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Sözlük anlamı olarak muhasebe; İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya

çıkan, işletmenin varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli

işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve

yorumlama ilke ve yöntemleridir.

Muhasebe işletmenin dilidir. Muhasebeyi böylesine önemli kılan özellik , işletmelere

ilişkin sağladığı bilgilerdir. Bir bilgi sistemi olan muhasebe ; işletmenin varlıkları ,

kaynakları ve yaptığı faaliyetlerinin sonucu hakkında bilgi üretir. Bu bilgileri

işletmeyle ilgili olan kişi ve kuruluşların kullanımına sunar. Muhasebe tarafından

üretilen bilgiler mali nitelikteki durum ve işlemlerle ilişkilidir.
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Bir olayın muhasebeye konu olabilmesi için mali nitelikli yani para ile ifade edilebilir

olması gerekir. Para ile ifade edilemeyen durum ve işlemler muhasebeye konu

edilemez.

Bir işletmenin gelir ve giderlerinin resmi belgeler doğrultusunda, tek düzen hesap

planına göre kayıt edilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yorumlanmak

suretiyle gerekli mercilere raporlar halinde sunulmasını sağlayan bilgi sistemidir.
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Kaydetme: Mali nitelikteki işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre

muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk

fonksiyonudur. Burada önemli iki unsur vardır.

Kaydedilecek işlem ve olay mutlaka mali(parasal) nitelik taşımalıdır. Muhasebenin

konusu parasal olaylar olduğu için ne kadar önemli olursa olsun yapılan işlem para

ifade etmiyor ise kaydedilemez.

Kaydedilecek işlem ve olay mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. Muhasebede belgesi

olmayan, belgelendirilemeyen işlemler kaydedilemez.

Bir işletmenin ilk kaydı sermaye konularak işletmenin kurulmasıdır. Bundan sonra

faaliyetler ile ilgili olarak yapılan tüm işlem ve olaylar tarih sırası ve madde

numarası ile kurallarına uygun olarak kaydedilir. Kayıtlar yevmiye defteri (günlük

defter) aracılığı ile yapılır.
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Sınıflandırma: Belgeye dayanarak ve tarih sırası ile kaydedilen parasal işlem ve

olaylar özelliklerine göre gruplandırılır. Yevmiye defterine yapılan tüm işlemler

özellikleri dikkate alınmaksızın kaydedilmektedir. İkinci aşamada bu kayıtlar belirli

bir düzene konulur.

Özetleme: Kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin mali tablolar (mizan, bilanço, gelir

tablosu, fon akım tablosu vs.) yardımıyla anlamlı bir şekilde kısaltılarak çeşitli

rapor ve dökümanların hazırlanması işlemidir.
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Analiz ve Yorum: Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar

aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da raporlamadır. Kaydedilen,

sınıflandırılan, özetlenen, analiz edilen ve yorumlanan işlem ve olaylar ile ilgili

veriler, işletme ile ilgisi bulunan kişi ve kuruluşlara bilgilendirme amacı ile sunulur.

Bilgilerin herkesin anlayacağı evrensel bir dil ile sunulması gerekir.

İşletme sahibi ya da işletme ile ilişkisi bulunan herkesin muhasebe konusunda bilgili

olması beklenemez. İşlemler analiz ve yorum ile işletme ile ilgili kişi ve kuruluşların

anlayabileceği bir hale gelir.Yorumlar işletmenin geleceğe ilişkin karar almasında

etkili olmaktadır. Geleneksel ve çağdaş muhasebe anlayışı arasındaki en önemli

fark burada ortaya çıkar. Geleneksel muhasebe yorum yapmaz.
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1. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme

hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını,

yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin

organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların

düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun

çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve

dürüst davranılması gereğini ifade eder.

2. Kişilik Kavramı: Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden,

yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip

olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına

yürütülmesi gerektiğini öngörür.
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3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin

sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul

edilir. İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile sınırlı değildir.

4. Dönemsellik Kavramı: Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı

uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her

dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak

saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi,

hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla

karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın, işletmeler açısından

geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali

tabloların dipnotlarında açıklanır.
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5. Parayla Ölçülebilme Kavramı: Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen

iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle

yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır.

6. Maliyet Esası Kavramı: Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve

maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç,

işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde,

bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Bu kavram muhasebe kayıtlarının gerçek

durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere

dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin

seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.
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8. Tutarlılık Kavramı: Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen

muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden

uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun faaliyet

sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın

amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri

ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik

yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda,

işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu

değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında

açıklanması zorunludur.
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9. Tam Açıklama Kavramı: Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan

yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak

ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo

kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek,

gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.

10. İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve

işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu

kavramın sonucu olarak işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık

ayırırlar, muhtemel gelir ve kârları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar

herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya

gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz.
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11.Önemlilik Kavramı: Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olayın

nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri

veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.Önemli

hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması

zorunludur.

