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    FATURA 
  1. Fatura tanımı: Fatura nedir? satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 
2. Faturada bulunması gereken bilgiler: 
- Fatura ibaresi, 
- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, 
- Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli, 
- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı 
olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 
- Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi 
dairesi ve hesap numarası, 
- Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, 
- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 
- Kaşe ve imza 
3. Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek konular: 
- Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir. 
- Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla 
düzenlenir. 
- Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir. 
- Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 
azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde 
düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 
- Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. 

Fatura Örneği 

 
- Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. 
Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının 
doğruluğundan sorumludur 
- Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz 
etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, 
müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 
- Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur. 
4. Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt 
tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. 
5. Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için 
faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. 
Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya itiraz 
süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaları Gelir Vergisi 
Kanunu’na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır. 
VUK’un 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit 
usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu 
işletmelerden fatura istemek zorundadırlar. 
Bunlar: 
- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri), 
- Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb), 
- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber) 
- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, 
- Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar). 
6. Fatura düzenleme zorunluluğu: Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Ay sonlarına rastlayan 
satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Sonraki aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya 
perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir 
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işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve 
hizmeti satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir. 
7. Fatura Yerine Geçen Vesikalar: Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet 
işlerinde mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek zorundadırlar. V.U.K.'daki 
düzenlemelere göre, fatura yerine geçen vesikalar, perakende satış vesikaları, gider pusulası ve müstahsil 
makbuzu olarak sıralanmıştır. 

 
SEVK İRSALİYESİ 
 
1. Sevk irsaliyesi tanımı: Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde 
ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın 
konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir. 

 
2. Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler:  
- Sevk irsaliyesi ibaresi, 
- Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli, 
- Gönderilen malın cinsi ve miktarı, 
- İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret 
unvanı, iş adresi,vergi dairesi ve hesap numarası, 
- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve 
hesap numarası, 
- Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya 
(müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye 
gönderildiği, 
- Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası, 
- Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları 
Bu açıklamalara göre: 
- Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk 
irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması hâlinde, ayrıca sevk 

tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır. 

 

 
- Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve 
numaraların tümünün faturada yer alması hâlinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır. 
- Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas 
alınması gerekmektedir. 
- Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması hâlinde de 
buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün esas 
alınması gerekmektedir. 
3. Sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu: Satılan mal satıcı tarafından taşınırsa, sevk irsaliyesi satıcı 
tarafından, alıcı tarafından 
taşınması halinde de alıcı tarafından düzenlenir.. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası 
mutlaka emtiayı (malı) taşıyan taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç 
düzenlenmemiş sayılır. Belgenin düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Düzenlenme tarihi ile 
sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecektir. Tarihlerden biri yazılmazsa belge 
hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. 
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İRSALİYELİ FATURA 

1. İrsaliyeli fatura tanımı: İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir 

belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi 

faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. 

2. İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:  

- İrsaliyeli fatura ibaresi, 

- Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki, 

- İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergidairesi ve hesap numarası, 

- Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı, 

- Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari 

unvanı, adresi, varsavergi dairesi ve hesap numarası, 

- İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, 

- İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati, 

- İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası 

3. Sevk irsaliyesi doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler: 

- Mükellefler faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura 

kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı 

kullanabilirler. 

- Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak 

düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye 

vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar 

hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.. 

 

 
- İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir. İrsaliyeli faturanın altında “bu 

belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır. 

- İrsaliyeli fatura düzenlemişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur. 

- İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmelidir. 

Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz. 

- İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kullanılmamış sevk 

irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir. 

  
GİDER PUSULASI 
1. Gider Pusulası Nedir: Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın 
aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. 
2. Gider Pusulasının Tarafları: Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter 
tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. 
Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir. 
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2.1. Satıcı:  
- Ticari belge veremez. 
- Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar. 
- Belgenin aslını alır. 
- Satış bedelini alır. 
2.2. Alıcı: 
- Ticari belge verir. 
- Gider pusulasını düzenler. 
- Belgenin kopyasını alır. 
- Satış bedelini öder. 
3. Gider Pusulasının Şekli: Gider pusulasının görünümü 
aşağıdaki gibi bir kitabı andırır. Sıra numarası verilen sayfaların, 
bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki 
gibi bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına 
göre koçan temin edebilirler. Gider pusulası defterlere işlenirken 
koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri 
numarası verilir. 
3.1. Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler: 
- Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı 
- Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, 
bağlı olduğu vergi 
dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır) 

 
- Belgenin seri ve sıra numarası 
- İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi 
3.2. Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler: 
- Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası 
- Kesilen gelir vergisi 
- Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali 
4. Gider Pusulasının Temini: Gider pusulasını temin etmek için vergi dairesinden izin belgesi alınmalıdır. İzin 
belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra belge iki 
şekilde temin edilebilir. Fatura ve yerine geçen belgelerin temin işlemleri her belge için aynı şekilde uygulanır. 
4.1. Noter yolu ile temin:  
- Notere kırtasiyeden alınan boş gider pusulası götürülür. 
- Noter belgenin her bir sayfasına numara vererek onaylar.  
- Belgenin koçanına hangi noterde onaylatıldığı ve son sayfasına ise kaç sayfa olduğu yazılarak onaylanır. 
- Onaylatılan koçan kullanıma hazırdır. 
4.2. Maliyenin anlaşmalı matbaalarından temin: 
- Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya izin belgesi ile sipariş verilir. 
- Matbaa istenilen miktarda belgeyi onaylar. 
- Matbaanın logosu belgenin üst kısmında adresi ise alt kısmında basılıdır. 
- Belge bilgisayarda kullanılacaksa matbaa yazıcıda kullanılan sayfaları basar. 
5. Gider Pusulasında Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma): Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden 
çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir. 
 
