
Mali tablolar›n düzenlenebilmesi için gerekli bilgilerin toplanmas›, kaydedilmesi
ve s›n›fland›r›lmas› için bilgi ak›fl›n› sa¤layacak muhasebe kay›t belgelerine ve
defterlerine gereksinim vard›r. Muhasebenin kay›t tutma ifllevinin yerine getiril-
mesinde, kullan›lacak olan belgeler, defterler ve di¤er kay›t araçlar›n›n bütünü ve
bunlar›n iflleyifl flekilleri toplu olarak muhasebenin teknik yap›s›n› oluflturur.

Bu ünitenin anlafl›lmas› için, ünitede verilen bilgileri ba¤›ms›z olarak de¤il,
bir bütün halinde kavramaya dikkat edin; çünkü bundan sonraki ünitelerde ö¤-
renecekleriniz bu bilgiler üzerine kurulacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Muhasebede bilgi ak›fl› nas›l olmaktad›r ve nas›l sa¤lanmaktad›r?
2. Kay›t tutmada kullan›lan defterlerden biri olan yevmiye defterinin ifllevi nedir?

‹fllemler yevmiye defterine ne flekilde kaydedilmektedir?
3. Mali tablolar›n bilgi kayna¤› oldu¤unu bildi¤imiz hesaplar hangi defterde ve

ne flekilde yer al›r?
4. Kullan›lacak muhasebe defterlerinin tasdik edilmesi gerekir mi?
5. Muhasebe defterine kay›tta uyulmas› gereken kurallar nelerdir?
6. Kay›t tutmada yard›mc› ifllevi olan belgeler nelerdir?
7. Yevmiye defterinden büyük deftere aktar›lan kay›tlar›n sa¤lamas›n›n yap›lma-

s› gerekli midir?
8. Büyük defterdeki ana hesaplara ait yard›mc› defterler kullanmak gerekir mi?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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MUHASEBE B‹LG‹ AKIfiI 

Muhasebede bilgi ak›fl› nas›l olmaktad›r ve nas›l sa¤lanmaktad›r?

Muhasebenin birinci ifllevinin mali nitelikli ifllemlerin yaratt›¤› de¤iflmelerle ilgili
bilgileri toplamak, kaydetmek, s›n›fland›rmak ve özetlemek oldu¤unu biliyoruz.
Ancak bu aflamalar›n (ifllemlerin) nas›l ve hangi araçlarla gerçeklefltirilece¤inin so-
mutlaflt›r›lmas› gerekir. Bunun sonunda ortaya ç›kan yap›, kay›t tutman›n tekni¤i-
ni oluflturacakt›r.

Kay›t tutma sürecinin bafllang›c›nda, önce ifllemin ne oldu¤unun tan›mlanma-
s› gerekir. Bu da o ifllemi ispatlayan belgelerin ele geçirilmesi veya düzenlenme-
si ile olanakl›d›r. Sa¤lanan bilgilere, di¤er bir deyiflle o olay›n ne oldu¤unu ispat-
layan belgelere dayal› olarak ifllemin tüm etkileri bir bütün halinde yevmiye
defterine kay›t edilir. Yevmiye defterindeki kay›tlardan yararlanarak olay›n et-
kileri, büyük defterde etkiledikleri unsurlar› temsil eden hesaplara aktar›l›r, dola-
y›s›yle tüm ifllemlerin etkileri büyük defterde hesap baz›nda biriktirilmifl,
di¤er bir ifade ile s›n›fland›r›lm›fl olur. Dönem boyunca s›n›fland›r›lan de-
¤iflimlerin sonuçlar› mali tablolar halinde özetlenir. Aç›klanan bu süreçte
bilgiler "Girdi-Süreçleme-Ç›kt›" fleklinde bir ak›fl› izler. Afla¤›da muhasebe bilgi
ak›fl› fleklinde görülece¤i gibi, bu ak›fla uygun olarak bilgiler önce belgelerle top-
lan›r ve daha sonra kay›t ortam› içinde kaydetme, s›n›fland›rma ve özetleme ifl-
lemleri ile ç›kt› ad›n› verece¤imiz mali tablolara ulafl›l›r.

Bu süreçte s›ralanan aflamalar›n gerçeklefltirilmesinde kay›t tutma tekni¤inin
gerektirdi¤i temel araçlar› oluflturan kay›tlara esas olan belgelerin ve kay›tlar›n ya-
p›laca¤› defterlerin ifllevlerinin ve flekillerinin bilinmesi önem tafl›r. Bu amaçla afla-
¤›da belgeler ve ilgili defterler ele al›nacakt›r.

Bilgi toplama, kaydetme, s›n›fland›rma hangi araçlarla sa¤lanmaktad›r?

Belgeler
Mali nitelikli olay›n meydana gelmesi ile bafllayan ve mali tablolar›n ç›kar›lmas› ile
sonuçlanan kay›t tutma sürecinde ilk aflama olay›n ne oldu¤unu gösteren, di¤er
bir deyiflle olay›n tan›mlanmas›n› sa¤layan güvenilir bilgileri içeren belgelerin el-
de edilmesidir. Belgelendirme, mali nitelikli bir ifllemin; taraflar, tarih, konu, mik-
tar ve tutar olarak belirlenmesi ifllemidir. Örne¤in bir mal sat›fl› iflleminde sat›c› ile
al›c›n›n, ifllemin yap›ld›¤› gün itibariyle tarihinin, sat›fla konu olan mallar›n çeflidi,
sat›lan miktar›n adet, kilogram veya metre cinsinin ve para olarak tutar›n›n belir-
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lenmesi gibi. ‹leride ilgili olduklar› konular incelenirken tekrar ele al›nacak olan
bu belgeler olay›n çeflidine ve iflletmenin içinde bulundu¤u ülkenin mevzuat›na
ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir. 

Örne¤in, bir mal al›m› ya da sat›lmam›fl mal›n cinsi, kodu, birim fiyat›, birim
tutar› gibi birçok gerekli bilginin yer ald›¤› fatura ile ispatlan›rken, bankaya ad›n›-
za üçüncü flah›slar taraf›ndan yat›r›lan paralar dekont ile ya da avans olarak öde-
nen para makbuz ile ispatlan›r.

Varl›klar›n fiili durumlar›n› saptamak için yap›lan say›m sonuçlar›n› aktaran ve
iflletme içinde haz›rlanan say›m listeleri ile onlar›n de¤erlemelerini de içeren en-
vanter listeleri de ispat edici belgelere örnek olarak gösterilebilir. Bu belgeler ay-
n› zamanda istenirse (ülkemiz için zorunlu) envanter defterine aktar›l›r.

Bu belgeler orjinal olarak karfl› taraftan edinilebilece¤i gibi iflletme içinde de
tarafs›z ve do¤ru olarak haz›rlanm›fl olabilir. 

Belgelerin ifllevi nedir?

Defterler
Muhasebe sürecinde belgelere dayal› olarak yap›lacak kay›tlar, kay›t tutma ifllevi-
nin aflamalar›n›n gerçekleflmesini sa¤layacak olan iki temel deftere, yevmiye def-
teri ve büyük deftere yap›l›r.

Bu aflamalardaki kay›tlar›n yap›lmas›nda kolayl›k sa¤layan, yap›lan kay›tlar›n
do¤rulu¤unun araflt›r›lmas›nda yard›mc› iflleve sahip olan di¤er baz› araçlar da
vard›r: Muhasebe fiflleri, Mizanlar, Yard›mc› defterler, Envanter defteri gibi.

Mali nitelikli ifllemlerin kayd›nda hangi temel defterler kullan›lmaktad›r?

YEVM‹YE DEFTER‹ (GÜNLÜK DEFTER)

Kay›t tutmada kullan›lan defterlerden biri olan yevmiye defterinin
ifllevi nedir? ‹fllemler yevmiye defterine ne flekilde kaydedilmelidir?

