BANKACILIK HİZMET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
Ünitede Ele Alınan Konular
Havale
 Havale İşleminin Muhasebe Kaydı
 290-ŞUBELER CARİ hesabının işleyişi
 Hesaptan-Hesaba Havale
 EFT (Elektronik Fon Transferi) İşleminin Muhasebe Kaydı
Provizyon
 Mevduat Cüzdanı İle Yapılan Provizyon
 Bankamatik Kartıyla Yapılan Provizyon
 Çek İle Yapılan Provizyon
 Takas Odası Yöntemiyle Yapılan Provizyon
 Takas Odası Yöntemiyle Yapılan Provizyon İşleminin Muhasebe Kaydı
Senet tahsilâtları
Teminat mektubu verilmesi
Kiralık kasa hizmeti
Ünite Hakkında
Bankacılık bir hizmet sektörüdür. Asıl işinin yanında müşterisine komisyon karşılığında
hizmet vererek gelir elde eder. Günümüzde bankalar için bu hizmet komisyonları önemli yer
tutmaktadır. Bu bölümde en sık karşılaşılan bankacılık hizmetlerine örnekleme yöntemiyle
seçilmiş konuların muhasebe kayıtları anlatılmıştır. Öğrenci bu temel mantıkla diğer
bankacılık hizmet işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapabilir.
Öğrenme Hedefleri
Bu üniteyi tamamladığınızda;
Bir banka şubesinde havale, provizyon, EFT, Takas İşlemleri, Senet Tahsilatları, Teminat
Mektuplarından alınan komisyonlar, kiralık kasa işlemleri konularını ve muhasebesini
öğrenmiş olmalıdır.
Üniteyi Çalışırken
Ünite içerisinde geçen bankacılık hizmet işlemlerini mutlaka öğrenmiş olmalısınız. Yapılan
muhasebe işlemlerini kavrayabilmek için, öncelikli olarak öğrencinin diğer başka
kaynaklardan bankacılık hizmet işlemlerini öğrenmiş olması gerekir. İşlemin nasıl yapıldığını
bilmezseniz konuyu anlamakta zorlanabilirsiniz.

BÖLÜM BANKACILIK HİZMET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
Temel iştigal konusu mevduat toplamak ve kredi vermek olan bankalar bu işlemleri yanında,
diğer bazı işlemleri de yapmaktadırlar. Bu işlemler bankacılığın yan işlemlerini
oluşturmaktadır. Bu işlemler genellikle mali nitelikle ya da sosyal nitelikte olmaktadır.
Bankacılık bir hizmet sektörüdür. Asıl işinin yanında müşterisine komisyon karşılığında
hizmet vererek gelir elde eder. Günümüzde bankalar için bu hizmet komisyonları önemli yer
tutmaktadır. Bankaya bir hizmet almak için gelen müşteriyi memnun göndererek, bankaya
alıştırmak, bankaların önemli hedeflerinden olmuştur.
Bankalar yoğun rekabet ortamında diğer bankalara göre üstünlük sağlayabilmek için
müşterilerine verdikleri hizmetleri, her geçen gün geliştirmektedir. En sık karşılaşılan
bankacılık hizmetleri şunlardır.













Havale işlemleri: Bankalar havale işlemlerini yerine getirirler. Havale işlemi, paranın
ufak bir ücret karşılığı bir yerden başka bir yere gönderilmesi işlemidir.
Provizyon İşlemleri: Bankalar çek tahsiline ve ödemesine aracılık ederler.
Kiralık Kasa İşlemleri: Bankalar müşterileri için kiralık kasalar bulundururlar.
Bankalar kıymetli eşyaları saklamak için küçük bir ücret karşılığı müşterilerine özel
kasalar kiraya verirler. Küçük bir komisyon karşılığında bankalar kıymetli
mücevherat, altın benzeri şeyleri saklarlar.
Senet Tahsilâtı İşlemleri: Bankalar ticari senetleri tahsil ederler: Elinde ticari alacak
senedi bulunan kişiler, senedi vadesinde tahsil edilebilmesi için bankaya verirler.
Banka yine küçük bir komisyon karşılığı bu işi yapar.
Sermaye Piyasası Araçlarına aracılık yaparlar. Bankalar müşterileri adına menkul
kıymet alım satımı yaparlar.
Bankalar akreditif gibi işlemler yaparak dış ticarete aracılık ederler.
Bankalar müşterilerine kredi konusunda ve finansal konularda danışmanlık yaparlar.
Bankalar iş adamlarına ve ilgililere bilgi işlem ve istihbarat hizmeti sunarlar.
Kredi kart işlemleri: Bankalar müşterisine kredi kartı vererek yapılan işlemden hizmet
komisyonu alırlar.
Fatura Ödeme İşlemleri: Elektrik, telefon, su ve benzeri gibi kuruluşlarla yapılan
abonelik sözleşmeleri gibi işlemlere aracılık yapmaktadır.
İnternet Bankacılığı işlemlerine aracılık yapmaktadırlar.