 

 

BONO 

1. Bononun Tanımı, Bono nedir; Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir 

paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir. 

http://www.muhasebedersleri.com/ticari-belgeler.html
http://www.muhasebedersleri.com/ticari-belgeler.html
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1.1. Bonoda iki taraf bulunur: 

 

- Borçlu (muhatap): Bono bedelini ödeyecek kişidir. 

- Alacaklı (lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir. 

Bonoda cümle "ödeyiniz" şeklinde değil, "ödeyeceğim" şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir ödeme 
vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası 
olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde 
ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır. A’nın satacağı malı vardır, Z’nin de bu mala İhtiyacı 
olmakla beraber ödeyecek nakdi (parası) yoktur. A, malı Z’ye satar ve karşılığında da bono alır. 
1.2. Bono iki şekilde tahsil edilebilir: 
- Ödeme zamanı geldiğinde lehtar (alacaklı) muhataba (borçluya) başvurarak tutarı tahsil eder ve 
senedi verir. 
- Lehtar (alacaklı) ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek bedeli 
tahsil eder. Borç vadesi geldiğinde de muhatap (borçlu) borcunu bankaya öder. Senedin iskonto 
ettirilmesinde muhatap için bir kazanç ya da kayıp yoktur. Ancak lehtar ve banka kazançlıdır. Lehtar 
vadeden önce tahsilât yapmış olur. Banka ise senet üzerinden bir miktar iskonto keser ve bu da 
bankanın kazancı olur. 
Bono bir kredi aracıdır. Muhatap borcunu hemen ödememekte, ödemeyi bir süre sonra yapmak sureti 
ile kredi sağlamış olmaktadır. Aynı şekilde alacaklı da senedi bir bankaya kırdırarak senet tutarını 
tahsil eder ve bu şekilde bankadan kredi sağlar. Bununla birlikte, özellikle piyasanın ekonomik 
anlamda güvenli çalışma isteğinin sonucu olarak, bankalarca ya da başka kurumlarca verilen plastik 
kartların ve çek kullanımının kredili ödeme aracı biçiminde yaygınlaşması nedeniyle bono kullanımı 
gittikçe azalmaktadır. 
1.3. Bononun mecburi şekil şartları: 
- Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe 
karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
- Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, 
- Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını, 
- Vadeyi, 
- Ödeme yerini, 
- Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını, 
- Düzenleme tarihi ve yerini, 
- Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder. 
2. Bononun Şekli: Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. 
Bonodaki şekil şartları TTK’nın 688.maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlar şunlardır: 
2.1. Senet Metninde Bono veya Emre Muharrer Senet Sözcüğü: Bonoda şekil şartını yerine 
getirmek için ister "Emre Muharrer Senet", ister "Bono" kelimeleri kullanılabilir, her ikisi de yasal 
terimlerdir. Bono Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığında kullanılan sözcük 
olmalıdır. 
2.2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi: Ödeme vaadinin belli bir tutara (para 
borcuna) ilişkin olması gerekir. Aynı senet üzerinde, senet bedelinin hem yazı hem de rakamla 
gösterilmesi halinde, iki tutar arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen geçerlidir. 
2.3. Vade: Vade esaslı bir şekil şartı değildir. Vade şekli gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde 
ödenir. 
2.4. Ödeme Yeri: Senet üzerinde ödeme yeri yoksa düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme 
yeri de keşidecinin adının yanında ki yer düzenleme dolayısı ile ödeme yeri sayılır. 
2.5. Kime ve Kimin Emrine Ödenecekse Onun Ad ve Soyadı: Bonoda lehdarın (alacaklı) adı ve 
soyadı yazılmalıdır. Çünkü bono hamiline düzenlenemez. 
2.6. Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Tarih: Bonoda tanzim tarihi esaslı şekil şartlarındandır. Eğer 
senette düzenlenme tarihi yoksa senet bono niteliği kazanamaz. 
2.7. Senedi Tanzim Edenin (Düzenleyenin) İmzası: Bono üzerinde asıl borclunun imzası olması 
gerekir. Ayrıca borclunun imzasının yanında ad ve soyadının da olması gerekir. Ancak sadece 
