

Ticari Mallar hesabının borç toplamı       XX

Ticari Mallar hesabının alacak toplamı  (XX)

Ticari Mallar hesabının borç kalanı         XX

Dönem sonu stok mevcudu                   (XX)

Satılan ticari mallar maliyeti                    XX

Brüt satışlar                              XX

Satıştan iadeler                       (XX)

Satış iskontoları                      (XX)

Net satışlar                               XX

Satılan ticari mallar maliyeti    (XX)

Brüt satış kârı / zararı               XX

 → Aralıklı envanter yönteminde dönem 
sonu stok mevcudu yapılan sayım so-
nucu tespit edilir.

Kısa Vadeli

30 Mali Borçlar

300 Banka Kredileri

Bankadan kredi çekersen bankaya olan 
borcun artar. Banka anaparaya faiz işletir. 
İşletilen faiz senin için finansman gideridir. 
Gideri aynen gelir gibi dönemsellik kavra-
mına dikkat ederek tahakkuk ettireceksin.

a) Faiz tahakkuku

780 FİNANSMAN 
GİDERLERİ XX

381 GİDER 
TAHAKKUKLARI XX

b) Anapara + faiz ödeme kaydı

300 BANKA KREDİLERİ
381 GİDER 

TAHAKKUKLARI
780 FİNANSMAN 

GİDERLERİ

XX

XX

XX

102 BANKALAR XX

305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

İskontolu ihraç edilen finansman bonola-
rında (nominal değer - peşin değer = is-
konto) farkı Menkul Kıymet İhraç Farkları 
hesabına, buradan da dönem sonunda 780 
Finansman Giderleri hesabına at. (içinde 
bulunduğu döneme ait olan kısmı elbette)

DİĞER  (TİCARİ OLMAYAN) BORÇLAR

331 Ortaklara Borçlar

332 İştiraklere Borçlar

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

335 Personele Borçlar

336 Diğer Borçlar

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (–)

ÜCRET TAHAKKUK KAYDI

770 GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ XX

196 PERSONEL 
AVANSLARI

335 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR

361 ÖDENECEK 
SOSYAL GÜVENLİK 
KESİNTİLERİ

XX

XX

XX

Bu kayıt sınavlarda sıklıkla sorulmaktadır. Personel avans çekmemişse 
kayıtta Personel Avanslarının olmayacağına dikkat ediniz. Bir de işletme 
7/B seçeneğine göre kayıt yapıyorsa 770 Genel Yönetim Giderleri he-
sabı yerine 791 İşçi Ücret ve Giderleri / 792 Memur Ücret ve Giderleri 
hesaplarını kullanır.

Bu hesapların vadesi dönem sonu itibarıyla bir yılın altına düş-
tüğünde 30 mali borçlar grubunda ilgili hesapların içine atılır.

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri

Sürekli Envanter Yöntemi

B 153 TİCARİ MALLAR HESABI A

(+)

– Dönem başı stok

– Dönem içi alışlar

– Alış giderleri

– İade alınan 
malların maliyeti

(–)

– Alıştan iadeler

– Alış iskontoları

– Satılan mallar 
maliyeti

 → Sürekli envanter yönteminde 153 Tica-
ri Mallar hesabının borç kalanı her an 
stokta kalan mevcut malların maliyetini 
verir.

Brüt satışlar                              XX

Satıştan iadeler                       (XX)

Satış iskontoları                      (XX)

Net satışlar                               XX

Satılan ticari mallar maliyeti    (XX)

Brüt satış kârı / zararı               XX

 → Sürekli envanter yönteminde brüt sa-
tış kârı veya zararı hesaplanırken 621 
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının 
borç kalanı dikkate alınır.

