
Bir iflletmenin nas›l yönetildi¤i gerçek olarak ancak o iflletmenin yaflam›n›n
sonunda saptanabilir. Ancak iyi bir iflletme yönetimi için iflletme faaliyetlerinin
planlanmas›, gerçekleflenin ölçülmesi ve planlanan ile gerçekleflenin kontrol
edilmesi ve elde edilen bulgular dikkate al›narak yeniden gelece¤in planlanmas›
gerekir. Bunun için süreklili¤i esas olan iflletme faaliyetlerinin belirli aral›klar
(dönemler) itibariyle kesilmifl say›l›r. Bu da iflletme faaliyetleri sonuçlar›n›n belir-
li bir zaman kesitini ifade eden belirli dönem itibariyle görülmesi, ölçülmesi ve
kontrol edilmesi demektir. Bu aç›dan mali nitelikli ifllemler muhasebe yard›m›yla
izlenirken belli bir faaliyet y›l›na ve muhasebe dönemine iliflkin ifllemler temel
al›n›r. Bunun sonucu olarak, muhasebe ifllemleri belli bir tarihte bafllar ve belli
bir tarihte sona erer. Bir dönemde yap›lan ifllemler izleyen dönemde tekrar yap›l›r.
Bu ünitede, bir muhasebe döneminde, dönem bafl›ndan dönem sonuna kadar
yap›lmas› gereken ifllemler tan›t›larak muhasebe süreci bir bütün olarak
aç›klanacakt›r.

Yevmiye defterine kay›t ve oradan büyük deftere aktarma ifllemlerini gözden
geçimeniz, muhasebe süreci flemas›n› sürekli önünüzde bulundurman›z ve özel-
likle yazarak çal›flman›z ünitenin anlafl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Bir muhasebe döneminde s›ras›yla hangi ifllemler yap›lmaktad›r?
2. ‹fle yeni bafllayan iflletmede muhasebe ifllemlerine nereden bafllanmaktad›r?
3. ‹fline devam etmekte olan iflletmelerde yeni dönemin muhasebe ifllemlerine

nereden bafllanmaktad›r?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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MUHASEBE SÜREC‹NDEK‹ ‹fiLEMLER

Bir muhasebe döneminde s›ras›yla hangi ifllemler yap›lmaktad›r?

Bir iflletmede faaliyetlerin süreklili¤i esast›r. Ancak iflletmede yap›lan faaliyetlerin
ve bunlara iliflkin mali nitelikli ifllemlerin belirli dönemler (süreler) itibariyle belir-
lenmesi, ölçülmesi ve sonucun mali tablolarda gösterilmesi gerekir. Bu aç›dan
mali nitelikteki ifllemleri muhasebe yard›m›yla izlerken belli bir faaliyet y›l›na ve-
ya muhasebe dönemine ait ifllemler temel al›n›r. Bunun sonucu olarak, muhase-
be ifllemleri belli bir tarihte (örne¤in 1 Ocak) bafllar ve belli bir tarihte (örne¤in
31 Aral›k) sona erer. ‹zleyen dönemde ayn› muhasebe ifllemleri tekrar eder. Bir
dönemi kapsayan ve muhasebe sürecini oluflturan muhasebe ifllemleri, "Muhase-
be Süreci" flemas›nda dönem bafl›ndan dönemsonuna kadar s›ras›yla ve bir bütün
olarak gösterilmifltir. Muhasebe sürecinde yer alan ifllemler muhasebe döneminin
bafl›nda, muhasebe dönemi süresince ve muhasebe döneminin sonunda yap›lan
ifllemler olarak grupland›r›lm›flt›r. ‹flletmenin kuruluflu bir defa gerçekleflip ondan
sonra yaflam› süreklilik gösterece¤inden, ifline devam etmekte olan bir iflletmede
her dönem tekrar eden ifllemler s›ras›yla flöyledir:

1. Aç›l›fl Kayd›n›n Yevmiye Defterine Yap›lmas›
2. Aç›l›fl Kayd›n›n Büyük Deftere Aktar›lmas›
3. Günlük ‹fllemlerin Belgelendirilmesi
4. Yevmiye Defterine Kay›t
5. Büyük Deftere Kay›t
6. Ayl›k Mizanlar›n Düzenlenmesi
7. Genel Geçici Mizan›n Düzenlenmesi
8. Dönemsonu Envanterinin Yap›lmas›
9. Dönemsonu Muhasebe ‹fllemleri
10. Kesin Mizan›n Düzenlenmesi
11. Mali Tablolar›n Düzenlenmesi
12. Kapan›fl Kay›tlar›n›n Yap›lmas›

Bir muhasebe dönemi hangi ifllemle bafll›yor, hangi ifllemle son buluyor ve buna göre bir
dönemi izleyen yeni muhasebe dönemi hangi ifllemle tekrar bafll›yor?