Yevmiye Defterinin ‹fllevi

Mali nitelikli ifllemlerin denge içinde çift tarafl› etkisi oldu¤u gerçe¤ini esas alarak hesap-
lara kay›t yap›ld›¤›n› biliyoruz; fakat uygulamada bu esas›n ak›lda tutularak büyük defte-
rin çeflitli sahifelerinde yer alan hesaplara kay›t yap›lmas›, yap›lan kay›tlar›n muhakkak
do¤ru oldu¤u anlam›na gelir mi? Hata olas›l›¤›n› en aza indirmek için ne düflünürsünüz? 

Önceki ünitelerde mali ifllemlerin etkilerinin ilgili hesaplara kayd›n›n birbirine eflit
tutarda borçland›rma-alacakland›rma fleklinde olaca¤› ve bu eflitli¤in kay›tlar›n
do¤rulu¤unu sa¤lamada bir esas oldu¤u aç›kland›. Ancak hesaplar›n çoklu¤u ve
hesaplar›n yer alaca¤› büyük defter içinde her bir hesap için ayr› ayr› sahifeler
kullan›laca¤› düflünülürse, ifllemlerin kayd› s›ras›nda, sözgelifli bir hesaba yap›lma-
s› gerekli kayd›n unutulmas›, ayn› kayd›n iki kere geçmesi veya tutarlardaki hata-
l› kay›tlar vb. nedenler ile hatal› sonuçlar›n ortaya ç›kmas› olas›l›¤› aç›k olacakt›r.

‹fllemlerin, ilgili olduklar› unsurlara ait hesaplarda borç ve alacak fleklindeki et-
kilerinin ayr› ayr› sayfalarda de¤il bütün olarak bir arada görülmesi halinde iflle-
min kayd›n›n hatal› olup olmad›¤›n›n anlafl›lmas› kolaylafl›r. Bu bak›mdan ifllem-
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Belgeler mali nitelikli bir
ifllemin; tarihini taraflar›n›,
konusunu, miktar›n› ve
tutar›n› belirleyen temel
kay›t araçlar›d›r.

Muhasebede yap›lan her
kayd›n bir belgeye dayanmas›
gerekir. Bu amaçla ülkemizde
belli bafll› kullan›lan belgeler;
1. Fatura, sevk irsaliyesi
2. Perakende sat›fl fifli
3. Bonolar (senetler)
4. Çekler
5. Gider pusulalar›
6. Müstahsil makbuzlar›
7. Tafl›ma belgeleri
8. Bordrolar
gibi belgelerdir.

Belgelere dayal› olarak
yap›lacak kay›tlar önce
yevmiye defterine kaydedilir,
sonra büyük deftere
aktar›l›r.
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lerin, bilançoya etkilerini toplayacak olan hesaplara kayd›ndan önce, bu kay›tlara
temel olacak, ifllemlerin tüm etkilerini bir arada göstererek büyük deftere yap›la-
cak kay›tlar›n hatal› yap›lmas›n› önleyecek veya hiç de¤ilse hatalar› en aza indire-
cek bir araca ihtiyaç vard›r. Bu araç "yevmiye defteri" dir. Bu deftere "günlük
defter" de denilmektedir.

Yevmiye defteri, ifllemlerin çift tarafl› etkisini, bir bütünlük içinde, olufl s›rala-
r›na (tarihlerine) göre ele alarak etkiledikleri hasaplar›, etkilendirdikleri tutarlara
ve yönlere göre borçland›rmak, alacakland›rmak suretiyle yerine getirir.

Yevmiye defterinin gelifltirilme nedeni nedir?

Yevmiye Defterinin fiekli ve Yevmiye Defterine Yap›lacak
Kay›tlar›n ‹flleyifli
Yevmiye defterinin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için flu flekil gelifltirilmifltir:

fiekilde numaralanan boflluklar flu bilgiler için ayr›lm›flt›r:
(1) Sahife numaras›
(2) Büyük defter ba¤lant› numaras›
(3) Madde numaras›
(4) Tarih, borçlu hesap ismi (sol tarafa), alacakl› hesap ismi (sonraki sat›rda

ve sa¤ tarafa) ve aç›klama (bu bilgiler madde çizgileri aras›nda toplan›r)
(5) Borçlu hesap tutar›
(6) Alacakl› hesap tutar›

Yevmiye defterinde afla¤›da verilen say›sal örnekte gösterildi¤i gibi, bir ifllemi
bütünü ile kayda alan ve birbirine paralel çizgilerle s›n›rlanan k›sma "madde" de-
nir. Maddeyi açan çizgiler aras›na maddenin tarihi yaz›l›r. Bu tarih ifllemin tarihi
de¤il, ifllemin kayda al›nd›¤› tarihtir. Hemen alt sat›ra sola, borçlu hesap veya
hesaplar›n ad›, tutar sütunlar›ndan ilkine de tutarlar› yaz›l›r. Sonra hiç bofl
sat›r b›rakmaks›z›n ortan›n sa¤›ndan bafllamak üzere alacakl› hesap veya he-
saplar›n ad›, ikinci tutar sütununa da tutarlar yaz›l›r. Hesaplar›n borçland›r›l-
mas› ve alacakland›r›lmas› bittikten sonra ifllemi ispatlayan belgeleri belirleyen bir
ifade ile ifllemin aç›klamas› yap›l›r. Maddenin kapan›fl›n› gösteren aras› bofl b›ra-
k›lm›fl çizgiler sonraki maddenin aç›l›fl›n› ifade eder ve sonraki maddenin kayd› s›-
ras›nda önceden b›rak›lan bu bofllu¤a tarih yaz›l›r. Sahifenin sonuna rastlayan bir
maddeden sonra tekrar madde yaz›lamayaca¤› için kapan›fl çizgisinde tarih aral›-
¤› b›rak›lmaz.

Yevmiye Defter i  (Günlük Defter )82

Yevmiye defteri ifllemleri
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S IRA S ‹ZDE

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

Yevmiye defteri
örne¤i



Her madde içinde borçland›r›lan tutarlarla alacakland›r›lan tutarlar birbirine
eflit olaca¤›ndan, her sahife sonunda al›nacak borç ve alacak tutarlar› toplam› da
birbirine eflit olacakt›r. Bu toplamlar›n eflit olmamas› kay›tta bir hatan›n yap›ld›¤›-
n› gösterir. Hata, ileride görülece¤i gibi sadece "usulune uygun" olarak düzelti-
lebilir. Bu bak›mdan her sahife, doldu¤u an toplanmal›, böylece hatalar›n birik-
mesi önlenmelidir. Bu toplam izleyen sahifenin bafl›na devredilerek toplama iflle-
mine devam edilmelidir.

Yevmiye defterinde her sahifenin sonunda toplam yapmak neden gereklidir?

‹flletme 5 Ocak 20.. tarihinde Ali ‹pek’ten 89 nolu fatura ile 5.000.000 TL peflin,
7.000.000 TL kredili olmak üzere 12.000.000 TL tutar›nda mal alm›flt›r:

Yevmiye defterinde ifllemin kayd›n› gösteren maddede, ifllemin kay›t tarihi, ifl-
lemin s›ra numaras› (138 olarak belirtilen madde numaras›), maddenin sol taraf›n-
da borçland›r›lan hesap (Mal hesab›) onun alt›nda ve maddenin ortas›ndan itiba-
ren yaz›lan sa¤ tarafta alacakland›r›lan hesaplar (Kasa ve Borçlar hesab›) ve tutar-
lar ile iflleme ait bilgiler yer alm›flt›r.

Yevmiye defterine yap›lan bu kay›t daha sonra hesaplar› içeren büyük deftere
aktar›l›r. Maddede yer alan Mal Hesab›, Kasa hesab› ve Borçlar hesab› büyük def-
terde kendileri için ayr›lan sayfalara geçirilir.