Uzun Vadeli

400 Banka Kredileri 405 Çıkarılmış Tahviller

Bu hesap grubunda ham madde , yarı mamuller ve ticari mallar izlenir. Allah seni inandır-
sın, % 70 ağırlığa sahip genel muhasebenin en önemli ve en yüksek standart sapmaya 
sahip sorularının geldiği alan bu alandır. Aşağıdaki tablo, konuya hâkim olan sevgili mü-
fettiş adayı arkadaşıma çok soru yaptıracak çok.
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ÖZ KAYNAKLAR MALİ TABLOLAR ANALİZİ

TİCARİ MATEMATİK

Sermaye - Ödenmemiş Sermaye = Ödenmiş Sermaye

Sermaye Yedekleri

 → Hisse Senedi İhraç Primleri

 → Hisse Senedi İptal Kârları

 → MDV Yeniden Değerleme Artışları

 → İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

 → Diğer Sermaye Yedekler

Kâr Yedekleri

 → Yasal Yedekler

 → Statü Yedekler

 → Olağanüstü Yedekler

 → Diğer Kâr Yedekleri

 → Özel Fonlar

2 kez KPSS’de çıkan ancak uzunca zamandır sorma-
dıkları bir bilgiyi hatırlamakta fayda görüyorum. I. Tertip 
yedek akçe, ödenmiş sermayenin % 20’sini buluncaya 
dek dönem net kârının % 5’i alınarak hesaplanır.

Bu alandan 4 soru mutlaka geliyor. Sen zaten 
iyi bir matematikçisin, kâr - zarar karışım ya-
parsın. Faiz ve iskonto formüllerini hatırlayalım.

›
, . , .

Basit faiz tutur
A n t

100 1 200 36 000
: :

=

Baliğ = Anapara + faiz
Bileşik faizde 
gelecekteki değer

= A : (1 + n: t)n

Basit iç iskontoda peşin değer

( )

ğmin
PD

n t

No alDe er

1 :
=

+

Basit dış iskontoda peşin değer

PD = ND : (1 – n : t)

İskonto tutarı = Nominal Değer – Peşin Değer

Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar 
Cari Oran

ö ›
KVYK

D nen Varl klar

Asit - Test Oranı

ö ›
KVYK

D nen Varl klar Stoklar-

Nakit (Disponibilite) Oran 

› €

KVYK

Haz r De erler

Stok Bağımlılık Oranı

› €

Stoklar

KVYK Haz r De erler-

Kâr ile Sermaye Arasındaki İlişkileri 
Gösteren Oranlar

Mali Rantabilite Oranı

Ö

â

z Kaynaklar

Net K r

Ekonomik Rantabilite Oranı 

›
Ö

Devaml sermaye
FV K

Ortaklara Yeterli Bir Kâr Payı Sağlanıp Sağlan-
madığının Saptanmasında Kullanılan Oranlar

İmtiyazlı Hisse Senedi Başına Kâr Payı 

‹ › › ›

€› › â

mtiyazl Hisse Senedi Say s

Da t lacak K r

Adi Hisse Senedi Başına Kâr Payı 

‹ › › ›

€› › â ›

mtiyazl Hisse Senedi Say s

SahiplerineDa t lacak K r Pay
€› › â ‹ ›Da t lacak K r mtiyazl Hisse Senedi-

Fiyat Kazanç Oranı (Gelir – Fiyat) 

›

fl› üfl â ›

Hisse SenedininBorsaFiyat

Hisse SenediBa naD enK r Pay

Çalışma Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar (Faaliyet Oranları)

Ticaret İşletmelerinde Stok Devir Hızı

› ›

Ortalama TicariMal Stoku

Sat lan TicariMallar nMaliyeti

Ortalama Ticari Mal Stoku 

ö fl› öD nemBa Stok D nemSonuStok

2

+

DİKKAT! Satışların maliyetinin doğru bir şekilde 
saptanamaması durumunda net satışlar kullanıl-
malıdır.