Muhasebe sürecindeki ifllemler birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹fllemlerin hepsi
bir bütün ve birbiriyle iliflkili olarak muhasebe sürecini oluflturmaktad›r. Afla¤›da
bir muhasebe döneminde yap›lan ifllemleri bütünlefltirmek amac› ile ifllemler bir-
birleriyle iliflkilendirilerek bir s›ra içinde aç›klanacakt›r.

Muhasebe sürecini oluflturan ifllemler s›ras›yla nelerdir?
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Bir dönemin sonu, ayn›
zamanda izleyen dönemin
bafllang›c›d›r. Çünkü, bir
muhasebe dönemi 31 Aral›k
gece saat 24’te bitti¤inde
izleyen muhasebe dönemi 
1 Ocak saat 00.01
bafllayacakt›r.
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MUHASEBE SÜREC‹
‹fline devam
etmekte olan
‹flletmede ‹fle yeni bafllayan iflletmede

Muhasebe 1.AÇILIfi KAYDI: 1.a. Dönembafl› Envanterinin 
Döneminin Önceki dönemin Yap›lmas›
Bafl›nda       bilançosuna göre b. Dönembafl› Envanterine 

yevmiye defterine Dayanarak Dönembafl›
hesaplar›n aç›l›fl (Aç›l›fl) Bilançosunun

kayd›n›n yap›lmas› Düzenlenmesi
c.  Envanter bilgilerinin  envanter

defterine geçirilmesi
d. Dönembafl› bilançosuna 

dayanarak yevmiye defterine
hesaplar›n aç›l›fl kayd›n›n
yap›lmas›

2. AÇILIfi KAYDININ BÜYÜK DEFTERE AKTARILMASI
3. GÜNLÜK ‹fiLEMLER‹N BELGELEND‹R‹LMES‹

Muhasebe 4. YEVM‹YE DEFTER‹NE KAYIT
Dönemi 5. BÜYÜK DEFTERE KAYIT
Süresince 6. AYLIK M‹ZANLARIN DÜZENLENMES‹

7. GENEL GEÇ‹C‹ M‹ZANIN DÜZENLENMES‹
Muhasebe 8. DÖNEMSONU ENVANTER‹N‹N YAPILMASI
Döneminin 9. DÖNEMSONU MUHASEBE ‹fiLEMLER‹
Sonunda            10. KES‹N M‹ZANIN DÜZENLENMES‹

11. MAL‹ TABLOLARIN DÜZENLENMES‹
12. KAPANIfi KAYITLARININ YAPILMASI

‹ZLEYEN MUHASEBE
DÖNEM‹N‹N BAfiLANGICI

Aç›l›fl Kayd›
Bir dönem süresince yap›lan ifllemlerin etkisi ile dönem sonunda varl›klar, serma-
ye ve borçlar›n hangi büyüklüklere ulaflt›¤›n› saptamak için dönembafl› durumu-
nun bilinmesi gerekir. Bu nedenle kay›t iflleminde ilk aflama dönembafl› durumu-
nun hesaplara aktar›lmas›d›r. Dönem bafl› durumunun hesaplara geçirilmesi iflle-
mine hesaplar›n aç›l›fl› veya aç›l›fl kayd› ad› verilir.

Hesaplar›n aç›l›fl kayd›, hem ifle yeni bafllayan iflletmede, hem de ifline devam
etmekte olan iflletmede söz konusudur.
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‹fle Yeni Bafllayan ‹flletmede Hesaplar›n Aç›l›fl›

‹fle yeni bafllayan iflletmede muhasebe ifllemlerine nereden 
bafllanmaktad›r?

‹flletmelerin hukuki yap›s› ne olursa olsun ilk kez ifle bafllarken, kurulufl tarihi iti-
bariyle mali durumlar›, yani iflletmenin varl›klar›, borçlar› ve sermayesi saptan›r.
‹flletmenin varl›klar›n›n ve borçlar›n›n, dolay›s›yle sermayesinin belirlenmesi iflle-
mine "envanter ç›karma" denir. Envanter ç›karmak; saymak, ölçmek, tartmak
ve de¤erlemek suretiyle bilanço günündeki varl›klar› (mevcutlar›) ve borç-
lar› kesin bir flekilde ve ayr›nt›l› olarak saptamakt›r. Bilanço günü, yeni ifle
bafllayan bir iflletme için ifle bafllad›¤› gündür.

‹fle bafllama tarihinde ç›kar›lan envanter, Envanter Defterine yaz›l›r. Buna
göre muhasebe dönemi bafl›nda kay›tlar›n yap›laca¤› ilk defter Envanter Defte-
ri olmaktad›r.

Yeni kurulan, ancak faaliyetlerine henüz bafllamayan bir iflletmenin varl›klar›na
iliflkin envanter bilgileri flöyledir:

‹fle yeni bafllayan bir iflletmenin ilk kurulufl s›ras›nda envanteri çok ayr›nt›l› ol-
maz. Genellikle kimi iflletme için envanter sadece iflyerini açmak üzere iflletmeye
sermaye olarak konulan paradan ibaret olmaktad›r.