Yevmiye defterindeki bilgilerden yararlanarak büyük defterde hesaplara kay›t
yap›ld›kça yevmiye defterinde ilgili hesab›n karfl›s›na büyük defter sahife numara-
s› yaz›l›r.

Ayn› flekilde, büyük deftere aktar›lan bir kayd›n kayna¤›n›, gerekti¤inde, ko-
layl›kla saptamak için hangi yevmiye maddesinden al›nd›¤›n› göstermek üzere il-
gili maddenin numaras› da büyük defter hesab›nda bir sütuna (ba¤lant› sütununa)
kaydedilir. Böylece iki defter aras›nda ba¤lant› kurulmufl olur.

Yevmiye defterine ifllemin oluflumunu gösteren, ispatlayan belgeler-
den (fatura, gider fifli, istihsal makbuzu vb.) kay›t yap›l›r. Büyük deftere ge-
çirmeler muhakkak surette yevmiye defterinden olmal›d›r. Hiçbir zaman yukar›-
da söz konusu edilen belgelerden do¤rudan do¤ruya büyük deftere geçirme yo-
luna gidilmemelidir.

"Madde" fleklinde yap›lan muhasebe kayd›nda hangi bilgilere ne flekilde yer verilir?

‹fllemlerin etkilerini toplu olarak gösteren yevmiye maddelerinde borç ve alacak
toplamlar›n›n eflit olaca¤› önceden aç›klanm›flt›. Bu eflitli¤in her zaman bir tek borç
ve bir tek alacak fleklinde olaca¤› söylenemez. Çünkü ifllemlerin en az iki taraf› il-
gilendirmesine ra¤men baz› durumlar da ifllemde etkilenen unsurlar ikiden fazla,
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dolay›s›yla bu etkileri toplayacak maddedeki borç veya alacak kay›tlar›n›n her biri
de say›ca birden fazla olabilir. Bu bak›mdan maddeler üç flekilde oluflabilir:

1. Bir hesap borçlan›rken, di¤er bir hesap alacaklan›r (Basit madde).
2. Bir hesap borçlan›rken birden fazla hesap alacaklan›r veya birden fazla he-

sap borçlan›rken bir hesap alacaklan›r (Bileflik madde).
3. Birden çok hesap borçlan›rken ayn› madde içinde birden çok hesap ala-

caklan›r (Kar›fl›k madde).
Yukar›da gereklili¤i ve mahiyeti aç›klanan yevmiye defteri kay›tlar›n›n sa¤laya-

ca¤› yararlar› flu flekilde özetleyebiliriz:
1. Yevmiye defteri herbir ifllemi o ifllemden etkilenen unsurlar› birarada ele

alarak bir bütün olarak gösterir,
2. Yevmiye defteri bir gün içinde yap›lan ifllemlerin neler oldu¤unu toplu ola-

rak gösterir,
3. Büyük deftere yap›lacak kay›tlar›n sa¤l›kl› olmas›na yard›m eder,
4. Büyük defter hatalar›n›n bulunmas›na yard›m eder,
5. ‹fl bölümüne imkan verir.

‹fllemlere ait belgelere dayal› olarak yevmiye defterine yap›lacak kay›t ne gibi yararlar
sa¤lar?

BÜYÜK DEFTER

Mali tablolar›n bilgi kayna¤› oldu¤unu bildi¤imiz hesaplar hangi
defterde ve ne flekilde yer al›r?

Büyük Defterin fiekli ve ‹flleyifli
Mali tablolar›n haz›rlanabilmesi için dönem içinde bilanço unsurlar›nda ve faali-
yet sonucunu oluflturan çeflitli gelir ve giderlerde meydana gelen de¤iflmeleri sap-
tamak üzere hesaplar›n gerekli oldu¤unu ve hesaplar›n tümünü kapsayan deftere
"büyük defter" denildi¤ini biliyoruz. Hesaplara yap›lacak kay›tlar›n hatal› olmas›-
n› önlemek, hata yap›lm›flsa bulunmas›n› kolaylaflt›rmak ve benzeri nedenlerle ifl-
lemlerin ilk aflama olarak yevmiye defterine kaydedilece¤ini, buradan hesaplara
geçirme yap›laca¤›n› özetle yevmiye defterindeki kay›tlar›n büyük defter kay›tlar›
için bilgi kayna¤› oldu¤unu da bu ünitede ö¤rendik. Görülüyor ki yevmiye defte-
rine ve büyük deftere kaydedilen etkiler ayn› etkilerdir; fakat bu defterlere kay-
detme nedenleri ve esaslar› (sistemleri) farkl›d›r: Yevmiye defterinde ifllemin etki-
leri bir madde içinde bir bütün halinde kaydedilirken, büyük defterde ifllemin
etkileri etkiledikleri unsurlara ait ayr› ayr› sahifelerde yer alan hesaplara kay-
dedilir. Böylece mali nitelikli olaylar›n etkileri büyük defterde hesap baz›nda s›-
n›fland›r›lm›fl olur. 

Büyük defterde hesaplara kaydedilen bir muhasebe ifllemine ait bir de¤iflme hakk›nda
tam bilgi vermek için hesaplar üzerinde hangi bilgilere yer verilmeli ve bu bilgiler nas›l
gösterilmelidir?

Hesaplar›n iki tarafl› olmas› nedeni ile büyük defterin karfl›l›kl› iki sahifesi tek
bir hesaba ait olur. Bu bak›mdan büyük defterde sayfalar iki sahife 1-1, 2-2, 3-3
fleklinde numaralan›r ve numaralama, karfl›l›kl› iki sahifeye ayn› numara verilmek
suretiyle devam eder.
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‹ki sahifeyi kapsayacak flekilde üst ortaya hesab›n ismi yaz›l›r. Sol sahife hesa-
b›n borç taraf›, sa¤ sahife alacak taraf›d›r. Afla¤›da, piyasada bas›l› ve ciltli olarak
bulunabilen, büyük defterin karfl›l›kl› iki sayfas› (aç›lm›fl bir flekilde) örnek olarak
verilmifltir.

Defterde 1’den 14’e kadar numaralar tafl›yan yerlerin anlam› fludur:
(1) Sayfa numaras› (karfl›l›kl› iki sayfaya da ayn› numara)
(2) Hesab›n ad›
(3) Hesab›n borç taraf› (karfl›l›kl› iki sayfadan soldakinin tamam›)
(4) Hesab›n alacak taraf› (karfl›l›kl› iki sayfadan sa¤dakinin tamam›)
(5) Hesab› borçland›r›lan kayd›n tarihi
(6) Hesab› borçland›ran kayd›n yevmiye maddesinin numaras›
(7) Hesab› borçland›ran ifllem hakk›ndaki aç›klama
(8) Hesab› borçland›ran kay›ttaki tutar
(9) Hesab›n borç taraf› ara toplam›
(10) Hesab› alacakland›ran kayd›n tarihi
(11) Hesab› alacakland›ran kayd›n yevmiye maddesinin numaras›
(12) Hesab› alacakland›ran ifllem hakk›ndaki aç›klama
(13) Hesab› alacakland›ran kay›ttaki tutar
(14) Hesab›n alacak taraf› ara toplam›

Yevmiye defteri ve büyük defter aras›nda ne fark vard›r? Karfl›laflt›rmal› olarak aç›klay›n›z.

‹nceledi¤imiz bu defterler çift tarafl› muhasebe, di¤er bir ifade ile bilanço esa-
s›na göre yürütülen muhasebe için genel muhasebenin teknik yap›s› içinde gerek-
li olan temel defterlerdir. Ancak ülkelerin yürürlükteki mevzuat›na göre tutalacak
defterlerin say›s› daha farkl› olabilir.