Stokların Stokta Kalma Süresi 

› ›Stok Devir H z
360

Alacak Devir Hızı 

›fl

Ortalama Ticari Alacaklar

Kredili Sat lar

Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi

› ›Alacak Devir H z
360

DİKKAT! Kredili satış tutarının bilinmemesi 
durumunda net satışlar tutarı esas alınmalıdır.

Hazır Değerler Devir Hızı 

› €

›fl

OrtalamaHaz r De erler

Net Sat lar

Dönen Varlıklar Devir Hızı 

ö ›

›fl

OrtalamaD nen Varl klar

Net Sat lar

Duran Varlıklar Devir Hızı 

›

›fl

OrtalamaDuran Varl klar

Net Sat lar

Toplam Aktiflerin Devir Hızı 

›fl

Ortalama Toplam Aktif

Net Sat lar

Öz Sermaye Devir Hızı

Ö ( )

›fl

Ortalama z Kaynaklar Net

Net Sat lar

Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar 

Finansal Kaldıraç Oranı 

› ( )

›

Aktif Toplam Pasif

Toplam Yabanc Kaynaklar

Öz Kaynakların Aktif Toplamına Oranı

›

Ö

Aktif Toplam

z Kaynaklar

Finansman Oranı 

›

Ö

Toplam Yabanc Kaynaklar

z Kaynaklar

Otofinansman (İç kaynaklar) Oranı

Ö fl

â fl

denmi Sermaye

K r Yedekleri Birikmi Zararlar-

Duran Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı 

Ö

›

z Kaynaklar

Duran Varl klar

Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı 

›
›

Devaml Sermaye
Duran Varl klar
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MALİYE TEORİSİ KAMU HARCAMALARI

Kamusal Malların Üretiminde Siyasal Karar Alma Me-
kanizması ve Oylama Yöntemleri

 → Üç teori mevcuttur.

 � Oylama modelleri: Sosyal seçim, seçmenler 
tarafından siyasal süreç sonucu belirlenmek-
tedir. 

 � Wicksell’in Oy Birliği Kuralı (İttifak Kuralı 
- Tam Oy Birliği Kuralı): Wicksell tarafından 
geliştirilen kurala göre kolektif kararın alına-
bilmesi için karar alacak gruptaki bireylerin 
tamamının aynı yönde oy kullanması gerekir. 
Oy birliği kuralının sağlanması durumunda bi-
reyler tam kamusal malın maliyetine gönüllü 
olarak katılır, tercihlerinin tümü kolektif karara 
yansımış olur.

 � Yaklaşık (Nispi) Oy Birliği Kuralı: % 100 oy 
birliği sağlamak çok zordur. Wicksell bu kuralı 
ikinci en iyi karar alma yöntemi olarak ifade 
etmiştir.

Oy Çokluğu Kuralı

 → Nispi Çoğunluk: Oylamaya katılanların arasında en 
çok oyu alan politikanın seçilmesidir.

 → Basit Çoğunluk: N = toplam oy sayısı ise (N/2+1) 
siyasal kararın alınabilmesi için yeterlidir

 → Kaliteli Çoğunluk Kuralı: Oylamaya katılanların en 
az 2/3’ünün siyasal karar almayı belirleyebilmesidir.

Downs Modeli

 → Demokrasinin Ekonomi Teorisi adlı eserinde A. Downs, seçmenleri, 
kendi faydalarını maksimize ediciler ve politikacıları da oylarını maksi-
mize ediciler olarak varsaymıştır.

 → Downscu Modelde ortanca seçmenin (medyan) tercihleri karar al-
mada ana rolü oynar.

Black Teoremi (Tek Dorukluluk – Çoğunluk Oylama Modeli)

 → Black, çoğunluk kuralının, gruptaki ortalama seçmenin (medyan seç-
men) tercihlerine karşılık geldiğine dikkati çekmiştir. Black’e göre ter-
cihlerdeki sıralamanın çok zirveli olması oylama sonuçlarını belirsiz 
kılar. Oysa seçmen tercih sıralamasının tek zirveli (doruklu) olması 
hâlinde oylama sonuçları belirsiz olmaz.