Yukar›da verilen envanter bilgilerine göre iflletmenin aç›l›fl (ifle bafllama) bilançosu nas›l
düzenlenir?

‹flletmenin sahip oldu¤u varl›klar›n (varsa borçlar›n) envanteri ç›kar›l›p, en-
vanter defterine yaz›ld›ktan sonra, iflletmenin dönembafl› (aç›l›fl) bilançosu "Var-
l›klar = Sermaye + Borçlar" eflitli¤ine göre düzenlenir. Nitekim, Vergi Usul Kanu-
nu ile Ticaret Kanununda da "Bilanço, envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli
ve karfl›l›kl› olarak de¤erleri itibariyle tertiplenmifl hülasas›d›r." (özetidir) fleklin-
de tan›mlanarak, bilançonun envantere dayanarak düzenlenmesi gerekti¤i ifade
edilmektedir.
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‹flletmeler flah›s iflletmeleri
olabilecekleri gibi anonim,
limited flirketler fleklinde de
olabilmektedir.

Envanter Defteri Türk
Ticaret Kanunu ve Vergi
Usul Kanununa göre 
iflletmenin ifle bafllama 
tarihinde ve her hesap 
döneminin sonunda
ç›kar›lan envanter bilgileri
ile bilançolar›n kaydedildi¤i
defterdir. 
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ABC ‹fiLETMES‹
10.9.200. Tarihli Envanteri (000)

VARLIKLAR:
Kasa-nakit para 1.100.000
Bankalar-bankaya yat›r›lm›fl olan para 16.000.000
Demirbafllar 3.900.000

Masa 3 adet 750.000
Sandalye 10 adet 300.000
Yazar kasa 1 adet 500.000
Bilgisayar 2 adet 2.000.000
Telefon 2 adet 350.000

Tafl›tlar 9.000.000
Binalar-Mülkiyet sat›fl ma¤azas› 70.000.000
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Yukar›da örnek verilen ABC ‹flletmesinin envanteri temel al›narak, iflletmenin
10.9.200. tarihli dönembafl› (aç›l›fl) bilançosu afla¤›daki gibi ortaya ç›kacakt›r:

AKT‹F = PAS‹F
VARLIKLAR = SERMAYE
KASA
BANKALAR
DEM‹RBAfiLAR = SERMAYE
TAfiITLAR
B‹NALAR

Düzenlenen bilanço neyi ifade eder ve bu bilançoya dayanarak muhasebe kayd› yap›l›r m›?

Düzenlenen bu bilanço ifle yeni bafllayan ABC iflletmesinin aç›l›fl bilançosu
olarak, iflletmenin ifle bafllad›¤› tarih itibariyle mali durumunu (varl›klar ve kay-
naklar) göstermektedir. Muhasebe sürecindeki ak›fl çerçevesinde aç›l›fl bilançosu
düzenlendikten sonra, bilançoda yer alan unsurlar›n (kasa, bankalar, demirbafllar,
tafl›t araçlar›, bina, sermaye) kendi adlar› ile oluflturulacak hesaplara kay›t yapmak
suretiyle bilançodaki de¤erler için hesaplar aç›l›r.

Bilançoda görülen bilanço kalemleri ile ilgili yap›lacak muhasebe kayd› önce hangi deftere
yap›l›r?

Bilançoda yer alan unsurlar önce yevmiye defterine kaydedilir. Bu kay›t ifllemine
aç›l›fl kayd› denir. Yevmiye defterine yap›lan kay›t buradan da büyük deftere ak-
tar›l›r. Aç›l›fl bilançosunda yer alan aktif (varl›klar) ve pasif (sermaye) unsurlar
yevmiye defterine tek bir madde fleklinde kayda al›n›r. Bu kay›tta aktif unsurlar
(kasa, bankalar, demirbafllar, tafl›t araçlar›, bina vb.) borçland›r›l›rken, pasif unsur-
lar (sermaye, borçlar) alacakland›r›larak yevmiye defterine yaz›l›r. Yukar›da dü-
zenlenen ABC ‹flletmesinin aç›l›fl bilançosuna dayanarak yevmiye defterindeki aç›-
l›fl kayd› flöyle olacakt›r:
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Dönembafl› bilançosu; aç›l›fl
bilançosu, ifle bafllama
bilançosu 
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Yevmiye defterinde madde,
ifllemin tarihini, etkiledi¤i
hesaplar›, tutarlar› ve
iflleme ait aç›klay›c› bilgileri
kapsayan bir kay›t birimidir. 