12.Özün Önceliği Kavramı: Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye

yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden

çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri

ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar da çıkabilir. Bu

takdirde, özün biçime önceliği esastır.

Örneğin bir alacak zamanında tahsil edilemediğinde öz olarak şüpheli

durumadüşmüş sayılır. İşletme borçlunun ödeme yapacağından emin olsa bile

alacağın şüpheli duruma düştüğüne dair kayıt yapmak zorundadır.
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Genel Muhasebe: Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin parasal işlemlerinin

ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür.

İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe

sayesinde öğrenilir.

Maliyet Muhasebesi: Üretim yapan işletmelerde malın maliyeti ile ilgili bilgileri

sunan muhasebe türüdür. Malın maliyeti belirlendikten sonra bu rakam üzerine belli

bir kâr eklenir ve satış fiyatına ulaşılır.

Yönetim Muhasebesi: Genel muhasebe ve maliyet muhasebesinin sağladığı

bilgilerden faydalanarak yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri işletme yöneticilerine

sunan muhasebe dalıdır. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede

yardımcı olur.
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İnsan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve

benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle

uzun dönemde kâr, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek ;

ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi ve idari birimlerdir.

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (T.T.K.

Madde 11)

Kar elde etmek amacıyla kurulmuş, bütün ticari kurum ve kuruluşlardır.
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• Kar(uzun dönemli) elde etmek,

• Toplumsal fayda sağlamak,

• İşletmenin yaşamının sürekli kılmaktır.
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Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.(T.T.K.

Madde 12)

Tacirler gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir olarak ayrılırlar.

Buna göre gerçek kişi tacir, kanunun ifadesiyle, “bir ticari işletmeyi kısmen de olsa

kendi adına işleten şahıstır.

Tüzel kişi tacir ise, ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten

vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine

göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye

ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşları ifade

eder.
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Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır:

I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;

II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar. (VUK 176)
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Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde

ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Devlet harcamalarının karşılandığı, en

büyük kaynak vergidir. Vergi para demektir. O halde kazanç elde eden bütün

gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi devleti yakından

ilgilendirir. Devlet kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp

hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden öğrenir ve takip

edebilir.

Vergi Usul Kanunumuz içinde ticari defter ve belgeler önemli yer tutmaktadır. (171-

242. maddeler arasındaki toplam 72 madde ticari defter ve belgeler ile ilgili

düzenlemeleri kapsar.)
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•Ticaret ve sanat erbabı,

•Ticaret şirketleri,

•İktisadi kamu müesseseleri,

•Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,

•Serbest meslek sahipleri,

•Çiftçiler.
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•Gelir vergisinden muaf olan esnaf,

•Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,

•Gelir vergisi kanunumuza göre kazançları basit usulde tespit edilenler,

•Kurumlar vergisinden muaf olan:

-İktisadi kamu müesseseleri

- Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
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•Birinci sınıf tacirin tutması gereken defterler:

- Yevmiye defteri

- Büyük defter (Defteri kebir)

- Envanter defteri

İkinci sınıf tacirlerin tutması gereken defterler:

İşletme hesabı esasına göre "İşletme Hesabı Defteri" adı verilen ticari defteri

tutarlar. (VUK madde 178)

Defter tutmak zorunda olanlar, tutmuş oldukları defterlerle bu defterlere kayıtta esas

alınan tüm belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlamak üzere 5

yıl süre ile saklamak zorundadırlar. (VUK madde 253)
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• Yevmiye Defteri

• Defter-i Kebir

• Envanter Defteri

• Pay Defteri

• A.Ş.’ler için Yönetim Kurulu Karar Defteri

• Ltd Şirketler için Müdürler Kurulu Karar Defteri

• Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defter

• TTK’nın 68. maddesinde ise ticari defter ve belgeleri saklama süresi, son işlem

tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir.
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• Fatura

• Perakende satış belgeleri (perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu

taşıma biletleri)

• Müstahsil makbuzu

• Serbest meslek makbuzu

• Sevk irsaliyesi

• Gider pusulası

• Ücret bordrosu
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İşletmenin aynı özellikteki işlemlerini aynı başlık altında toplayan çizelgelere hesap

denmektedir. Hesaplar, işletmenin yapmış olduğu faaliyetleri özelliklerine göre

gruplanmış olmaktadırlar.

Hesap olarak tanımlanan çizelge, muhasebe defterlerinden büyük defterin açılmış

bir sayfasıdır.
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1.Dönen Varlıklar

2.Duran Varlıklar

3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5.Özkaynaklar

6.Gelir Tablosu Hesapları

7.Maliyet Hesapları

8.Boş

9.Nazım Hesapları
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Hesapların Borç ve Alacaklandırılması

Borçlu ve alacaklı hesapların belirlenmesinde temel kural;

GİREN HESAP BORÇLU, ÇIKAN HESAP ALACAKLI

ALAN HESAP BORÇLU, VEREN HESAP ALACAKLI
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Bilanço

(VARLIKLAR  )                     ....................... 