Buchanan – Tullock Modeli (Maliyetlerin Minimizasyonu) 

 → Buchanan - Tullock, siyasal karar alma süreçlerinin etkinliklerini neden 
oldukları maliyetlere göre açıklamışlardır. 

 → Amaç, maliyetleri minimize etmektir. Karara katılan birey sayısı arttık-
ça maliyet azalır.

Dışsallıklar

Dışsallıklar konusu ilk kez J.G.K. Wicksell tarafından incelenmiştir. Bunun-
la birlikte Marshall, dışsallık konusunda teoriyi ilk oluşturan ekonomisttir. 
Negatif dışsallık – Pigov.

Yarı kamusal mallar topluma büyük oranda pozitif dışsallık sağlarken özel 
mallar herhangi bir dışsallık sağlamazlar, faydaları tamamen içseldir.

Erdemli (Merit) Mallar

Malı tüketen kişiye doğrudan fayda sağlayan mallardır. Bunun yanında 
pozitif dışsallıklarından dolayı bu mallar “erdemli mallar” veya “merit mal-
lar” olarak ifade edilir. 

Toplum İçin Zararlı Özel  Mallar (Erdemsiz / Demerit Mallar)

Bu mallar zararlı negatif dışsal ekonomi yarattıklarından devlet tarafından 
kontrollü üretilir veya yasaklanır.

Kulüp Mallar

Buchanan tarafından literatüre kazandırılan bu kavram, pozitif dışsallıkları 
olan fakat ortaya çıkan bu pozitif dışsallıktan sadece belirli bir grubun yani 
kulüp (kurum) üyelerinin yararlandığı malı ifade etmektedir. 

Dar Anlamda Kamu Harcamaları

Sadece merkezî idare ve mahallî 
idareler tarafından gerçekleştirilen 
hizmetleri ifade etmektedir.

Geniş Anlamda Kamu Harcamaları

Merkezî idare ve mahallî idarelerin 
harcamalarının yanında sosyal güven-
lik kuruluşları ve KİT’lerin harcamaları 
ile vergi harcamalarından oluşur.

Artışı Açıklamaya Yönelik Görüşler

 → Wagner Kanunu (Kamu Harca-
malarında Artış Kanunu)

 � Alman ekonomist Adolph 
Wagner, kamu harcamala-
rında sürekli bir artış oldu-
ğunu sonucuna varmıştır.

 � Artış nedeni olarak sanayi-
leşme, sosyal gelişmeler 
ve altyapının geliştirilmesi 
görülmüştür.

Peacock - Wiseman Yaklaşımı (Sıç-
rama Tezi)

Savaşlar gibi büyük bunalım dönem-
lerinde söz konusu harcamaların 
sıçrama (yer değiştirme) yaptığını, 
bunalım sonrası dönemlerde de eski 
düzeyine inmediğini belirlemişlerdir.

Sosyal Refahın Artırılması Yaklaşımı 
(A.C. Pigou ve H. Dalton)

 → Sosyal refahı yükseltici etki yarattığı 
sürece, kamu harcamalarının artırıl-
ması yoluna gidilmektedir. Bu yakla-
şımda maksimum sosyal fayda ilkesi 
önem taşımaktadır.

 → Yaklaşımın amacı, sosyal refahın 
maksimize edilmesi olup bu doğrultu-
da kamu harcamalarına yön verilmesi 
söz konusudur.

Maksimizasyon Yaklaşımı (A. Downs, 
J.M. Buchanan ve G. Tullock)

 → Siyasal karar alma sürecinin aktörleri-
nin faydalarını maksimize etme çaba-
sı dolayısıyla demokrasi ile yönetilen 
ülkelerde siyasal sürecin kendisi 
kamu harcamalarını artırmaktadır.