}
ABC İŞLETMESİ 

Aktif            10.2.200.Tarihli Bilançosu (000)           Pasif
KASA 1.100.000 SERMAYE 100.000.000
BANKALAR 16.000.000
DEMİRBAŞLAR 3.900.000
TAŞITLAR 9.000.000
BİNALAR 70.000.000
Aktif Topl. 100.000.000 Pasif Topl. 100.000.000

10.9.200.
100 KASA Hs. 1.100.000.000
102 BANKALAR Hs. 16.000.000.000
252 BİNALAR Hs. 70.000.000.000
254 TAŞITLAR Hs. 9.000.000.000
255 DEMİRBAŞLAR Hs. 3.900.000.000

500 SERMAYE HS. 100.000.000.000
10.9.200. tarihli açılış bilançosuna
göre hesapların açılışı

1
Hesaplar›n önünde yer alan
numaralar ülkemizde 
uygulanan Tekdüzen Hesap
Plan›nda yer alan hesaplara
ait kod numaralar›d›r.
Tekdüzen Hesap Plan›n›
Ünite 3 ek-1 de 
görebilirsiniz. Bu üniteden
itibaren hesaplar Tekdüzen
Hesap Plan›ndaki kod
numaralar› ile birlikte 
kullan›lacakt›r. 
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Yap›lan yevmiye kayd›ndan sonra, ifllemlerin konular›na göre ve hesaplar iti-
bariyle izlenmesini sa¤lamak için büyük deftere aktar›l›r. Buna göre büyük defter
kay›tlar› her bir hesap itibariyle flöyle görülecektir:

"T" fleklinde verilen hesaplar›n büyük defterdeki karfl›l›kl› iki sayfay› temsil etti¤ini 
unutmay›n›z.

Yukar›da görüldü¤ü gibi büyük defterin karfl›l›kl› olarak 1. sayfas› Kasa Hesa-
b›, 16. sayfas› Bankalar Hesab›, 25. sayfas› Binalar Hesab›, 26. sayfas› Tafl›tlar He-
sab›, 27. sayfas› Demirbafllar Hesab›, 28. sayfas› Sermaye Hesab› için ayr›lm›fl ve
yevmiye defteri kayd›ndaki de¤erler hesaplara aktar›lm›flt›r.

Yeni ifle bafllayan iflletmelerde hesaplar›n aç›l›fl› neye dayanarak ve hangi defterlere hangi
s›rayla yap›lmaktad›r?
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"T" fleklinde verilen
hesaplar›n sol taraf› BORÇ,
sa¤ taraf› ALACAK taraf›d›r. 

100 KASA HESABI
10.9 tarihli açılıştan 1.100.000.000
1 1

102 BANKALAR HESABI
10.9 tarihli açılıştan 16.000.000.000
16 16

252 BİNALAR HESABI
10.9 tarihli açılıştan 70.000.000.000
25 25

254 TAŞITLAR HESABI
10.9 tarihli açılıştan 9.000.000.000
26 26

255 DEMİRBAŞLAR HESABI
10.9 tarihli açılıştan 3.900.000.000
27 27

500 SERMAYE HESABI
10.9 tarihli açılıştan 100.000.000.000

28 28

Büyük defterdeki hesaplar
için ayr›lacak sayfa say›s› o
hesab› ilgilendirecek ifllem
say›s› dikkate al›narak
belirlenir. Örnekte kasa
ifllemleri için ilk 15 sayfa,
banka ifllemleri için 16-24
sayfalar ayr›lm›flt›r. 
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‹fline Devam Etmekte Olan ‹flletmelerde Hesaplar›n Aç›l›fl›

‹fline devam etmekte olan iflletmelerde yeni dönemin muhasebe
ifllemlerine nereden bafllanmaktad›r?

‹fline devam etmekte olan iflletmelerde hesaplar›n aç›l›fl› genel olarak 1 Ocak ta-
rihinde yap›l›r. Çünkü muhasebe dönemi, iflletmelerin faaliyetleri özellik göster-
medi¤i taktirde, bir takvim y›l›d›r. Bu dönem 1 Ocak’ta bafllar, 31 Aral›k’ta sona
erer.

‹fline devam etmekte olan iflletmelerin dönembafl› durumu nereden elde edilir?

‹fline devam etmekte olan iflletmelerin dönembafl› durumu bir önceki dönem-
sonu bilançosundan elde edilir. Bir iflletmenin dönemsonu bilançosu ayn› zaman-
da izleyen dönemin, dönembafl› bilançosudur. Örne¤in 31.12.2001 tarihli bilanço,
ayn› zamanda ifline devam eden iflletmenin 1.1.2002 tarihli dönembafl› bilançosu
olacakt›r.

‹fline devam etmekte olan iflletmedeki aç›l›fl kayd› ile yeni kurulan iflletmedeki aç›l›fl kayd›
aras›nda fark var m›d›r?