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borclunun imzasının olması senedi geçerli kılar. Bononun altında borçlunun imzası yoksa veya imza 
sahte ise, böyle bir belge bono sayılmaz. İmza, kişinin kimliğini, hüviyetini gösteren bir belgedir. 
3. Bononun Düzenlenmesi: Bono düzenlenirken zorunlu şekil şartlarına uyulması gerekir. Yukarıda 
verilen şekil şartlarına uyulduğu takdirde düzenlemede herhangi bir zorluk ile karşılaşılmaz. Ancak 
özellikle rakam yazılırken çok dikkat edilmesi gerekir. 
4. Bononun Ciro İşlemleri: Bono, ciro ve teslim yoluyla bir başkasına devredilebilir. Ciro, bir senet 
üzerindeki hakların başka bir kişiye kayıtsız ve şartsız devredilmesi için yapılır. Ciro eden kimseye 
ciranta denir. Ciro, kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılır. Ciro, şu şekillerden biri ile yapılır. 
4.1. Tam Ciro: Ciranta, senedin arka yüzüne ciro yapacağı kimsenin ad ve soyadı(Varsa Ünvanı) ile 
"Ödeyiniz" kelimesini yazar ve altına imzasını atar. 
4.2. Beyaz Ciro: Ciranta, senedin arka yüzüne sadece "Ödeyiniz" kelimesini yazar ve altına imzasını 
atar. 
5. Bononun Tahsil İşlemleri: Bononun tahsil ve takibi alacaklı tarafından bizzat yapılabileceği gibi 
banka aracılığı ile de yapılabilir. Alacaklı vadeyi (ödeme günü) bekler ve muhataptan borcunu 
ödemesini ister. Muhatap borcunu vadesinde öderse sorun olmaz. Alacak tahsil edilir. Ancak bono 
tahsili banka aracılığı ile de yapılabilir. Banka aracılığı ile tahsil işleminde şu aşamalar takip edilir: 
- Alacaklı bankaya giderek senedi kırdırır(iskonto ettirir). 
- Banka vade yaklaşınca borçluya senedin kendisinde olduğunu ve vade gelince kendisine ödeme 
yapmasını belirten bir ihbarname (bildirme yazısı) gönderir. 
- İhbar üzerine borçlu bankaya ödeme yapar ve senedi bankadan alır. 
- Banka hizmeti karşılığı hesapladığı komisyon tutarını düşerek tahsil ettiği bedeli senet alacaklısına 
öder. 
- Eğer borçlu borcunu ödemez ise noter aracılığı ile borçluya ödememe protestosu çekilir. Protesto 
uyarı niteliğinde bir yazıdır. Senet ödeme gününden itibaren iki iş günü içinde ödenmezse protesto 
ettirilir. Vade hafta sonuna gelirse hafta sonunu takip eden bir iş günü içinde protesto ettirilir. 
Senet banka tarafından masraflar tahsil edildikten sonra senet alacaklısına iade edilir. 
- Alacaklı icra(borçlunun mallarına el konulması) veya rücu (borçluya tekrar başvurma) yollarına 
gidebilir. 
5.1. Haksız Protesto: Protesto, borcu ödeyememe halini gösterir. Bu nedenle vade dolmadan ya da 
borçlunun eline ihbarname ulaşmadan haksız protesto çekilmesi borçluyu zor durumda bırakabilir. 
Borçlunun ticari itibarı zedelenebilir. Böyle bir durum oluşur ve borçlu zarar görürse borçlu maddi ve 
manevi zararı kusurlu olan bankadan veya noterden talep edebilir. 
5.2. Ödeme İşlemleri: Borçlu borcunu ödemeden önce senedin şekil şartlarına uyup uymadığını 
denetler. Bir eksik varsa ödemeden kaçınabilir. Borçlu alacaklı bilgilerini kontrol ettikten sonra ödemeyi 
yapar. Ancak bono ciro ile başkalarına devredilmiş ise senedi elinde bulunduranın yasal alacaklı olup 
olmadığı kontrol edilmelidir. Her ciroda devralan kişi, sonrakinde devreden kişi olmalıdır. Buna ciro 
silsilesi(zinciri) denir. Zincir bozulmuş ise bonoyu elinde bulunduran meşru (yasal) alacakl değildir. 
Borçlu bu senedi ödememelidir. Çünkü zincir çalınma veya kaybolma sırasında bozulur. 
5.3. Borçlunun Ödememesi Halinde Sorumlular: Borçlu borcunu ödemez ise hamil (alacaklı) icra 
yoluna başvurabileceği gibi diğer sorumlulara da başvurabilir. Senet üzerinde imzası bulunan 
cirantalar kendinden sonra gelene karşı sorumludurlar. 
6. Poliçe ile Bonoyu Birbirinden Ayıran Fark: 
Poliçede, 
- Keşideci alacaklı durumdadır. 
- Keşideci, borçluya ödeme emri göndermekte ve poliçe üzerindeki tutarı ödemesini talep etmektedir. 
Başka bir ifade ile emretmektedir. Halbuki bonoda (promessdry note): Keşideci, borçlu olan taraftır ve 
alacaklıya borcunu ödemeyi vaad etmektedir. Yurt dışında bono “Commercial paper” olarak da 
adlandırılmaktadır. 
 