        I. DÖNEN VARLIKLAR (100- 199 hesaplar) 

              100 KASA HESABI 

              101 ALINAN ÇEKLER HESABI 

              102 BANKALAR HESABI 

 

 

       II. DURAN VARLIKLAR (200- 299 hesaplar) 

              250 ARSA VE ARAZİLER HS 

              252 BİNALAR HESABI 

              254 TAŞITLAR HESABI 

              255 DEMİRBAŞLAR HS 

 

 

                     Aktif toplamı     xxxxxxxxxx 

KAYNAKLAR                               ................... 

III.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (300-399 ) 

       300 BANKA KREDİLERİ HESABI 

        320 SATICILAR HESABI 

        321 BORÇ SENETLERİ HESABI 

 

.IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (400-499) 

       400 BANKA KREDİLERİ HESABI 

       421 BORÇ SENETLERİ HESABI 

 

.V. ÖZKAYNAKLAR (500-599 hesaplar) 

        500 SERMAYE HESABI 

 

 

                Pasif toplamı      xxxxxxxxxxx 

 

 

A İŞLETMESİ

AKTİF                                             01.01.20… Tarihli Açılış Bilânçosu   PASİF                                                                                                                        



MUHASEBENiN TANIMI, FONKSiYONLARI VE TEMEL KAVRAMLARI

Bir işletmenin belirli bir tarihteki durumunu gösteren mali tablodur. Bilançoda tek

düzen hesap planının ilk beş bölümü yani 1,2,3,4 ve 5 ile başlayan hesap sınıfları

yer alır.

İşletmenin mali yapısının, işletmenin varlıkları, bu varlıklar ile kaynaklar arasındaki

ilişki ve eşitliği ifade eden «VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR» ifadesi

BİLANÇO adı verilen mali tablo ile gösterilir.
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Bilanço



MUHASEBENiN TANIMI, FONKSiYONLARI VE TEMEL KAVRAMLARI

…………………..işletmesinin

AKTİF ……..tarihli bilançosudur. PASİF

VARLIKLAR SERMAYE + BORÇLAR

Varlıklar = Kaynaklar

Varlıklar = Sermaye + Borçlar Bilançonun Eşitliği denir.

Aktif = Pasif

- 2 -

Bilanço



Haftalık Öğrenim Kazanımları

• Muhasebenin tanımını ve fonksiyonlarının bilir.

• Muhasebenin temel ilkelerini bilir, yorumlar.

• Muhasebe de kayıt ve hesap kavramlarını bilir.



Uygulama Zamanı

Yevmiye ve büyük defter kayıtlarının uygulaması  ders sunumu esnasında 

gerçekleştirilecektir.



Haftanıın Özeti

MUHASEBENiN TANIMI, FONKSiYONLARI VE TEMEL KAVRAMLARI

Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali

nitelikte ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak,

özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar

halinde sunmaktadır.

Muhasebe bilgileri ve raporları ile yöneticiler, işletme sahipleri (veya ortakları), borç

para verenler, çalışanlar, devlet ve kamu ilgilenir.

Muhasebenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikte ve

para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek için gerekli olan belgeleri takip

edip onları ilgili defterlere kaydetmesi gerekir. Mali nitelikli işlemler, oluş sıralarına

göre ve her bir işlemin bütününü bir arada gösterecek şekilde, önce yevmiye

defterine kaydedilir. Daha sonrabu kayıtlar hesapları içeren büyük deftere aktarılır.



Soru ve Öneriler

1.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a) Belgeleme

b) Kaydetmek

c) Kar elde etme

d) Özetleyerek Raporlama

2.Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir?

a) Kasa Defteri

b) Envanter Defteri

c) Kambiyo Senetleri Defteri

d) Mal Yardımcı Defteri



Soru ve Öneriler

3.Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde

bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir?

a) Madde sıra numarası

b) Tarih

c) Borçlu hesap

d) Toplu hesaplarda yardımcı nihâi hesapların adları

4.İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda 

çıkarılan ve

bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir.

a) Yevmiye Defteri,

b) Envanter Defteri

c) Demirbaş Ve Amortisman Defteri,

d) İşletme Defteridir



Önerilen Haftalık Çalışmalar

Ders notlarından ders tekrar edilecek, yevmiye ve büyük defter kayıtı konusuna 

çalışılacaktır.



Soru ve Öneriler

Muhasebede işlem akışı bilinecektir.



Başvurulan Kaynaklar

• Ders öncesi gönderilen ders notu.

• Yök dersleri platformu Zekeriya Emre Erkal, Finansal Muhasebe Ders Notu, 

İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi. 



Bir Sonraki Ders Hakkında

• Mal alış ve satışlarına ait yevmiye ve büyük defter kayıtları çalışılacaktır.



gelisimedu igugelisim