‹fline devam eden iflletmelerin bilançolar›nda yeni kurulan iflletmelerin bilan-
çolar›na göre daha fazla say›da varl›k, sermaye ve borçlar çeflidi olmakla birlikte,
teknik olarak yeni kurulan bir iflletmenin aç›l›fl bilançosuna dayan›larak yap›lan
aç›l›fl kayd› ile ayn›d›r. Dolay›s›yla ifline devam etmekte olan iflletmede de önce
yevmiye defterine kaydedilir, ondan sonra da yevmiye defterinden büyük defte-
re, yukar›daki örnekte old¤u gibi hesaplara aktar›l›r. Muhasebe sürecindeki aç›l›fl
kayd›ndan sonraki ifllemler afla¤›da s›ras›yla aç›klanmaktad›r.

‹fline devam eden iflletmelerde hesaplar›n aç›l›fl› neye dayanarak ve nas›l yap›l›r?

Günlük ‹fllemlerin Belgelendirilmesi
‹flletmeler faaliyette bulunurken her gün varl›klar›, borçlar› ve sermayeyi etkileyen
ifllemler yaparlar. Bu ifllemlerin neler oldu¤u ve yaratacaklar› etkileri izleyebilmek
amac›yla fatura, makbuz, perakende sat›fl fifli, bordro, senet, vb. gibi belgelere
ba¤lanmalar› ve bu belgelere dayanarak kaydedilmeleri gerekir. Dolay›s›yla yap›-
lan ifllemlerin mutlaka begelendirilmesi esast›r. Çünkü belgeler ifllemlerin konusu-
nu, ne zaman, kimler aras›nda, nerede yap›ld›¤›n› ve tutar›n› belirtirler.

Günlük ifllem neyi etkiler ve bu ifllemler neyle izlenir?

Yevmiye Defterine Kay›t
Yevmiye defteri daha önce de aç›kland›¤› gibi, ifllemlerin tarih s›ras› ile kaydedil-
di¤i bir defterdir. Yevmiye defterindeki ilk kay›t aç›l›fl bilançosunda ya da dönem-
bafl› bilançosunda yer alan varl›klar, borçlar ve sermaye unsurlar›n› hesaplara yan-
s›tmak üzere yap›lan "hesaplar›n aç›l›fl" kayd›d›r. Bu ilk kay›ttan sonra günlük ifl-
lemler belgelere dayanarak yevmiye defterine tarih s›ras›yla maddeler fleklinde
kayda al›n›r.
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Yevmiye defterine yap›lan ilk kay›t ile ondan sonraki kay›tlar nelerdir?

Büyük Deftere Kay›t
Yevmiye defterine maddeler fleklinde yap›lan muhasebe kay›tlar› daha sonra yev-
miye defterinden büyük deftere geçirilir. Büyük defter, ifllemleri sistemli bir flekil-
de hesaplara göre s›n›fland›r›lm›fl olarak toplayan defter oldu¤u için, yevmiye def-
terine maddeler fleklinde yap›lan kay›tta borçland›r›lan ve alacakland›r›lan hesap-
lar, büyük defterde o hesap için ayr›lan sayfaya hesab›n durumuna göre borç ya
da alacak tarafa kaydedilir.

Büyük deftere yap›lan kay›tlar neye göre yap›lmaktad›r?

Ayl›k Mizanlar›n Düzenlenmesi
Büyük deftere yap›lan kay›tlar›n belli dönemler sonunda genellikle ay sonlar›nda
yevmiye defterinden do¤ru geçirilip geçirilmedi¤ini kontrol etmek amac›yla ayl›k
mizanlar düzenlenir. Mizanda hesaplar›n borç toplamlar›, alacak toplamlar› ve
yevmiye defterinin borç ve alacak toplamlar› aras›nda eflitlik aran›r. Eflitlik sa¤lan-
m›flsa yevmiye defterindeki ifllemlerin büyük deftere do¤ru aktar›ld›¤› kabul edi-
lir.

Ayl›k mizan ne demektir? Neyi kontrol eder?

Genel Geçici Mizan›n Düzenlenmesi
Dönemsonunda yap›lacak envanter ve muhasebe ifllemlerine temel oluflturmak
için ve 31 Aral›k itibariyle hesaplar› borç-alacak eflitli¤ini  ve yevmiye defterinden
büyük deftere yap›lan aktarmalar›n do¤rulu¤unu on iki ay› kapsayacak flekilde
kontrol etmek amac›yla, genel geçici mizan ad› verilen y›lsonu mizan› düzenlen-
ri. Bu mizan›n asl›nda her ay›n sonunda haz›rlanan ayl›k mizanlardan fark› yok-
tur. Sadece dönemi bir bütün olarak kapsad›¤›ndan bu ad verilmektedir.

Genel geçici mizan›n ayl›k mizanlardan fark› var m›d›r? Hangi ifllemlere temel oluflturur?