BORÇSENEDİ 
 
Senet Tanımı, Senet Nedir: Bir kişinin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek 
amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli bir evraktır. Ticari anlamda senet; satılan bir mal 
ve hizmetin tutarları peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir belgedir. 
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Senette iki taraf bulunur: 
 
- Borçlu (muhatap): Bono bedelini ödeyecek kişidir. 
- Alacaklı (lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir. 
Senetlerin özellikleri şunlardır: 
- Bir alacak hakkını içerir. 
- Uluslararası bir nitelik taşır. 
- Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir. 
- İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir. 
- Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir. 
- Gerekli şekil şartlarına uygun olmalıdır. 
- Emre yazılı senetlerdir. 
- Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu durumundadır. 
Senetlerde bulunması gereken şartlar: 
- Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe 
karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
- Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, 
- Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını, 
- Vadeyi, 
- Ödeme yerini, 
- Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını, 
- Düzenleme tarihi ve yerini, 
- Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder. 
 
Senet Örneği: 

 
  
POLİÇE 
1. Poliçenin Tanımı, Poliçe Nedir: Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini 
kapsayan bir senettir. Poliçede üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Senedi düzenleyen keşideci, 
bir kişiye borçlu iken diğerinden alacaklıdır. Keşideci alacaklı olduğu kişiye hitaben düzenlediği senedi 
borçlu olduğu kişiye teslim eder. Borçlu senedi kabul ettiğinde keşideci aradan çekilmiş olur. Borçlu 
isterse borcunu keşideciye veya diğer alacaklıya ödemekte serbesttir. 
Senedi düzenleyen (keşideci), üçüncü bir kişiye (muhatap) poliçede gösterilmiş olandiğer bir şahsa 
(lehdar) veya onun emri havalesine, senette belirtilen vadede belirli bir meblağı ödeme emrini, 
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kanunun aradığı şekil şartlarını yerine getirmek kaydıyla yöneltir. Poliçeyi düzenleyenin (keşideci) hem 
muhatapla hem de lehdarla ilişkisi vardır. Keşidecinin muhataptan alacağı, lehdara da borcu vardır. 
Keşideci poliçe düzenleyecek ve muhatabın da kabul etmesiyle aradan çekilmekte, muhataptan 
kendisine olan borcundan poliçede yazdığıtutar kadarını kendisinin borcu olan lehdara ödemesini 
istemektedir. 
Poliçe keşideci tarafından düzenlenip, vadesinde lehdara ödeneceğine dair muhatabın onayı alınmak 
üzere muhataba gönderilir. Muhatap poliçeyi kabul edince "kabul edilmiştir" notunu yazarak imzalar. 
Poliçe muhatap tarafından lehdara gönderilir. Poliçenin vadesi geldiğinde lehdar poliçeyi muhataba 
ibraz ederek senet tutarını tahsil eder. Lehdar poliçeye "Tahsil ettim" notu yazarak imza eder ve 
poliçeyi muhataba verir. 
1.1. Poliçenin Unsurları: Poliçenin üzerinde eksiksiz olarak bulunması gereken unsurlar aşağıdadır: 
- Metinde poliçe kelimesi – başka dilde yazılmış ise o dildeki poliçe karşılığı kelime,  
- Belli bir paranın kayıtsız şartsız ödenmesi için havale.  
- Ödeyecek olanın adı, soyadı, ticaret unvanı – muhatap.  
- Poliçeyi düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı ve imzası – keşideci. 
- Kime ve kimin emrine ödeneceği – lehdar.  
- Tanzim (düzenleme) yeri ve tarihi. 
- Ödeme yeri. 
2. Poliçenin Şekli: Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına  
tabidir. Bonodaki şekil şartları TTK’nın 688.maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlar şunlardır: 
2.1. Poliçe Kelimesi: Senet metninde, poliçe kelimesinin ve eğer Türkçe’den başka bir dil ile 
yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimenin bulunması gerekir. 
2.2. Poliçede Belirli Bir Tutar: Poliçe belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız 
havaleyi içermelidir. Belirli bir tutarın anlamı poliçe bedelinin nakit para ile ödenmesi anlamına 
gelmektedir. Eğer poliçede rakamla yazılan tutar ile yazı ile yazılan tutar arasında bir fark varsa 
kanunen yazılı kısımdaki tutar geçerlidir. Poliçede faiz şartı dışında herhangi bir şart konulamaz. Bir 
olaya veya şarta bağlanmış poliçeler geçersizdir. 
2.3. Muhatabın Adı ve Soyadı: Poliçenin üzerine birden fazla muhatap yazılabilir. Bunların hepsinin 
ayrı ayrı kabul etmeleri gerekir. Böyle bir durumda her bir muhatap "hamil"e (alacaklıya) karşı 
müteselsilen (zincirleme) sorumlu olurlar. Keşideci bizzat kendi üzerine poliçe keşide edebilir. 
2.4. Poliçede Vade: Vade zorunlu şart değildir. Vade yazılmamışsa görüldüğünde ödenecek vadeli 
poliçe sayılır. Dört tür vade vardır: 
 
2.4.1. Belirli Günde: Belli bir takvim tarihi gösteren vadedir. Örneğin 15 Şubat 2013 gibi. 
 
2.4.2. Keşide tarihinden belirli bir süre sonra: "Düzenlenmesinden 60 gün sonra" veya "keşide 
tarihinden 91 gün sonra" gibi vadeler bu guruba girer. Bu tür vade, poliçenin düzenlenmesindenbelli 
bir süre sonra gerçekleşmekte ve düzenleme tarihine göre belirlenmektedir. Sürenin 
hesaplanmasında, sürenin başladığı gün (Poliçenin düzenlendeği gün) hesaba katılmaz.(TTK. Madde 
665) 
 
2.4.3. Görüldüğünde ödenecek: Poliçeye vade konmamışsa görüldüğünde vadeli olduğu kabul edilir. 
(TTK. Madde 584.2) "Görüldüğünde" vadeli olan veya görüldüğünde vadeli sayılan poliçe, muhataba 
ibrazında ödenmesi gerekir. İbraz süresi ise, poliçenin düzenlenmesinden itibaren 1 yıldır. (TTK.adde 
.661). Keşideçi bu süreyi uzatabilceği gibi, kısaltabilir.Bu gibi vadeli poliçelerde, hamil kural olarak bir 
yıllık ibraz süresi içinde dilediği gün poliçeyi ödenmek üzere muhataba ibraz eder.Doğal olarak 
"dilediği gün" iş günü olmalı ve ibraz iş saatleri içinde gerçekleşmelidir. 
 
2.4.4. Görüldüğünden belli bir süre sonra: Poliçeye "görüldüğünden 61 gün sonra" gibi bir vâde de 
konulabilir. Bu takdirde de, poliçenin vâdesi, belirgin değildir. 
2.5. Poliçenin Ödeme Yeri: Eksikliği kanunca giderilmiş bir şarttır. Ödeme yeri belirtilmemişse 
muhatabın adının soyadının yanıdaki yer ödeme yeri olarak kabul edilmiştir. 
2.6. Lehtar (Alacaklı): Poliçe kime veya kimin emrine ödenecekse onun ismi yer almalıdır. Poliçede 
lehtarın isminin gösterilmesi zorunludur. Çünkü poliçe hamiline yazılı düzenlenemez. 

http://www.muhasebedersleri.com/ticari-belgeler/bono.html
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2.7. Keşide Yeri ve Tarihi: Keşide tarihi mutlaka olmalıdır. Aksi halde geçersizdir. Keşide yeri, 
alternatifli şekil şartıdır. Keşide yeri belirtilmemişse keşidecinin adının yanında yazılı yer keşide yeri 
olarak kabul edilir. 
2.8. Keşidecinin İmzası: Keşidecinin imzası temel şekil şartıdır. Keşideci imzasıyla poliçenin 
muhatap tarafından kabul edileceğini ve ödeneceğini yüklenmiş olur. 

Vade                                Vade Tarihi                             Türk Lirası                      No. 

Kabulümdür                                                Düzenlenme Tarihi :        ...../...../20...                

.............................                                          Düzenlenme Yeri   :       .......................... 

 

      İş bu poliçe karşılığında sayın......................................................."a veya emrü havalesine yukarıda 

yazılı yalnız.............................TL..................kuruş ödeyiniz. Bedeli..................................olarak 

alınmıştır. Anlaşmazlık halinde ...........................mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul 

eyleri.... 

 

Ödeme Yeri       :...................                                                              ....../...../........ 