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu (V.U.K) "defter tutma zorunda olan tüccarlar›"
y›ll›k al›m veya sat›m hacimlerini temel alarak iki s›n›fa ay›rm›fl ve bu s›n›flar›n tut-
mak zorunda olduklar› zorunlu defterleri belirlemifltir (Bu k›stas y›ldan y›la de¤i-
flime u¤ramaktad›r).
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Bugün için V.U.K’a göre birinci s›n›f tüccarlar bilanço esas›na göre defter
tutarlar. Bunlar›n tutmak zorunda olduklar› defterler flunlard›r:

• Yevmiye Defteri (Günlük Defter)
• Büyük Defter (Defter-i Kebir)
• Envanter Defteri
Bu defterler yan›nda ayr›ca faaliyetin niteli¤ine göre V.U.K ‘nda tutulmas› zo-

runlu olarak; imalat ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi defteri, yabanc›
nakliyat kurumlar›n›n has›lat defteri gibi defterlerde kullan›lmaktad›r.

V.U.K Md.185’te "Envanter Defteri ve bilanço günü" bafll›¤› alt›nda "Envanter
defterine ifle bafllama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda ç›-
kar›lan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "bilanço günü" denir.
Envanter defteri ciltli ve sayfalar› müteselsil s›ra numaral› olur" denilmektedir.

V.U.K.’a göre ikinci s›n›f tüccarlar iflletme esas›na göre iflletme hesab› defte-
ri tutarlar. Sadece gelir ve giderin izlenmesi temeline dayal› olan bu deftere, ka-
y›tlar›nda temel muhasebe eflitli¤ini gözetmedi¤i ve analiz ve yoruma imkan ver-
medi¤i için muhasebe demek do¤ru de¤ildir. 

Büyük defterin özelli¤i nedir ve nas›l kullan›l›r?

Muhasebe Defterlerinin Bilgisayarla Tutulmas›
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yaratt›¤› olanaklarla, bugün iflletmelerde muhase-
be kay›tlar› hemen hemen tamamen bilgisayarla yap›lmaktad›r. Günümüzde eko-
nomik olaylar iflletme faaliyetlerinin çok yo¤un ve h›zl› bir flekilde izlenmesini ge-
rekli k›lmaktad›r. Bu durum iflletmelerde faaliyetlere ait toplanacak ve ifllemlere
konu edilecek bilgi say›s›n› ve çeflidini çok art›rm›flt›r. H›zl› geliflen olaylarda, h›z-
l› bir flekilde ancak do¤ru, güvenilebilir ve anlaflabilir bilgilere kolayl›kla eriflmek
çok önemli hale gelmifltir. Bilgisayarlar muhasebenin birinci ifllevini oluflturan bil-
gi toplama, kaydetme, s›n›fland›rma ve özetleme hatta muhasebenin ikinci ifllevi
olan analiz ifllemlerini elle yap›lan kay›t ifllemlerinden daha h›zl› yapma olana¤›
sa¤lamaktad›r. Muhasebede bilgi ifllem teknolojisinin kullan›lmas› sonucu el ile
yap›lan ifllemleri büyük ölçüde azaltm›flt›r. Ancak bilgisayar›n kullan›lmas› muha-
sebedeki bilgi ak›fl›n› (belgeler-defterler-raporlar) de¤ifltirdi¤i veya kullan›lmas›
gereken yevmiye ve büyük defterleri ortadan kald›rd›¤› anlafl›lmamal›d›r. Sadece
flekil olarak ciltli defterler yerine bilgisayara uygun sahifeleri birbirine uzunlama-
s›na ba¤l› sürekli formlar kullan›lmaktad›r. Kullan›lan bu sürekli formlarda yer
alan bilgiler, yukar›da aç›klanan yevmiye defteri ile büyük defterde yer alan bilgi-
ler ile ayn›d›r.

Muhasebenin bilgisayarla tutulmas›n› sa¤layan ve piyasada bulunan çok say›-
da muhasebe paket programlar› bulunmaktad›r.

Muhasebenin bilgisayarla tutulmas› neler sa¤lamaktad›r?

Muhasebenin bilgisayarla tutulmas›ndan sadece muhasebede yap›lan kay›t, hesaplama,
analiz gibi ifllemlerin elle yap›lmas› yerine makineyle yap›ld›¤› anlafl›lmal›d›r. Bilgisaya-
r›n muhasebenin temelini, muhasebenin kavramlar›n›, muhasebedeki bilgi ak›fl istikame-
tini de¤ifltirmedi¤ini unutmay›n›z.
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Defterlerin Tasdiki

Kullan›lacak muhasebe defterlerinin tasdik edilmesi gerekir mi?

Vergi Usul Kanunun 220. Maddesinde ve Türk Ticaret Kanununun (T.T.K) 69.
Maddesinde baflta bilanço ve iflletme hesab› esaslar›n› oluflturan defterler olmak
üzere tasdiki zorunlu defterler belli edilmifltir. Bu defterler V.U.K. 224-225. Mad-
deleri gere¤ince noter taraf›ndan tasdik olunur.

Tasdik Zaman›
- Ötedenberi ifle devam etmekte olanlar ertesi y›l kullanacaklar› defteri için-

de bulunduklar› y›l›n Aral›k ay› içinde, 
- Yeniden ifle bafllayanlar, s›n›f de¤ifltirenler ve yeni bir mükellefiyete giren-

ler, ifle bafllama, s›n›f de¤ifltirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden ön-
ce; vergi mükellefiyeti kalkanlar, muafl›ktan ç›kma tarihinden bafllayarak
on gün içinde,

- Defterin dolmas› halinde veya di¤er nedenlerle bir y›l içinde defter kullan-
mak zorunda kalanlar kullanmadan önce,

- Ayn› defteri ertesi y›l da kullanmak isteyenler kullanaca¤› y›l›n Ocak ay›
içinde, tasdik ifllemini yapt›rmak zorundad›rlar (V.U.K. md:222).

Kullan›lacak muhasebe defterleri ne zaman tasdik ettirilmelidir?

Deftere Kay›t Disiplini

Muhasebe defterine kay›tta uyulmas› gerekli kurallar nelerdir?

‹fllemlerin muhasebe defterlerine kay›tlar›, Vergi Usul Kanunu 215-219. maddele-
ri ile Ticaret Kanununun 66. Maddesi gere¤ince flu kurallara uyularak yap›l›r:

- Defterler ve kay›tlar Türkçe tutulurlar.
- Defterler mürekkeple yaz›l›r. Istampa ve sair damga aletleri kullan›lmas›,

Maliye Bakanl›¤›’n›n müsaadesi al›narak hareketli yaprakl› kanuni defter
kullan›l›yorsa bunlar›n makinede yaz›lmas›, kopya ka¤›d› kullan›lmas› müm-
kündür. Toplamlar geçici olarak kurflun kalemle al›nabilir.

- Defterlerde usulen yaz›lmaya ayr›lm›fl olan sat›rlar çizilmeksizin bofl b›rak›-
lamaz ve atlanamaz. Sat›r aralar›na yaz›lamaz.

- Defterlerin sayfalar› ciltten kopar›lamaz, y›rt›lamaz. Hareketli yaprakl› def-
terler kullan›l›yorsa bunlar›n s›ras› bozulamaz, y›rt›lamaz.

- Defterlere geçirilen bir kayd› çizmek, silmek veya kaz›mak suretiyle okuna-
maz hale getirmek yasakt›r.

- Yevmiye defterinde yap›lan yanl›fllar ancak muhasebe kurallar›na göre dü-
zeltilebilir. Yevmiye defteri d›fl›nda kalan defterlerdeki yanl›fllar, yanl›fl ya-
z›lan rakam veya yaz›n›n okunacak flekilde çizilmesi üst yan taraf›na ya da
ilgili bulundu¤u hesaba do¤rusunun yaz›lmas› yolu ile düzeltilir.