Dönemsonu Envanterinin Yap›lmas›
‹flletmenin bir dönemlik günlük ifllemlerinin kayd›ndan sonra dönemsonu (31
Aral›k) itibariyle düzenlenen genel geçici mizanda yer alan hesaplar›n kalanlar›
iflletmenin o dönem içindeki faaliyetlerinin sonucunu kay›t tekni¤i, kaybolma,
bozulma, hata gibi nedenlerden dolay› vermekten uzakt›r. Bunun için dönemso-
nunda ayr›ca fiili durumu saptamak gerekir. Bu amaçla dönemsonu itibariyle say-
mak, ölçmek, tartmak ve de¤erlemek suretiyle iflletmenin varl›klar› ve borçlar›
kesin ve ayr›nt›l› olarak saptan›r. Bu iflleme "Muhasebe D›fl› Envanter" denir.

Hesap kalanlar› ile muhasebe d›fl› envanter sonuçlar› birbirinden farkl› olabilir mi?
Olursa neden?
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Dönemsonu Muhasebe ‹fllemleri
Muhasebe d›fl› envanterde bulunan sonuçlar belirtilen çeflitli nedenlerle hesaplar›n
kalanlar›na eflit olmayabilir. Hesaplar›n kalanlar› ile envanterle saptanan gerçek
tutarlar aras›nda varolabilecek farklar›n ortadan kald›r›lmas› gerekir. Farklar neden-
lerine göre düzeltme, ayarlama ve de¤erleme ifllemlerinin sonucuna ba¤l› olarak
muhasebelefltirildikten sonra hesaplar›n kalanlar› gerçek (fiili) sonuçlara eflit duru-
ma getirilir. Bu ifllemlere "Muhasebe ‹çi Envanter" veya "Dönemsonu Muhasebe
‹fllemleri" denir.

Dönemsonu itibariyle ne gibi ifllemler yap›l›r?

Kesin Mizan›n Düzenlenmesi
Hesaplar›n kalanlar›n›n envanter sonuçlar› ile eflit duruma getirilmesini sa¤layan
dönemsonu muhasebe ifllemlerinin yevmiye defterine ve büyük deftere kayd›ndan
sonra kay›tlar›n do¤rulu¤unu gösterecek olan "kesin mizan" ç›kar›l›r. Bu mizan-
daki kalanlar iflletme varl›klar›n› ve bu varl›klar›n kaynaklar›n› oluflturan unsurlar›n
gerçek büyüklü¤ünü gösterir.

Kesin mizan ne zaman düzenlenir ve mizandaki hesaplar›n kalanlar› neyi ifade eder?

Mali Tablolar›n Düzenlenmesi
Kesin mizan›n kalanlar›ndan yararlan›larak iflletmenin dönemsonu durumunu
gösteren dönemsonu bilançosu düzenlenir. Nitekim kesin mizanda yer alan ka-
lanlar bilançoyu oluflturur. Mizan›n borç kalanlar› bilançonun aktifini, alacak ka-
lanlar› da bilançonun pasifini verir. Dolay›s›yla bilançonun düzenlenmesi ifllemi,
kesin mizandaki kalanlar›n bir tablo fleklinde bilançoya yerlefltirilmesi iflleminden
ibaret olmaktad›r.

Kesin mizan›n borç ve alacak kalanlar› neyi ifade eder?

Kapan›fl Kay›tlar›n›n Yap›lmas›
Kesin mizan ç›kart›l›p, kesin mizandaki hesaplar›n kalanlar›na dayanarak bilanço-
nun düzenlenmesinden sonra o döneme ait hesaplar›n kapat›lmas› gerekir. He-
saplar›n kapat›lmas› ifllemi hesap döneminin sona erdirilmesidir.

Bir hesab›n kapal› olmas› hesab›n kalan vermemesi demektir. Bunun için he-
saplar›n iki taraf›n›n birbirine eflit duruma getirilmesi gerekir. Buna göre dönem-
sonunda borç kalan› veren hesaplar kalan kadar alacakland›r›l›r, alacak kalan› ve-
ren hesaplar da kalan kadar borçland›r›l›rsa bütün hesaplar kapanm›fl olur. Yev-
miye defterinde hesaplar›n kapan›fl›n›n yap›ld›¤› kayda "kapan›fl maddesi" veya
"kapan›fl kayd›" denir. Bu kay›tta bütün aktif hesaplara (borç kalan› veren he-
saplara) alacak, pasif hesaplara (alacak kalan› veren hesaplara) borç verilir, böy-
lece hesaplar dönemsonu itibariyle kapat›lm›fl olur.