 → Musgrave göre savaş ve savaşla ilgili 
harcamalar hariç bırakıldığında, kamu 
harcamaları gerçek anlamda artış 
göstermez. Musgrave yaklaşımında 
üç temel görüş önemlidir. Bunlar şöyle 
ifade edilebilir:

 � Savaş harcamaları kesilirse ya 
da ayrı tutulursa millî gelir ve 
kamu harcamaları istikrarlı bir 
seyir izler.

 � Savaş harcamaları nedeniyle 
kamu harcamaları artar.

 � Savaş sonrası kamu harcama-
ları sosyal nitelik taşıyan harca-
malara kayar (altyapıdan eğiti-
me, sağlığa).

Arrow’un İmkânsızlık Teoremi (Oylama Paradoksu)

 → Kenneth Arrow, sosyal tercihlerde ve kamusal karar 
alma mekanizmasında kişisel tercihlerin etkisinin ol-
madığını açıklamaya çalışmıştır.

 → Arrow’a göre adil bir oylama yöntemi ve bireysel 
tercihler ile toplumsal tercihler arasında tutarlılık 
yoktur. Bireysel kararlar iktisadi, toplumsal kararlar 
siyasaldır.

Kamu harcamalarındaki artışın özel-
likle kamu gelirlerindeki artışa bağlı 
olarak ortaya çıktığını öne süren ikti-
satçılar, Peacock ve Wiseman’dır.
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KAMU GELİRLERİ

 → Geniş anlamda kamu gelirleri, sadece merkezî yönetimin değil, merkezî yö-
netimle beraber diğer kamu kuruluşları nın kamu ihtiyaçlarından doğan harca-
malarını karşılamaları için çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerdir.

 → Dar anlamda kamu gelirleri, sadece devlete ait olan ve zora dayanarak 
elde edilen kamu gelirleridir. Devlet kavramından merkezî idarenin anlaşıl-
ması gerekir.

Adam Smith’in vergileme ilkeleri, adalet ilkesi, kesinlik (belirlilik) ilkesi, uy-
gunluk ilkesi, iktisadilik (tasarruf) ilkesi

Vergilemede ödeme gücüne ulaşmak üzere geliştirilmiş dört klasik teknik 
vardır: En az geçim indirimi, ayırma ilkesi, artan oranlılık, vergi muafiyet ve istis-
nalarından yararlanılması.

E.R.A Seligman ise artan oranlı vergilerin uygulanmasının bazı adaletsizlikler ya-
ratacağını; Wagner’in önerilerinin toplumu sosyalizm gibi liberal sistemler dışındaki 
sistemlere götüreceğini iddia etmektedir.

Ramsey’in Ters Esneklikler Kuralı (Ramsey Kuralı)

Tüketim mallarına konulan vergilerin o malların talep fiyat esneklikleriyle ters oran-
da olması gerektiğini ifade eder. Yani malın talep fiyat esnekliği yüksek ise düşük 
vergilemeyi, malın talep fiyat esnekliği düşük ise yüksek vergilemeyi savunur. 

Corlett ve Hague Kuralı : Ekonomide etkinliği sağlamak için iki maldan boş za-
manın tamamlayıcısı olan malın, daha çok vergilendirilmesini esas alır. 

Pigou ve Dalton : Mükelleflerin vergileme sonucu katlandıkları marjinal maliyet 
ile devletçe yerine getirilen hizmetlerin marjinal faydasını karşılaştırarak vergileme 
sınırının tespit edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Higgins : Vergi karşılığında yararlandıkları kamu hizmetlerinden sağladıkları fayda 
ile bu verginin ödenmemiş olması durumunda kişilerin bu paralarla piyasadan 
sağlayacakları faydanın eşitlendiği noktada, vergileme sınırına ulaşılmış demektir.

Gerloff ve Neumark’ın Mali Kanunu : Bu kanuna göre vergilemede optimal nok-
ta aşılınca vergi hasılatındaki artış yavaşlar, hatta vergi hasılatı azalır.