- ‹fllemlerin defterlere günü gününe geçirilmesi esas olmakla birlikte ifllemler
en geç 10 gün içinde defterlere kaydedilmelidir. Kay›tlar›n› sürekli olarak
muhasebe fiflleri, priminota ve bordro gibi yetkililerin imzas›n› tafl›yan bel-
gelere dayanarak yürüten iflletmelerde ifllemlerin sözü geçen belgelere kay-
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dedilmesi, deftere ifllenmesi yerine geçer. Ancak bu durumda en geç 45
gün içinde deftere yaz›lmal›d›r.

Muhasebe defterlerine kay›t s›ras›nda hangi kurallara uyulur?

KAYITLARDA YARDIMCI ‹fiLEV‹ OLAN BELGELER

Kay›t tutmada yard›mc› ifllevi olan belgeler neledir?

Muhasebe Fiflleri

Mali ifllemlerin tüm etkilerini zihnen düflünerek yevmiye defterine kayd› s›ras›nda hata
yapma olas›l›¤› var m›d›r? Varsa bu hatalar› önlemek ya da en aza indirmek ifllevi yükle-
nen yard›mc› bir araç düflünebilir misiniz?

Mali nitelikli olaylar›n etkilerini do¤rudan ilgili hesaplara geçirmedeki olas› hata-
lar› önlemek, bununla birlikte gene de hatal› geçirmeler yap›lm›flsa hatan›n varl›-
¤›n›n saptanmas›nda bir temel elde etmek amac› ile nas›l yevmiye defterinden ya-
rarlan›l›yorsa, yevmiye defteri kay›tlar›n› kolaylaflt›rmak ve böylece yevmiye def-
terinde yap›lacak olas› hatalar› önlemek, ifllemin etkilerini yevmiye defterine ge-
çirmeden önce toplu olarak görmek ve bu etkileflimde denkli¤i sa¤lamak için mu-
hasebe fiflleri kullan›labilir. Yevmiye defterinde yap›lan bir hatan›n çizilerek, sili-
nerek düzeltilmesi olanakl› olmad›¤›ndan düzeltme, usulune uygun olarak örne-
¤in, hatay› düzeltici bir kay›tla yap›lmak zorundad›r. Fiflte böyle bir zorunluluk ol-
mad›¤› için ifllemin etkilerinin yevmiye kayd›ndan önce fiflte gösterilmesi hatan›n
fiflin üzerinde düzeltilebilmesi kolayl›k sa¤lar. Bu nedenle fifller, muhasebenin
kay›t tutma aflamas›nda yard›mc› bir iflleve sahiptir.

Muhasebe ifllemlerinin, kasay› ilgilendirip ilgilendirmediklerine göre incelen-
meleri sonucunda, ancak iki karaktere sahip olduklar› görülür. Birinci tür ifllemle-
ri toplayan fifllere kasa fiflleri, bunlardan kasaya para giriflini kayda alanlara "tah-
sil fiflleri", kasadan para ç›k›fllar›n› kayda alanlara "tediye fiflleri" denilir. Kasa
d›fl›ndaki unsurlar aras›nda oluflan ifllemleri toplayan fifllere de "mahsup fiflleri"
denir.

Fifllerin zorunlu bir flekli yoktur, ancak genellikle gerekli bilgileri içerecek fle-
kilde haz›rlanan al›fl›lm›fl flekiller söz konusudur.

Tahsil ifllemlerinde borçlu hesap daima KASA Hesab› oldu¤u için tahsil fiflinde
bu hesab›n ad› bas›l› olarak sol tarafta yer al›r. Sa¤ tarafta (ya da afla¤›da aç›kla-
ma ile birlikte), alacakl› hesap veya hesaplar›n adlar›n›n yaz›laca¤› yer bofl olur.
Kasan›n borçlanmas› karfl›t› olarak etkilenen unsurlar de¤iflebilece¤inden, ifllem-
deki etkilenen unsura ait hesab›n ya da hesaplar›n adlar› bu bofllu¤a yaz›l›r. Ayr›-
ca fiflte tutar ve aç›klama sütunlar› da bulunur.

Tediye (ödeme) fiflinde tahsil fiflinin tersine tediye ifllemlerinde alacakl› hesap
daima Kasa Hesab› olaca¤› için bu hesab›n ad› sa¤ tarafta bas›l› olarak yer al›r. Sol
tarafta (ya da afla¤›da aç›klama ile birlikte) borçland›r›lacak hesap ya da hesapla-
r›n adlar›n›n yaz›laca¤› yer bofl olur. Tediye fiflinde de aç›klama ve tutar sütunla-
r› bulunur.

Mahsup ifllemlerinde borçland›r›lacak ve alacakland›r›lacak hesap ya da he-
saplar›n adlar› belli olmad›¤›ndan, bu fifllerde bas›l› olarak hiçbir hesab›n ad› bu-
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lunmaz, Yevmiye defterinde yap›lacak kayd›n ayn›s›, fakat yevmiye defterindeki
kay›ttan önce o kayda esas olmak üzere, mahsup fiflinde yap›l›r.

Fifllerin yukar›da say›lan yararlar›n›n yan›nda, di¤er bir yarar› daha vard›r. ‹le-
ride de görülecek olan yard›mc› defter kay›tlar› genellikle yevmiye defteri yerine
fiflten yap›l›r. Bilindi¤i gibi yard›mc› defter hesaplar›, bir büyük defter hesab›n›n
alt hesaplar›d›r. Dolay›siyle, yard›mc› deftere yap›lacak kay›tlar›n toplamlar›, ayn›
zamanda ilgili büyük defter hesab›n›n toplamlar›na eflit olmal›d›r. Büyük deftere
kay›tlar yevmiye defterinden aktar›l›r; ancak yard›mc› deftere yap›lacak kay›tlar da
yevmiyeden geçirilecek olursa, yevmiyede yap›lan bir hata aynen büyük defter ve
yard›mc› deftere geçirilece¤inden, hatan›n bulunmas› güçleflir, hatta baz› tip hata-
larda imkans›z hale gelir. Oysa, büyük deftere yevmiyeden aktarma yap›l›rken,
yard›mc› deftere fifllerden kay›t yap›lmas› halinde, yard›mc› defter toplamlar› ile il-
gili büyük defter hesab›n›n toplamlar› eflit olmad›¤›nda, muhasebe dili ile "top-
lamlar tutmad›¤›nda" bir hatan›n var oldu¤u ortaya ç›kacakt›r.

Fifllerden yevmiye defterine ve yard›mc› defterlere kay›t yap›ld›kça, kay›t ya-
p›ld›¤›n› göstermek üzere fifllerin üzerine madde numaras› ve yard›mc› hesap nu-
maras› not edilir. Afla¤›da Tahsil, tediye ve mahsup fifli örnekleri verilmifltir.
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Hangi muhasebe fiflleri vard›r? Bu fifllerin ifllevleri nelerdir?

Büyük Defter Kay›tlar›n›n Sa¤lamas›: Mizan

Yevmiye defterinden büyük deftere aktar›lan kay›tlar›n sa¤lama-
s›n›n yap›lmas› gerekli midir?

‹fllemlerin ilk kayd›n›n yevmiye defterinde yap›lmas› ile, büyük defter hesaplar›na yap›la-
cak kay›tlar›n do¤ru olmas›n›n sa¤lanmas› amaçland›¤›na göre, büyük defter hesaplar›na
aktar›lan kay›tlar›n muhakkak do¤ru olaca¤›n› iddia edebilir misiniz? 

‹fllemler eksiksiz ve do¤ru olarak kaydedildi¤inde büyük defter kay›tlar›n›n
borç toplamlar› ile alacak toplamlar› birbirine eflit olacakt›r. Bu eflitlik, kay›tlar›n
do¤rulu¤unun kontrolünde temeldir.