Hesaplar›n kapat›lmas› ne demektir ve ne flekilde yap›l›r?
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Hesaplar›n Yeniden Aç›lmas›
Hesap dönemlerinden birinin bitifl an› kendisinden sonraki dönemin bafllay›fl an›-
d›r. Örne¤in 31 Aral›k ile 1 Ocak aras›ndaki durum gibi; 31 Aral›k döneminin bi-
tifli, 1 Ocak dönemin bafllay›fl›d›r. Bu nedenle iflletmenin dönemsonundaki duru-
mu, daha önce de belirtildi¤i gibi, izleyen dönemin bafllang›ç durumu olmaktad›r.
Yeni dönemin ifllemleri, iflletmenin dönembafl›ndaki durumunun kay›tlara al›nma-
s› ile bafllar. Dönembafl› bilançosuna dayanarak hesaplar›n aç›l›fl kayd› ile yeni
muhasebe dönemi bafllam›fl olur. Böylelikle aç›klad›¤›m›z muhasebe ifllemleri tek-
rar aflama aflama yap›l›r.

Yeni dönemde hesaplar›n aç›l›fl kayd› neye dayanarak ve nas›l yap›l›r?

Muhasebe Sürecine ‹liflkin Say›sal Örnek
1. Emir Onur 1 Aral›k 200. tarihinde afla¤›daki de¤erlerle yeni bir iflletme

kurmufltur.
- Nakit para 1.500.000.000
-  Bankadaki para9.500.000.000

2. 1 Aral›k-31 Aral›k 200. dönemine iliflkin günlük ifllemler:
- 1 Aral›k: Faaliyetlerin sürdürülece¤i ve kiras› her ay›n sonunda ödenecek

bir iflyeri kiralanm›flt›r.
- 2 Aral›k: Faaliyetlerde kullan›lmak üzere 600.000.000 liral›k demirbafl sa-

t›n al›nm›fl, bedeli kasadan ödenmifltir.
- 3 Aral›k: 4.000.000.000 liral›k mal sat›n al›nm›fl, bedeli bankadan öden-

mifltir.
- 5 Aral›k: 800.000.000 lira tutar›nda peflin olarak mal sat›lm›flt›r.
- 6 Aral›k: 700.000.000 lira bankadaki hesaba yat›r›lm›flt›r.
- 12 Aral›k: 2.500.000.000 liral›k kredili mal sat›n al›nm›flt›r.
- 19 Aral›k: 1.500.000.000 lira tutar›nda kredili olarak mal sat›lm›flt›r.
- 21 Aral›k: Kredili mal al›nm›fl olan sat›c›lara 500.000.000 lira kasadan

ödeme yap›lm›flt›r.
- 26 Aral›k: Kredili mal sat›lm›fl olan müflteriden 750.000.000 tahsil edilmifltir.
- 31 Aral›k: ‹flyerinin Aral›k ay› kiras› olarak 250.000.000 lira kasadan

ödenmifltir.
3. Dönemsonu (31 Aral›k) envanter bilgileri:

- Bankadan al›nan bilgiye göre bankadaki paraya 100.000.000 lira faiz
eklenmifltir.

- 31 Aral›k tarihinde yap›lan say›mda ticari mal mevcudunun 5.000.000.000
lira oldu¤u saptanm›flt›r.

ÇÖZÜM
Aç›l›fl Bilançosunun Düzenlenmesi:
Varl›klar

Nakit para 1.500.000.000
Bankadaki para 9.500.000.000
Varl›klar toplam› 11.000.000.000
Borçlar 0
Sermaye 11.000.000.000
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Verilen örnekte amaç
sadece muhasebe sürecini
bir bütün olarak 
göstermektir. Bu nedenle
ifllemlerde katma de¤er 
vergisi dikkate
al›nmam›flt›r. Katma de¤er
vergisi, mal al›m sat›m
ifllemlerinin aç›kland›¤› 
7. ünitede konu edilecektir. 



Sermaye görüldü¤ü gibi, "Varl›klar = Sermaye + Borçlar" eflitli¤inden yararla-
narak "Varl›klar – Borçlar = Sermaye" formülüne göre hesaplanm›flt›r.

Yevmiye Defteri Kay›tlar›
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Emir Onur işletmesi
Aktif         1 Aralık 200. Tarihli Açılış Bilonçosu         Pasif
KASA 1.500.000.000 SERMAYE 11.000.000.000
BANKALAR 9.500.000.000

Aktif Toplamı 11.000.000.000 Pasif Toplamı 11.000.000.000

1.12.200.
100 KASA HS. 1.500.000
102 BANKALAR HS. 9.500.000                

500 SERMAYE HS. 11.000.000
Hesapların açılışı.

2.12.200.
255 DEMİRBAŞLAR HS. 600.000

100 KASA HS. 600.000
Peşin demirbaş alımı.

3.12.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 4.000.000

102 BANKALAR HS. 4.000.000
Banka hesabından ödeme ile mal alışı. 

5.12.200.
100 KASA HS. 800.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 800.000
Peşin mal satışı. 

6.12.200.
102 BANKALAR HS. 700.000

100 KASA HS. 700.000
Kasadaki paradan bankaya yatırılan.

12.12.200.
153 TİCARİ MALLAR HS. 2.500.000

320 SATICILAR HS. 2.500.000
Kredili mal alışı.

19.12.200.
120 ALICILAR HS. 1.500.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 1.500.000
Kredili mal satışı.