...................................................                                                              İmza 

 

Keşideci           :...................... 

..................................................... 

 
 
ÇEK 
     Çek bir ödeme aracıdır. Bankada parası bulunan bir kimsenin bu parasının tamamını veya bir 
kısmını diger bir kimseye ödemek için çek düzenler. 
 
      Çekte üçlü bir iliski söz konusudur. 
    Kesideci: Çeki düzenleyen ve bankaya çekte belirtilen parayı üçüncü bir kisiye ödemesi için talimat 
veren taraf. 
   Lehdar: Çeki elinde bulunduran ve çek üzerinde belirtilen tutarı tahsil edecek olan taraf. 
    Muhatap: Çekte muhatap bankadır. Kesideci tarafından düzenlenmis çeki lehdara ödeyecek tarafı 
temsil etmektedir. Bu üç tarAf arasında islem su biçimde gerçeklesmektedir. Kesideci ile banka 
arasında bir çek anlasması yapılmakta ve muhatap banka kesideciye karsı, çekin ibrazı halinde bir 
ödeme yükümlügü altına girmektedir. 
 
      Çek hukuki niteligi itibariyle bir havaledir. Bu havalenin yazılı bir sekilde yapılması, belli sekil 
sartlarını, mücerret (nedene baglı olmayan) ve kayıtsız sartsız bir ödeme yetkisini içermelidir. 
 
       T.T.K. madde 693 de çekte yer alması gereken unsurlar belirtilmistir. Buna göre çekten en az su 
bilgilerin bulunması gereklidir. 
 
   Çek kelimesi: 
 
Çek metninde çek kelimesi ve eger çek Türkçeden baska bir dille yazılmıs ise o dilde Çek kelimesi ya 
da yabancı dildeki karsılıgı yer almıyorsa o belge çek niteligi kazanamaz. Bu durumda belge adi 
havale olarak nitelendirilir. 
 
    Kayıtsız ve sartsız belirli bir bedelin ödenmesi talimatı: 
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    Çek metninde belirli bir bedel yer almalıdır. Bu bedel Türk Lirası olarak yazılabilecegi gibi yabancı 
para olarak da yazılabilir. Bedelin yabancı para olarak yazılması halinde bu bedel çekin ibrazı 
tarihindeki efektif satıs kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak ödenir. 
    Çekte bedelin yazı ile yada rakamla ifade edilmesi mümkündür. Bedelin hem rakam, hem de yazı ile 
ifade edilmesi ve aralarında farklılık olması halinde yazı ile belirtilen bedel esas alınmaktadır. Ancak 
bu kural, rakam ya da yazı üzerinde tahrifat yapılmamıs çekler için geçerlidir. Diger bir deyisle rakam 
ya da yazı üzerinden tahrifat yapılmıs çekler için geçersizdir. 
 
    Ödeyecek kimsenin “Muhatabın” adı ve soyadı 
T.T.K. uyarınca muhatap olarak yalnızca bankalar gösterilebilir. Bu nedenle, 
yasada geçen “muhatabın adı soyadı” ifadesinden bankanın ünvanı anlasılması gerekir. 
 
    Ödeme yeri 
 
Çekin nerede ödenecegi belili olmalıdır. Çekte özel olarak ödeme yeri gösterilmemisse, muhatap 
bankanın belirtilen subesinde ödenir. 
 
   Keside günü ve yeri 
 
   Çekin keside edildigi tarih; gün ay, yıl olarak yazılır. Aksi halde çek geçerli olmaz. Ticari hayatta, 
vadeli çek olarak tabir edilen; ileriki bir tarihin keside tarihi olarak konulan çeklerle sıklıkla 
karsılasılmaktadır.  
    Çekte vade söz konusu degildir. Yani, çek vadeli olarak düzenlenmis olsala görüldügünde 
ödenmesi gerekir. Nitekim, T.T.K. md. 707/2 de “keside günü olarak gösterilen günden önce ödenmek 
için ibraz olunan bir çek ibraz gününde ödenir.” Denmistir. 
   Kanunun bu hükmü dikkate alınarak, muhatap bankanın kendilerine ibraz edilen vadeli çekleri, 
karsılıkları varsa ve ödemeye engel bir durum yoksa ödemek zorundadır. Vadeli çekin karsılıgı yoksa, 
3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun hükmüne 
göre karsılıksız çek islemlerine tabi tutulmak zorundadır. 
    Çekte keside yeri gösterilmelidir. Ancak, keside yeri gösterilmemisse, kesidecinin imzasının yanında 
yazılı olan yer, keside yeri olarak kabul edilir. Her ikisi de yazılmamıssa, çek geçersizdir. 
 
 Çeki düzenleyen kisinin (kesideci) imzası 
Kesideci imzasını mutlaka elle atmalıdır. Aksi durumlar kabul edilmemektedir. Eger kesideci bir tüzel 
kisilik ise, tüzel kisiligin yetkili temsilcileri çeki kesideci sıfatı ile imzalar. 
     T.T.K. madde 708 e göre; bir çek keside edildigi yerde ödenecek ise on gün, keside edildigi yerden 
baska bir yerde ödenecek ise bir ay içinde ibraz edilmelidir. Ödenecegi ülkeden baska bir ülkede 
keside edilen çek, keside ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay, baska kıtada ise üç ay içinde muhatap 
bankaya ibraz edilmelidir. 
 
     Avrupa ülkeleriyle Akdenizde kıyısı bulunan ülkeler aynı kıtada sayılır. ibraz süreleri, çekte keside 
günü olarak gösterilen tarihten itibaren islemeye baslar. Sürenin hesaplanmasında, çekin keside 
edildigi gün sayılmaz. ibraz süresinin sonu tatile rastladıgında, izleyen ilk is günü ibraz süresinin sonu 
sayılacaktır. 
 
    İbraz süresinin gelmesinden sonra bankanın çeki ödemeyi reddetmesi halinde hamilin, kesideci ve 
diger çek borçlularına karsı basvuru hakkı yoktur. Çek, hiçbir vergi, resim ve harca tabi degildir. 
 