Büyük deftere yap›lan kay›tlar belirli dönemler sonunda her bir hesab›n borç
ve alacak toplamlar›n› gösterecek flekilde bir çizelgede toplan›r. Bu çizelgede he-
saplara ait borç toplam›, alacak toplam›, genelde istenirse borç kalanlar› ve alacak
kalanlar› belirtilir. Hesaplar›n borç toplamlar›n›n toplam›, büyük deftere dönem
içinde yap›lan tüm borç kay›tlar›n›n toplam›n›; hesaplar›n alacak toplamlar›n›n
toplam›, büyük deftere dönem içinde yap›lan tüm alacak kay›tlar›n›n toplam›n›
gösterir. Her bir ifllemin kayd›nda borç ve alacak kay›tlar›n› ifade eden borç top-
lamlar› ile alacak toplamlar› birbirine eflit olaca¤›ndan ve hesaplara yap›lan kay›t-
lar da yevmiye defterinden al›nd›¤›ndan bu toplamlar ayn› zamanda yevmiye def-
terinin o tarihteki borç-alacak toplamlar›na eflit olacakt›r. Yap›lan dökümde bu
eflitlik bulunmazsa kay›tlar›n hatal› oldu¤u ortaya ç›kar. Toplamlar için ileri sürü-
len eflitlik, dolay›s›yla kalanlar için de geçerlidir. Kay›tlar›n sa¤lamas›na olanak ve-
ren ve hesap toplamlar›n›n dökümünü gösteren bu çizelgeye "Mizan" denir.

Bir mizanda hangi bilgiler yer almal›d›r? 
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Afla¤›da bir mizan örne¤i verilmifltir:

(1) A ‹fiLETMES‹

(2) ………………. Tarihli  (3 ) …. Mizan›

Mizanda gösterilen bilgiler flunlard›r:
(1) ‹flletmenin ad›,
(2) Mizan›n ait oldu¤u tarih,
(3) Mizan›n kapsad›¤› süre (Ayl›k, haftal›k gibi),
(4) S›ra numaras›,
(5) Hesaplar›n büyük defter sahifesi numaras›,
(6) Hesaplar,
(7) Hesaplar›n borç toplam›,
(8) Hesaplar›n alacak toplam›,
(9) Borç kalan› veren hesaplar›n borç kalanlar›,
(10) Alacak kalan› veren hesaplar›n alacak kalanlar›,
(11) Hesaplar›n (büyük defter) borç kay›tlar›n›n toplam›,
(12) Hesaplar›n (büyük defter) alacak kay›tlar›n›n toplam›
(13) Hesaplar›n borç kalanlar› toplam›,
(14) Hesaplar›n alacak kalanlar› toplam›.

Dönem içinde herhangi bir tarihte ç›kar›lan mizana geçici mizan denir. Nor-
mal olarak geçici mizan her ay›n sonunda ç›kar›l›r ve o ay›n ad› ile an›l›r: Ocak
Ay› Mizan› gibi. Mümkün oldu¤u taktirde her gün için, her hafta için veya 10
günlük süreler için de haz›rlanabilir. Mizan›n k›sa aralarla ç›kar›lmas› hatalar›n k›-
sa süreler içinde saptanmas›na olanak sa¤lar. Böylece hatalar›n, bir di¤eri üzeri-
ne birikerek bulunmalar›n›n zorlaflmas› önlenmifl olur. Hatalar bulunur bulunmaz
düzeltilmelidir.

Muhasebe döneminin bir y›l uzunlu¤unda olmas›, mizanlar›n da her ay sonun-
da ç›kart›lmas› halinde ilki hariç, takip eden aylar›n sonlar›nda ç›kart›lanlar sürek-
li önceki aylar› da kapsayacak flekilde kümülatiftirler. Birinci ay sonundaki mizan-
da varl›klar, borçlar, sermaye, gelir (has›lat) ve giderler için bir ayl›k tutarlar ve
kalanlar, onikinci ay sonunda da oniki ayl›k tutarlar ve kalanlar görülür.
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Kay›tlar do¤ru yap›lm›flsa 11
ile 12 ve 13 ile 14 ncü
sütunlar eflit olacakt›r.
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No.: Defter Hesaplar

S. No. Borç Alacak Borç Alacak

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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12. ay›n sonunda ç›kar›lan mizana "Genel Geçici Mizan" denir. Daha sonra
görülece¤i gibi y›l sonu ayarlama ve düzeltme kay›tlar› yap›ld›ktan sonra bu ka-
y›tlar›n do¤rulu¤unu araflt›ran bir mizan daha ç›kart›l›r. Bilançoya esas olan bu
mizana "Kesin Mizan" ya da "Kat’i Mizan" denir.

Yevmiye defteri ile büyük defter aras›ndaki tutarl›l›¤› (uygunlu¤u) nas›l araflt›r›rs›n›z?

Aç›klanan flekilde düzenlenen mizan flu amaçlara hizmet eder:
1. Büyük defterde borç-alacak eflitli¤inin devam ettirilip ettirilmedi¤ini gösterir.
2. Hatalar›n belirli süreler içinde kalmas›na neden olur, böylece hatalar›n

bulunmas›n› ve düzeltilmelerini kolaylaflt›r›r.
3. Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lacak hesap kalanlar›n› verir. 

Mizan›n düzenlenmesi hangi yararlar› sa¤lar?

YARDIMCI DEFTERLER

Büyük defterdeki ana hesaplara ait yard›mc› defterler kullanmak
gerekir mi?

‹kinci ünitede yard›mc› hesaplar tan›mlanm›flt›. Buna göre bir ana hesab› olufltu-
ran birden fazla unsur ya da birey varsa ana hesapla birlikte o unsurlara ya da bi-
reylere ait de¤iflmelerin de izlenmesi gerekir.

Örne¤in bir Alacaklar hesab›n›n (x) büyüklü¤ündeki kalan› iflletmenin, toplam
(x) büyüklü¤ünde alaca¤› oldu¤unu gösterir; fakat bu alaca¤›n kimlerden ve han-
gi tutarlardaki alacaklardan olufltu¤u bilgisini vermez. Oysa alacaklar›n izlenebil-
mesi, zaman›nda tahsil edilebilmesi için kimlerden ne kadar, hangi vadede alaca-
¤›n oldu¤unun bilinmesi gereklidir. Dolay›s›yla örne¤in Alacaklarda de¤iflme ya-
ratan mali bir ifllem yevmiyede kayda al›nd›ktan sonra hem büyük defterde Ala-
caklar hesab›na geçirilecek hem de bireylere ait yard›mc› hesap dedi¤imiz alt he-
saplarda izlenecektir.

Belirli bir ana hesab› oluflturan birden fazla unsur ya da birey varsa onlara ait
yard›mc› hesaplar›n hepsinin borç toplamlar›n›n toplam› ilgili ana hesab›n borç
toplam›n›, alacak toplamlar›n›n toplam› ilgili ana hesab›n alacak toplam›na eflit
olacak, dolay›s›yla yard›mc› hesaplar›n kalanlar›n›n toplam› da ana hesab›n kala-
n›n› verecektir.

Bir ana hesaba ait yard›mc› hesaplar›n topland›¤› deftere yard›mc› def-

ter denir. Bu durumda örne¤in, Alacaklar Hesab› Yard›mc› Defteri, Borçlar He-
sab› Yard›mc› Defteri, Bankalar Hesab› Yard›mc› Defteri vb. birçok yard›mc› def-
ter olacakt›r. 

Yard›mc› defter bir kavramd›r, ciltli bir defter olabilece¤i gibi her bir unsur ve-
ya birey için kullan›lan kartlardan oluflan bir kartotex grubu ya da bir bilgisayar
program› uygulamas›nda ilgili hesaplara ait "kütükler" olabilir.