Arthur Betz Laffer : Vergi oranları ve vergi hasılatı arasında kurduğu ilişkiyi “Laffer 
Eğrisi” ile açıklamıştır. Bu eğriye göre,

 → Fiilî vergi oranı < optimal vergi oranı ise devlet vergi oranını arttırdıkça vergi 
hasılatı artar.

 → Fiilî vergi oranı = optimal vergi oranı ise vergi hasılatı maksimumdur.
 → Fiilî vergi oranı > optimal vergi oranı ise devlet vergi oranını artırdıkça vergi 

hasılatı düşer.

Verginin Konusu : Verginin konusu, verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da 
dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi unsurdur.

Verginin Matrahı 

 → Verginin matrahı, verginin hesaplanmasına esas oluşturan 
değer veya miktarlardır. İki çeşit matrah söz konusudur: Spe-
sifik matrah, ad - valorem matrah.

 → Verginin üzerinden hesaplandığı şey teknik bir miktar, fizi-
ki bir ölçü gibi parasal olmayan bir unsur olduğu takdirde 
matrah spesifiktir. 

 → Ülkemizde uygulanan motorlu taşıtlar vergisi, spesifik mat-
rahlı vergilere örnektir. 

 → Vergi, mal ve hizmetin parasal değeri üzerinden alınıyorsa 
matrah ad - valoremdir (ekonomik - nakdi).

Vergi Mükellefiyeti

Vergi Mükellefi : Vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendi-
sine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişidir. 

Kanuni Mükellef : Kanuna göre vergi mükellefi kabul edilen, 
üzerine vergi borcu düşen kişidir. 

Aracı Mükellef : Mükellef kabul edilmekle birlikte ödemiş oldu-
ğu vergiyi bir başkasına yansıtarak vergi yükünden kurtulan 
kişidir.

Vergi Yüklenicisi (Vergi Taşıyıcısı) : Kanuni mükellefler öde-
dikleri vergiyi piyasa mekanizması aracılığıyla üçüncü kişilere 
yansıtırlar. 

Vergi Sorumlusu (Aracı / Mutavassıt Ödeyici) : Vergi sorum-
lusu, verginin asıl mükellefi olmayıp verginin ödenmesi bakımın-
dan alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Tarifesi : Vergi tarifesi, vergi tutarını hesaplayabilmek için 
matraha uygulan ması gereken ölçülere denilir. 

Spesifik Tarife : Matrahtan alınacak verginin mutlak rakam ola-
rak tespit edilmesidir. 

Ad – Valorem Tarife : Matraha belirli oranların uygulanmasıdır. 
Ad - valorem tarifeler, tek oranlı tarifeler, artan oranlı tarifeler 
veya azalan oranlı tarifelerden oluşur.

Sınıf Usulü Artan Oranlılık (Düz Artan Oranlılık) : Bir üst sını-
fa geçildiğinde vergi tüm matrah üzerinden geçilen sınıfın vergi 
oranına göre hesaplanmaktadır. 

Dilim Usulü Artan Oranlılık : Vergi matrahlarının dilimlere ayrıl-
dığı ve her dilime ayrı ayrı kendine ait vergi oranının uygulandığı 
tekniktir. 

Gizli Artan Oranlılık : Matraha uygulanan vergi oranı aynı (düz 
oranlı vergi) olmakla birlikte her matrahtan aynı miktarda indirim 
yapılması, alınan vergi miktarında artan oranlılık yaratır. 

Tersine Artan Oranlılık : Vergi yükü ile toplam gelir miktarı ara-
sında kurulan bağ sonucu ortaya çıkar. Vergi uygulamaları so-
nucunda fiilen oluşan durumdur. Dolaylı vergiler, kişilerin ödeme 
güçlerine göre alınmadıkları için tersine artan oranlı etki yaratırlar.