    
 
 
 

ÇEK 
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 V B     23343434 

                                                                                     Keşide Yeri:........................................ 

          T.C VAKIFBANK                                                    Keşide Tarihi:.................................... 

                                                                                    

                                                                             

...........................TL 

 

 

        

  Bu çek karşılığı............................................................................................................. ........emrine 

Yalnız..................................................Türk Lirası........................kuruş ödeyiniz.  

 

                                                                                            Adı Soyadı ve İmza 

4443454-444-5545 

Çekte Ciro 
 
Ciro, çek üzerindeki hakkın üçüncü bir kişiye devredilmesidir. Çeki bankaya götürüp tahsil etme 
yetkisine sahip olan kişi yani lehdar(alacaklı) çekin arka yüzünü ciro ederek borçlu olduğu bir kişiye 
verebilir. Ciro eden kişiye biz CİRANTA denir.  
 
     Ciro farklı şekillerde olabilir. 
     1. Tam Ciro 
      2. Beyaz Ciro 
 
      1. Tam Ciro: Ciro eden kişi çek bedelini tahsil edecek kişinin ad ve soyadını çekin arka yüzüne 
yazıp imzalarsa bu ciroya tam ciro denir. 
 

 

     Ahmet MAHSUL " e ödeyiniz. 

                                                      Veli Kaplan 

                                                      İmza 

    

Üstte görüldüğü gibi çekin yeni alacaklısı durumunda olan kişinin ad ve soyadı yazılmıştır. Bu şekildeki 
ciro tam cirodur. 

      2. Beyaz Ciro: Ciro eden kişi yani ciranta çek bedelini tahsil edecek kişinin ad ve soyadını çekin 

arka yüzüne yazmayıp sadece ÖDEYİNİZ yazması durumunda , bu şekilde düzenlenen çekteki ciro 
işlemine Beyaz Ciro denir.  

 

 

          Ödeyiniz. 

                                                      Veli Kaplan 

                                                      İmza 

 
MUHASEBE FİŞLERİ 

1. Muhasebe Fişleri: Muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili 
kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fişe muhasebe fişi denir. Muhasebe işlemleri 
yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilir. 
İşlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan yevmiye defterine kayıt edilir. Muhasebe 
fişlerinin kullanımı zorunlu değildir ve standart bir şekli yoktur. Genellikle büyük işletmeler tarafından 
kullanılır. . Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlendikten sonra 45 gün içinde bu 
fişlerden yararlanılarak yevmiye defterine kayıt yapılır. 
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Muhasebe fişi kullanmanın faydaları: 
- Kayıtların kontrolünü sağlar, 
- Kayıtlarda düzen sağlar, 
- Yanlış kayıt yapmayı önler, 
- Aynı nitelikteki işlemleri toplu olarak kaydetmeyi sağlar. 

Muhasebe fişleri üç çeşittir: 

1.1. Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve 

hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman 

kullanılır. Yani tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasaya para 

giriyorsa tahsil fişi kesilir. 

Kasa tahsil fişinde borçlu hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece alacaklı hesap yazılır. 

KASA TAHSİL FİŞİ 

 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

100 KASA HESABI 

                                           Alacaklı Hesap 

................................Açıklama...............................  

  

  

  

  

1.2. Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi 

hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. 

Yani tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasadan para çıkıyorsa 

tediye fişi kesilir. 

Kasa tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece borçlu hesap yazılır. 

KASA TEDİYE FİŞİ 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

Borçlu Hesap 

                                 100 KASA HESABI 

................................Açıklama...............................  
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1.3. Mahsup Fişi: Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için 

düzenlenen fiştir. Mahsup fişi, kasaya ne para giriyorsa, ne de para çıkıyorsa kullanılır. mahsup fişinde 

borçlu ve alacaklı hesaplar için iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere borçlu ve alacaklı hesapların 

kodu, adı ve tutarları yazılır. 

MAHSUP FİŞİ 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

Borçlu Hesap 

                                                     Alacaklı Hesap 

................................Açıklama...............................  

  

  

  

  

 

 

 YEVMİYE DEFTERİ 

1. Yevmiye Defterinin Tanımı: Muhasebede, ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası ile, 
maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri (Günlük Defter) denir. Yevmiye defterine yapılan 
her kayıt mutlaka bir belgeye dayanmalıdır. Muhasebede belgesi olmayan hiçbir işlem kaydedilemez. 
Yevmiye defterine ilk olarak yeni işe başlayan işletmelerde açılış bilançosu, eskiden beri işe devam 
eden işletmelerde önceki dönem sonu bilançosunda yer alan bilgiler esas alınarak açılış kaydı yapılır. 

Yevmiye defterine kayıt yapılırken hata olursa muhasebe kurallarına göre düzeltme yapılır. Kayıt 
silme, karalama, sayfa koparma kesinlikle yasaktır ve cezai müeyyidelere tabidir. Yanlış yazılan rakam 
veya yazının üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile çizilir ve üzerine ya da yanına doğrusu yazılır. 
Yevmiye defteri ciltli ya da yapraklı olabilir.  

Yevmiye defteri kullanılmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir. Aksi halde tutulan yevmiye defteri 

kanunen geçerli sayılmaz. Muhasebe kayıtlarını bilgisayar aracılığı ile tutan işletmeler bilgisayar 

kağıtlarını defter olarak tasdik ettirirler. Bu durumda yevmiye defteri formatı kullanılan muhasebe paket 

programına göre değişmektedir. 

Muhasebe işlemlerinin defterlere günü gününe kaydedilmesi esas olmakla birlikte en geç 10 

gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe fişlerine dayanarak yürüten 

işletmelerde en geç 45 gün içinde deftere kayıt yapılmalıdır. Yevmiye defteri, Türk Ticaret Kanunu’na 

göre ait olduğu yıldan başlayarak 10 yıl, Vergi Usul Kanunu’na göre izleyen yıldan başlayarak 5 yıl 

süre ile saklanmalıdır. 