Ana hesab› oluflturan bireylere ait kartlar›n veya föylerin flekli ana hesab›n ni-
teli¤ine göre de¤iflir ve yasal bir flekli yoktur. Örne¤in, alacaklar›n yard›mc› defte-
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rinde yard›mc› hesab›n kime ait oldu¤unu gösteren bilgi ile ifllemi aç›klayan di¤er
bilgilere ait sütunlar yan›nda Alacaklar ana hesab›nda oldu¤u gibi borç tutar›, ala-
cak tutar› sütunlar› ve bir de kalan sütunu olmal›d›r. Mal ile ilgili hareketlerin iz-
lenmesinde ise yard›mc› hesab›n hangi mala ait oldu¤unu gösteren bilgiler yan›n-
da birim miktar›, birim fiyat›, tutar› gibi bölümleri içeren üç ana sütun olabilir: G‹-
REN, ÇIKAN, KALAN sütunlar› gibi.

Mizan›n tutmas› yevmiye defterine ve büyük deftere yap›lan tüm kay›tlar›n do¤ru oldu¤u-
nu ifade eder mi? Mizanda görülemeyecek ne tür hatalar olabilir? Bu tip hatalar nas›l
araflt›r›lmal›d›r?

Mizan tuttu¤u halde kay›tlarda yevmiyede yanl›fl hesap ismi kullan›lmas›; bü-
yük defterde yanl›fl sahifeye, dolay›siyle yanl›fl hesaba kay›t gibi baz› hatalar›n ya-
p›lm›fl olmas› olanakl›d›r. Bu tip hatalar›n araflt›r›lmas›nda farkl› kontrol yollar›
vard›r; örne¤in daha önce de belirtildi¤i gibi mizanda hesaplar›n ters yönde kalan
verip vermedi¤ine bakmak bir yoldur. Mizanda alacaklar hesab› alacak kalan› ve-
riyorsa bu bir hatay› gösterir. Çünkü varl›k hesaplar›n›n borç taraf› art›fl›, alacak
taraf› azal›fl› ifade eder. Mevcut alacaktan fazlas› tahsil edilemiyece¤ine göre ala-
caklar hesab›n›n daima borç kalan› vermesi gerekir.

Ancak bazen ana hesap ile ayn› nitelikte olan ve dolay›s›yla ayn› yönde çal›fl-
mas› gereken yard›mc› hesaplardan biri (ya da daha fazlas›) ters kalan (borç ka-
lan› vermesi gerekirken alacak veya alacak kalan› vermesi gerekirken borç kala-
n›) verir, fakat bu kalan di¤er yard›mc› hesap kalanlar› içinde kaybolur, muhase-
be dili ile mahsup edilir. Bu durumda ana hesap do¤ru yönde kalan verebilir.
Halbuki yard›mc› hesaplar›n dökümü böyle bir hatan›n oldu¤unu göstermektedir. 

(x) iflletmesinin Ocak ay› içindeki kay›tlar›n› içeren Ticari Alacaklar Hesab› ve Tica-
ri Alacaklar Yard›mc› Hesap Defterinin 31.01 tarihli durumu afla¤›da verilmifltir.

Büyük defter hesab›:

Bu hesab›n kalan› (100.000.000 – 70.000.000) iflletmenin 31.1 tarihi itibariyle
toplam 30.000.000 lira ticari alaca¤› oldu¤unu göstermektedir.

Ticari Alacaklar Hesab› Yard›mc› Defterindeki hesaplar:
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TİCARİ ALACAKLAR

40.000.000 15.000.000
35.000.000 20.000.000
25.000.000 35.000.000
100.000.000 70.000.000

Bay (x)

40.000.000 15.000.000

Bay (y)

30.000.000 20.000.000

Bay (z)

25.000.000 35.000.000
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Büyük deftere geçen her kayd›n yard›mc› defterde bireylere ait hesaplara ge-
çirilmifl oldu¤unu görüyoruz. Ancak her bir yard›mc› hesab›n borç kalan› verme-
si gerekirken Bay z’ye ait yard›mc› hesab›n alacak kalan› vermesi bir hatan›n ol-
du¤una iflaret etmektedir.

Özetlersek, yard›mc› defter, yard›mc› hesaplarda ana hesab› oluflturan unsurla-
ra ya da bireylere ait durumlar›n ana hesapla uyum içinde olan alt hesaplarda iz-
lenmesini sa¤lar ve baz› tip hatalar›n bulunmas›nda yard›mc› olur.

Mizanda fark edilmeyen bir hata yard›mc› defterlerce bulunabilir mi? Bulunursa nas›l
farkedilir?

Yevmiye defterine yap›lan kay›tlar büyük defterde hesaplara aktar›lacak kay›tlar›n do¤ru-
lu¤unu sa¤lamada bir araçt›r. Ancak bu, hiç hata yap›lmayaca¤›n›, hatalar›n tamamen ön-
lenece¤ini ifade etmez. Yevmiye ve büyük defter toplamlar› aras›ndaki eflitlikten faydala-
narak sadece tutarca bir kontrol yap›l›r. Örne¤in yanl›fl hesap kullan›lmas› ya da büyük
defterde yanl›fl hesaplara aktarma yap›lm›fl olmas› gibi farkl› hatalar›n araflt›r›lmas› için
ana hesap yard›mc› hesap iliflkisi, hesap kalanlar›n›n kontrolü gibi birçok yöntem vard›r.
Örne¤in iflletmenin borçlar›n› gösteren Borçlar Hesab›, alacakl›ya alaca¤›ndan fazlas›
ödenmeyece¤i için borç kalan› vermez. Mizanda böyle ters yönde bir kalan kay›tlarda bir
hata oldu¤unu iflaret eder.
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Özet
Muhasebede bilgi ak›fl› nas›l olmaktad›r ve nas›l
sa¤lanmaktad›r?

• Muhasebenin tan›m›nda belirtildi¤i gibi, mali olay-
lara ait veriler toplan›r, kaydedilir, s›n›fland›r›l›r ve
özetlenir. Böylece mali tablolarda özetlenmifl
muhasebe bilgilerine ulaflmak söz konusu olur. An-
cak muhasebe bilgilerinin do¤ruluk ve güvenilir-
li¤inin sa¤lanabilmesi için, bütün mali ifllemlerin
geçerli belgelere dayand›r›lmas› ve bu flekilde kay-
na¤› kan›tlanabilir bilgilere dönüfltürülmesi önem
tafl›r. Bu nedenle mali ifllemlere ait veriler; taraflar,
tarih, konu, miktar ve tutar olarak belirlendi¤i bel-
geler arac›l›¤›yla muhasebe kay›t ortam›na dahil
edilir. Daha sonra ifllemin etkilerini topluca görme
olana¤› sa¤layan yevmiye defterine ve oradan da
ifllemlerin konular›na göre s›n›fland›r›larak kay-
dedildi¤i büyük deftere aktar›l›r. Bu arada kay›t-
lara yard›mc› olan ve baz› bilgileri daha ayr›nt›l› iz-
leme olana¤› sa¤layan; muhasebe fiflleri, mizanlar,
yard›mc› defterler gibi araçlardan da yararlan›l›r.

Kay›t tutmada kullan›lan defterlerden biri olan yev-
miye defterinin ifllevi nedir? ‹fllemler yevmiye def-
terine ne flekilde kaydedilmektedir?

• Mali ifllemlerin bilançoya etkilerini bir arada gös-
teren, büyük deftere yap›lacak kay›tlar›n hatal›
yap›lmas›n› önleyecek veya kay›t hatalar›n› en aza
indirecek bir araca gereksinim vard›r; o da yev-
miye defteri (günlük defter) dir. Yevmiye defterine
kay›tlar, ifllemin gerçekleflme s›ras›na göre; madde
numaras›, tarih, borçlu hesap veya hesaplar, alacak-
l› hesap veya hesaplar, hesap tutarlar› ve madde
aç›klamas›ndan oluflan bir bütünlük içinde yap›l›r.
Çift tarafl› kay›t tekni¤inin bir sonucu olarak, borç-
land›r›lan hesap tutarlar› ile alacakland›r›lan hesap
tutarlar› birbirine eflit olur.

Mali tablolar›n bilgi kayna¤› oldu¤unu bildi¤imiz
hesaplar hangi defterde ve ne flekilde yer al›r?