Çifte Artan Oranlılık : Türk vergi sisteminde, veraset ve intikal 
vergisinde matrah arttıkça vergi oranı da artmakta, sağlar arasın-
da intikallerde daha yüksek vergi oranları uygulanmaktadır.

Artan Oranlı Vergi Tarifelerine İlişkin Tanımlamalar

 → Yükseklik farkı: Bir vergi tarifesinde en yüksek vergi oranı ile 
en düşük vergi oranı arasındaki farkı ifade eder.

 → Uzunluk farkı: Bir vergi tarifesinde yer alan en yüksek matrah 
ile en düşük matrah arasındaki farkı ifade eder.

Azalan Oranlı Tarife : Vergi matrahı arttıkça vergi oranlarının 
azaldığı tarifelere azalan oranlı vergi tarifeleri denir. 

İstisna : Bir mal veya hizmet ya da işlem gibi verginin konusuna 
giren ve vergilendirilmesi gereken bir unsurun vergi dışı bırakıl-
ması “vergi istisnası” adını alır. İstisnalar verginin mükellefini de-
ğil vergi konusunu vergi dışı bırakmaktadır. Bu anlamda objektif 
vergi yükümlülüğünü kaldıran bir uygulamadır. 

Tam İstisna : Vergi konusunun tamamen vergi dışı bırakılmasına 
denir. 

Kısmi İstisna : Vergi konusu olan mal veya işlemin bir kısmı vergi 
dışı bırakılmışsa veya istisnaya rağmen mükellef üzerindeki vergi 
yükü hâlâ devam ediyorsa kısmi istisna söz konusudur.

Muafiyet : Verginin mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi 
dışı bırakılmasına “vergi muafiyeti” denir.  Subjektif vergi yüküm-
lülüğünü kaldıran bir uygulamadır.

 → Vergi doğuran olay vergi borcunun oluşmasına yol açan olay-
dır. 

 → Mükellefin vergi borcunun, kanunlarda yazılı matrah ve oran-
lar üzerinden hesaplanarak ortaya çıkarılması işlemine Ver-
ginin Tarhı adı verilir. Tarh Yöntemleri beyan üzerine tarh, 
resen tarh, ikmalen tarh, idarece tarh olmak üzere dört baş-
lıkta incelenir.
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KAMU GELİRLERİ

Verginin Tebliği (Bildirilmesi) : Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hu susların yetkili makamlar tarafından yükümlüye ya da ceza 
sorumlusuna yazı ile bildirilmesine tebliğ denir. Türk vergi sisteminde tebliğ; posta yoluyla, ilan yoluyla, memur eliyle, ilgilinin kabul etmesi şartıyla 
vergi dairesinde veya komisyonda, İnternet üzerinden elektronik ortamda yapılır. 
Verginin Tahakkuku : Tarh ve tebliğ edilen bir vergi nin ödenmesi gereken safhaya gelmesine verginin tahakkuku denir. Mükellef tarafından tahak-
kukun geciktirilmesi Türk vergi sisteminde gecikme faizi uygulanmasına ve vergi ziyaı cezasına yol açmaktadır.
Vergi Baskısı : Ödenen vergilerin mükelleflerin üzerinde yaratacağı psikolojik tepkilere “vergi baskısı” veya “vergi tazyiki” denir. Vergiden kaçın-
ma, vergi kaçakçılığı, verginin yansıtılması, verginin ödenmemesi gibi tepkiler oluşabilir.
Vergiden Kaçınma : Bireylerin vergi kanunlarına aykırı davranmadan vergi ödeme yükümlülüğünden kurtulmak için yaptıkları fiillere vergiden ka-
çınma denir.
Vergi Kaçakçılığı : Kişinin vergi baskısından kurtulmak amacıyla vergi kanunlarına aykırı hareket etmesi vergi kaçakçılığıdır. Vergi kaçakçılığı vergi 
borcu doğduktan sonra gerçekleşir.
Verginin Yansıması