1.1. Yevmiye Defterinin Şekli: Yevmiye defterine muhasebe işlemleri yevmiye maddesi halinde 

yazılır. Yevmiye defterinde iki çizgi arasında yer alan terimler yevmiye maddesini oluşturur. Yevmiye 

maddesine kayıt yapılırken önce borçlu hesaplar kaydedilir, daha sonra alacaklı hesaplar kaydedilir. 

Borçlu hesapların tutarları borç sütununa, alacaklı hesapların tutarları alacak sütununa yazılır. Her 

yevmiye maddesinin altında işlemi açıklayan kısa bir not yer alır. 

Yevmiye defterinde ilk satır bir önceki sayfa toplamının devredildiği toplamların bulunduğu satırdır. 

Yevmiye defterinin son satırı da sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. 
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Yevmiye Defteri Örneği: 

Borçlu  

Büyük 

Defter 

Sayfa 

No 

Alacaklı  

Büyük 

Defter 

Sayfa 

No 

Yevmiye 

Madde 

Numarası 

AÇIKLAMA 
Yardımcı 

HesapTutarı 

Borçlı 

Hesap 

Tutarı 

Alacaklı 

Hesap 

Tutarı 

      

.................Tarih.................. 

Borçlu Hesap 

                   Alacaklı Hesap 

...............Açıklama.............. 

      

Muhasebe işlemlerinde matbu yevmiye defteri yukarıdaki gibidir. Fakat genelde muhasebe işlemlerinin 

yevmiye kayıtları daha kısa bir şekilde düzenlenebilir.  

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

Borçlu Hesaplar 

                                               Alacaklı Hesaplar 

................................Açıklama...............................  

  

Borç tutarı 

  

  

Alacak tutarı 

Yevmiye maddesi düzenlenirken, yevmiye maddesi üç biçimde olabilir. 

1.1.1. Basit (yalın) madde: Tek hesabın borçlu ve tek hesabın alacaklı olduğu yevmiye maddesi 

türüdür. 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

Borçlu Hesap 

                                                        Alacaklı Hesap 

................................Açıklama...............................  

  

  

  

  

 

1.1.2. Bileşik madde : Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek hesabın alacaklı olduğu ya da tek 

hesabın borçlanmasına karşılık birden çok hesabın alacaklandığı yevmiye maddesi türüdür. 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 



 15 

1 ....................................Tarih...................................... 

1.Borçlu Hesap  

2.Borçlu Hesap 

Alacaklı Hesap 

................................Açıklama...............................  

  

  

  

  

 

1.1.3. Karma madde: Birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu yevmiye 

maddesi türüdür. 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ....................................Tarih...................................... 

1.Borçlu Hesap  

2.Borçlu Hesap 

                                                     1.Alacaklı Hesap 

                                                      2.Alacaklı Hesap 

................................Açıklama...............................  

  

  

  

  

 

2. Yevmiye maddesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar: 

- Yevmiye defteri yazılırken hesap numaralarını öğrenmek için hesap planından faydalanılır. 

- Yevmiye maddesinde hesap isimleri büyük harf ile yazılır. 

- Hesap isimlerinin aralarında boşluk bırakılmaz. Boşluk var ise çizilerek iptal edilir. 

- Yevmiye maddesinin borç ve alacak tutarlarının aynı olması gerekir. 

- Yevmiye defterinde madde numarasının önünde büyük defter sayfa numaralarını gösteren iki sütun 

bulunmaktadır. Bu kısımlara hesapların büyük defterde hangi sayfalarda yer aldığı yazılır.  

- Yevmiye defterinin her sayfasının bitiminde sayfa toplamı alınarak en alta yazılır. Toplam sonraki 

sayfanın üstüne de geçirilir. 

3. Yevmiye maddesinde aşağıdaki hususların bulunması gerekir: 

- Yevmiye madde sıra numarası, 

- Tarih  

- Borçlu hesap, 

- Alacaklı hesap, 

- Tutar, 

- Her kaydın dayandığı belgelerin çeşidi, varsa tarih ve numaraları.  

- Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olmalıdır. Vergi kanunlarına göre 

hareketli yapraklı defter kullanılabilir.  

- Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın, on günden fazla geciktirilemez.  

- Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere gösterilip son kaydın altına 

noterce "Görülmüştür" sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır. 

 

BÜYÜK DEFTER (DEFTERİ KEBİR) 
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1. Büyük Defterin Tanımı: Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan 
alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe 
defteridir. Büyük defterin diğer adı da Defteri Kebir'dir. 
Yevmiye defterlerine yapılan işlemler tarih ve işlem sırasına göre, belli bir düzenlemeye tabi 
tutulmadan yazılır. İşletmenin muhasebe işlemlerinin takip ve kontrolü için muhasebe kayıtlarının 
hesaplara dağılımının daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ister. Bu nedenle hesaplardaki 
hareketliliklerin takip ve kontrolü için ayrı bir deftere ihtiyaç duyarlar. Bu hesaplarda oluşan rakamların 
sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması işlevini gören deftere büyük defter (defteri kebir) 
adı verilir. Büyük defter tutulması zorunlu bir defterdir (VUK madde 182). 
Büyük defter muhasebenin sınıflandırma fonksiyonu yerine getiren defterdir. Büyük defterlerden elde 
edilen rakamlar diğer muhasebe dokümanları için birer kaynak niteliği de taşımaktadır. Bu nedenle 
büyük defter kayıtlarının muhasebenin sağlıklı yürümesi açısından tutulmasının gerekliliği son derece 
önemlidir.  

1.1. Büyük Defterin Şekli: Büyük defter hesabının en az aşağıdaki bilgileri bulundurması zorunludur: 

- Hesabın ismi, 

- Yevmiye defteri tarihi, 

- Yevmiye defteri madde numarası, 

- Borçlu veya alacaklı tutar, 

- Açıklama. 