• Yevmiye defterinden ifllem s›ras›yla topluca kay-
dedilen ifllemler, buradan konular›na göre s›n›flan-
d›r›lmak üzere büyük defterdeki hesaplara aktar›l›r.
Böylece ayn› ifllemler iki farkl› flekilde ve birbiriy-
le iliflkili olarak kaydedilmifl olur. Bu, hem olas›
kay›t hatalar›n› birikmeden önleme olana¤› sa¤lar
hem de hesaplardan mali tablolar›n elde edilmesini
kolaylaflt›r›r. Büyük defterde karfl›l›kl› iki sayfadan
sol taraftaki sayfaya hesab›n borçland›r›lmas› ile il-
gili bilgiler, sa¤ taraftaki sayfaya da alacakland›r›l-
mas› ile ilgili bilgiler yaz›l›r. 

• Ülkemizde ticari ve mali yasalarla yevmiye, büyük
defter ve envanter defteri birinci s›n›f iflletmeler
için tutulmas› zorunlu defterler kapsam›ndad›r. Nis-

peten küçük, ikinci s›n›f iflletmelere ise iflletme
hesab› defteri tutma kolayl›¤› tan›nmaktad›r.

• Kay›tlar›n bilgisayar ortam›nda tutulmas› ise, aç›k-
lanan muhasebe kavram, ilke ve süreçlerinde
de¤ifliklik yapmamakta, buna karfl›l›k çok önemli
ifllem kolayl›¤›; zaman ve maliyet tasarrufu ile
güvenilirlik sa¤lamaktad›r.

Kullan›lacak muhasebe defterlerinin tasdik edil-
mesi gerekir mi?

• Tutulmas› zorunlu defterlerin, kullan›lmaya bafl-
lamadan önce noter taraf›ndan tasdiki zorun-
ludur. Tasdike tabi defterlerle tasdik koflullar›
T.T.K ve V.U.K’un ilgili maddelerinde ayr›nt›l›
flekilde aç›klanm›flt›r.

Muhasebe defterine kay›tta uyulmas› gerekli kural-
lar nelerdir?

• Muhasebe kay›tlar›n›n Türkçe olarak ve muhasebe
kurallar›na uygun flekilde ifllenmesi esas olup, kay›t
kurallar› ayr›ca T.T.K ve V.U.K’un ilgili madde-
lerinde de aç›klanm›flt›r.

Kay›t tutmada yard›mc› ifllevi olan belgeler nelerdir?

• Mali ifllemlerin muhasebe defterlerine aktar›lmas›n-
dan önce kay›tlarda, s›n›fland›rmada ve kay›tlar›n
kontrolünde kolayl›k sa¤layan yard›mc› araçlardan;
muhasebe fifllerinden yararlan›labilir. Muhasebe
fiflleri; kasaya para girifllerinin gösterildi¤i Kasa
Tahsil Fifli, kasadan para ç›k›fllar›n›n gösterildi¤i
Kasa Tediye Fifli ve kasa ile ilgisi olmayan ifllem-
ler için kullan›lan Mahsup Fifli fleklinde ayr›l›r.

Yevmiye defterinden büyük deftere aktar›lan kay›t-
lar›n sa¤lamas›n›n yap›lmas› gerekli midir?

• Yevmiye defterinden büyük deftere yap›lan kay›t
aktarmalar›n›n do¤rulu¤u, dönem içinde zaman
zaman haz›rlanan geçici mizanlar ile dönemsonun-
da genel geçici mizanla sa¤lan›r. Dönemsonu en-
vanter (düzeltme ve ayarlama) kay›tlar›ndan sonra
haz›rlanan Kesin Mizan’da hesaplar›n kesin duru-
munu; hesap ad›, tutar› (borç/alacak) ve kalan›
(borç/alacak) itibariyle topluca görme olana¤› var-
d›r. Böylece Mali Tablolar› daha do¤ru ve kolayca
düzenleme olana¤› da elde edilir.

Büyük defterdeki ana hesaplara ait yard›mc› def-
terler kullanmak gerekir mi?

• Büyük defterde yer alan ana hesaplarla ilgili ayr›n-
t›l› bilgilerin, ana hesaba ba¤l› aç›lan yard›mc›
hesaplarda izlendi¤ini biliyoruz. Bir ana hesaba ait
yard›mc› hesaplar›n topland›¤› deftere ise yard›m-
c› defter denir. Yard›mc› defterin flekli ve içeri¤i,
iflletme taraf›ndan serbestçe belirlenir.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki
sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru cevap-
lar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Muhasebe kay›tlar›na temel olan, ifllemin ispat›n› kolay-
laflt›ran fatura, çek, bordro gibi araçlar›n genel ad› nedir?

a. Yard›mc› defterler
b. Muhasebe fiflleri
c. Belgeler
d. Mizanlar
e. Dosyalar

2. Dönem içinde gerçekleflen mali ifllemlerin muhasebe
kay›t ortam›nda öncelikle kaydedildi¤i defter afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Envanter defteri
b. Yevmiye defteri
c. Büyük defter
d. Günlük Kasa defteri
e. Yard›mc› defter

3. ‹fllemlerin büyük deftere aktar›lmas›, muhasebenin
hangi ifllevinin özellikle gerçeklefltirilmesini sa¤lar?

a. Özetleme
b. Raporlama
c. Kaydetme
d. S›n›fland›rma
e. Analiz etme

4. Büyük defterdeki ana hesaplarda, afla¤›daki bilgiler-
den hangisine yer verilmez?

a. Yevmiye madde numaras›
b. Kay›t tarihi
c. Hesap ad›
d. Borç tutar›
e. Alacak tutar›

5. Mali ifllemlerin gerçekleflme s›ras›na göre, topluca kay-
dedildi¤i deftere ne ad verilir?

a. ‹flletme Hesab› defteri
b. Büyük defter
c. Envanter defteri
d. Demirbafl defteri
e. Yevmiye defteri

6. Ana hesaplardaki bilgilerin ayr›nt›s›n›n izlendi¤i hesap-
lar›n yer ald›¤› deftere ne ad verilir?

a. Yard›mc› defter
b. Büyük defter
c. Yevmiye defteri
d. Envanter defteri
e. ‹flletme Hesab› defteri

7. Yevmiye defterinden büyük deftere aktar›lan kay›t-
lar›n do¤rulu¤unu kontrol etmek üzere kullan›lan araç
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kasa fiflleri
b. Mahsup fifli
c. Mizan
d. Hesap
e. Hesap plan›

8. Muhasebe kay›tlar› için tutulmas› zorunlu defterleri,
kullan›lmadan önce kim tasdik eder?

a. Yeminli mali müflavir
b. Serbest muhasebeci mali müflavir
c. Vergi dairesi
d. Ticaret odas›
e. Noter

9. Afla¤›dakilerden hangisi "muhasebe kay›tlar›nda uyul-
mas› gerekli kurallar"dan de¤ildir?

a. Defterler ve kay›tlar Türkçe tutulur.
b. Defterler kurflun kalemle yaz›l›r, baflka flekilde

kay›t yap›lamaz.
c. Defterlerde yaz›lmak üzere ayr›lm›fl yerler, üzeri

çizilmeksizin bofl b›rak›lamaz, sat›r atlanamaz, sat›r
aralar›na yaz›lamaz.

d. Defterlere geçirilen herhangi bir kay›t çizmek,
kaz›mak veya silmek suretiyle okunamaz hale
getirilemez.

e. ‹fllemlerin defterlere genellikle 10 gün içinde
geçirilmesi gerekir.

10. Nakit hareketleri d›fl›ndaki ifllemlerin muhasebe def-
terlerine geçirilmeden önce ifllendi¤i yard›mc› araçlara ne
denir?

a. Tahsil fifli
b. Tediye fifli
c. KDV fifli
d. Mahsup fifli
e. Gider fifli 
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