 → Verginin yansıması, ödenen bir verginin piyasa koşullarından faydalanılarak başkalarına kısmen ya da tamamen aktarılmasıdır.
 → Bir hizmetin veya bir malın üzerindeki verginin satıcıdan veya üreticiden alıcı üzerine, genel bir ifadeyle arzdan talep üzerine yansıtılmasına 

“verginin ileriye doğru yansıması” denir.
 → Girdi maliyetleri veya işçi ücretleri düşürülmeye çalışılarak vergi yükünün aktarılmasına ise “verginin geriye yansıması” denir.
 → Kanun koyucu, vergi kanunlarında verginin kanuni yükümlü üzerin de kalması gerektiğine ya da kanuni yükümlünün vergi yükünü başkası na 

devredebileceğine dair açık ve seçik bir biçimde hüküm taşıyan maddele re yer vermişse bu durumda vergi yansıması kanunidir. 
 → Ekonomik (fiilî) yansıma ise verginin tamamen piyasa koşullarına bağlı olarak yansıtılmasıdır.

Gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. 

Gelir: Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Özellikleri: Şahsidir, yıllıktır, safidir, gerçektir, geneldir ve elde edilmiş olmalıdır.

Tam mükellefler: Türkiye’de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılanlar ile bir takvim yılı içinde devamlı olarak Türkiye’de 6 aydan fazla oturanlar tam 
mükellef kabul edilir. Tam mükelleflerin hem yurt içi (Türkiye’deki) hem yurt dışı kazançları vergilendirilir.

Dar mükellefler: Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Gelir Vergisine Tabi Kazanç ve İratlar : Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul 
sermaye iratlarıdır.

Serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif ve adi 
şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları vergiye tabi 
ticaret ve sanat erbabı, işe başladıklarını vergi dairelerine bildirmek zo-
rundadırlar.

Defter tutma mecburiyeti olanlar: 
 → Ticaret ve sanat erbabı
 → Ticaret şirketleri
 → İktisadi kamu müesseseleri
 → Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 → Serbest meslek erbabı ve çiftçiler

Defter tutma mecburiyeti olmayanlar:
 → Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi 

olmayan çiftçiler
 → Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde tespit edilenler
 → Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri, der-

nek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

VERGİ SUÇLARI
Vergi İdaresince 

Cezalandırılan Suçlar
Ceza Mahkemesince 
Cezalandırılan Suçlar

 → Vergi Ziyaı
 → Usulsuzlük

 � Genel Usulsüzlük
 � 1. Derece Genel Usulsüzlük

 � 2. Derece Genel Usulsüzlük

 → Özel Usulsüzlük

 → Kaçakçılık
 → Mükellefin Özel İşini Yap-

ma
 → Vergi Mahremiyetini İhlal

VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Yasama Yürütme Yargı Diğer

 → Anayasa
 → Uluslararası 

Antlaşmalar
 → Kanun

 → Kanun Hük-
münde Ka-
rarname

 → Tüzük
 → Yönetmelik
 → Bakanlar Ku-

rulu Kararları
 → Tebliğ
 → Genelge
 → Mukteza
 → Sirküler

 → Anayasa Mah-
kemesi Karar-
ları

 → İçtihadı Birleş-
tirme Kararları

 → Diğer Yargı 
Kararları

 → Doktrin
 → Örf ve Âdet

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

VERGİ HUKUKU

Serbest meslek kazancının özellikleri:
 → İlmî veya mesleki bilgi veya ihtisasa dayanmalı
 → Ticari mahiyette olmamalı
 → Sürekli yapılmalı
 → İşverene tabi olmaksızın kendi nam ve hesabına yapılmalı

Kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecek kalemler şunlardır:
 → Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 → Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 

benzeri giderler
 → Örtülü olarak dağıtılan kazançlar
 → Ayrılan yedek akçeler
 → Kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme fa-

izleri
 → Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar.

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek 
veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar ver-
gisine tabidir.
Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.
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