Büyük defter örneği: 

...............HESABI 

Yevmiye 

tarihi ve 

numarası 

Açıklama Tutar 

Yevmiye 

tarihi ve 

numarası 

Açıklama Tutar 

            

Toplam     Toplam     

 

Muhasebe işlemlerinde matbu büyük defter yukarıdaki gibidir. Fakat genelde muhasebe işlemlerinin 

büyük defter kayıtları daha kısa bir şekilde düzenlenebilir 

 

BORÇ .............. HESABI ALACAK 

Tutar Tutar 

Toplam Toplam 

1.2. Büyük Defter Düzenleme Kuralları:  
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- Diğer tüm tutulacak defterlerde olduğu gibi, büyük defter kayıtlarının da Türkçe tutulması zorunludur 
(VUK madde 215) 

- Kayıtlarda Türk para birimi kullanılır (VUK madde 215). 

- Yazma işlemlerinde mürekkepli kalem veya makine kullanılır (VUK madde 216) 

- Yanlış kayıtlarda, yanlış yazılan rakam ve yazı okunacak şekilde çizilir, üst veya yan tarafına veya 
ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılarak düzeltilir (VUK madde 217) 

- Kayıtlar arasında boş satır bırakılamaz, satır atlanamaz. Ciltli defterlerde sayfalar ciltten koparılamaz 
(VUK madde 218) 

- Kayıtlar zamanında yapılır (VUK madde 219) 

1.3. Yevmiye Defteri ile Büyük Defter İlişkisi: Muhasebede, ticari işlemlerin belgelere dayanarak 

tarih sırası ile, maddeler halinde kaydedildiği deftere yevmiye defteri denir. Bu işlem de hesaplar 

aracılığıyla yapılır. Aynı tür olaylar aynı hesaplarda toplanır. Bu hesapların durumunu da büyük 

defterler aracılığı ile görülebilir. Eğer bir de yardımcı defter var ise bilgi daha ayrıntılı olması sağlanır. 

Yevmiye defteri bize her muhasebe olayını, olayın olduğu günü kaydetme imkanı verir. Büyük defter 

ise bu kayıtları sadeleştirilerek özelliklerine göre bir araya toplar. 

Yevmiye defterine kaydedilen kayıtlar hesaplar aracılığıyla kaydedilir. Bu hesaplarda büyük defterlerde 

sınıfladırılır. Bu nedenle yevmiye defteri ile büyük defter kayıtları arasında birebir ilişki vardır. 

Örnek: İşletme 12.01.2013 tarihinde 3.500 TL nakit parayı bankaya yatırmıştır. 

Yevmiye kaydı: 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

1 ...................................12.01.2013...................................... 

102 Bankalar Hesabı 

                                                      100 Kasa Hesabı 

bankaya para yatırılması 

  

3.500 

  

  

3.500  

Büyük defter kaydı: 

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK 

3.500   

3.500   
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Yevmiye kaydında 102 bankalar hesabı borç tarafa yazıldığı için, büyük defter de 102 bankalar 

hesabının borç tarafına kayıt yapılır. Çünkü banka hesabına giriş, yani banka hesabında bir artış 

oluyor. 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK 

  3.500 

  3.500 

Yevmiye kaydında 100 kasa hesabı alacak tarafa yazıldığı için, büyük defter de 100 kasa hesabının 

alacak tarafına kayıt yapılır. Çünkü kasa hesabından bir çıkış, yani kasa hesabında bir azalış oluyor. 

1.5. Büyük Defter Yardımcı Defter Bağlantısı: İşletmelerde aynı türden muhasebe işlemleri aynı 

büyük defter hesabına yazılır. Bu nedenle aynı büyük defter hesabına çok sayıda kayıt yapılmak 

zorunluluğu ortaya çıkabilir. Büyük defter hesabını daha ayrıntılı bir şekilde görmek istenirse yardımcı 

defterler kullanılır. Yardımcı defter kullanımı zorunlu değildir. İşletmeler isteklerine göre yardımcı defter 

kullanırlar. Alt hesap olarak ta bilinirler. 

Yardımcı defterler de ana hesap büyük defterleri ile aynı özellikleri taşımaktadır. Yardımcı defter 

kayıtları da ana hesapların ki gibi yapılır. Yardımcı defterleri kullanmanın en önemli faydası ana 

hesaplarda göremeyeceğimiz ayrıntıları bize gösterir. Örneğin bankalar hesabını, hangi bankalarda 

hesabımız varsa o bankaların yardımcı hesabını açarız ve böylece hangi bankada ne kadar para 

olduğunu ayrı bir şekilde görülebilir.  

Örnek: İşletme bankalar hesabının 3 tane yardımcı hesabını açmıştır. Bunlar A bankası, B bankası ve 

C bankasıdır. Yardımcı hesapların bilgileri aşağıdaki gibidir. 

102.01 A Bankası: 20.000 TL 

102.02 B Bankası: 12.000 TL 

102.03 C Bankası: 38.000 TL 

Büyük defter kaydı: 

BORÇ 102.01 A BANKASI HESABI ALACAK 

20.000   
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BORÇ 102.02 B BANKASI HESABI ALACAK 

12.000   

    

 

BORÇ 102.03 C BANKASI HESABI ALACAK 

38.000   

    

Bu şekilde 3 bankadaki hesap hareketlerini de ayrı bir şekilde görülebilir. Eğer bu yukarıdaki gibi 

yardımcı defter açmasaydık 102 Bankalar hesabı aşağıdaki gibi olacaktır. 

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK 

70.000   

    

Görüldüğü gibi 102 bankalar hesabını yardımcı defterlere ayırmadığımız zaman sadece bankalarda 

70.000 TL olduğunu görülür ama hangi bankada ne kadar para olduğunu görülemez. Böyle 

durumlarda işlem sayısı arttıkça daha da karmaşık hale gelerek ayrıntılı bilgilere ulaşmamız 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle yardımcı defterlerin işletmeler ve muhasebe açısından önemi büyüktür. 

  

 