21.12.200.
320 SATICILAR HS. 500.000

100 KASA HS. 500.000
Satıcılara olan senetsiz borcun ödenmesi.

26.12.200.
100 KASA HS. 750.000

120 ALICILAR HS. 750.000
Müşteriden senetsiz alacak tahsil edilmesi.

31.12.200.
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 250.000

100 KASA HS. 250.000
Aralık ayına ait işyeri kirasının ödenmesi.

Sayfa Toplamı: 22.600.000 22.600.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(+ 000)



Büyük Defter Kay›tlar› (+ 000)
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11. maddeden itibaren
Dönemsonu ifllemleri
yap›lm›flt›r. 

Sat›lan ticari mallar›n
maliyeti (1.500.000) 
iflletmenin bir dönem
boyunca ald›¤› ticari 
mallar›n toplam›ndan
(6.500.000) dönemsonu 
mal mevcudu ç›kar›larak 
bulunmufltur. Çünkü, 
dönem boyunca sat›n 
al›nan mal ile dönem
sonunda elde kalan mal
aras›ndaki fark 
o dönem sat›lan mal›n
maliyetini verir. 

31.12.200.
102 BANKALAR HS. 100.000

642 FAİZ GELİRLERİ HS. 100.000
Mevduat hesabına faiz tahakkuku.

31.12.200.
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS. 1.500.000

153 TİCARİ MALLAR HS. 1.500.000
Satılan malların maliyet devri.

31.12.200.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS. 2.300.000
642 FAİZ GELİRLERİ HS. 100.000

690 DÖNEM KARI VEYA 
ZARARI HS. 2.400.000

Gelirlerin K/Z’a devri. 
31.12.200.

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 1.750.000
621 SATILAN TİCARİ MALLAR

MALİYETİ HS. 1.500.000
632 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ HS. 250.000
Giderlerin K/Z’a devri. 

31.12.200.
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS. 650.000

590 DÖNEM NET KARI HS. 650.000
Dönem net karının devri.

31.12.200.
320 SATICILAR HESABI HS. 2.000.000
500 SERMAYE HS. 11.000.000
590 DÖNEM NET KARI HS. 650.000

100 KASA HS. 1.000.000
102 BANKALAR HS. 6.300.000
120 ALICILAR HS. 750.000
153 TİCARİ MALLAR HS. 5.000.000
255 DEMİRBAŞLAR HS. 600.000

Hesapların kapatılması.

Sayfa Toplamı: 42.650.000 42.650.000

11

12

13

14

15

16

22.600.000 22.600.000

100 KASA HESABI
(1)1.500.000 (2)600.000
(4)800.000 (5)700.000
(9)750.000 (8)500.000

(10)250.000
3.050.000 2.050.000

(16)1.000.000
3.050.000 3.050.000

102 BANKALAR HESABI
(1) 9.500.000 (3) 4.000.000
(5) 7.000.000 (16) 6.300.000

10.200.000
(11) 100.000

10.300.000 10.300.000

500 SERMAYE HESABI
(16)11.000.000 (1)11.000.000

255 DEMİRBAŞLAR HESABI
(2)600.000 (16)600.000

Kasa, Bankalar, Sermaye,
Demirbafllar, Ticari Mallar
ve Sat›c›lar hesaplar›n›n
koyu yaz›lan ve yevmiye 
defterindeki (16) nc› 
maddeden geldi¤i gösterilen
rakamlar hesaplar›n
kapan›fl kay›tlar›na
iliflkindir. 



Genel Geçici Mizan

Genel geçici mizan›n tutar toplamlar› ile yevmiye kay›tlar›nda 10. Madde itibariyle sayfa
toplamlar›n› karfl›laflt›r›n›z. Toplamlar›n birbirine eflit olup olmad›¤›n› ve nas›l olmas›
gerekti¤ini bu ünitedeki "Genel Geçici Mizan›n Düzenlenmesi" ve 4. ünitedeki mizan
konusuna bakarak kontrol ediniz.
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153 TİCARİ MALLAR HS.
(3)4.000.000 (12)1.500.000
(6)2.500.000 (16)5.000.000

6.500.000 6.500.000

600 Y.SATIŞLAR HESABI
(13)2.300.000 (4)  800.000

(7)1.500.000
2.300.000 2.300.000

320 SATICILAR HESABI
(8)  500.000 (6)2.500.000
(16)2.000.000

2.500.000 2.500.000

120 ALICILAR HESABI
(7)1.500.000 (9) 750.000

(16) 750.000
1.500.000 1.500.000

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
(10)  250.000 (14)  250.000

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI
(13)  100.000 (11)  100.000

621 SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ HS.

(12)1.500.000 (14)1.500.000
690 DÖNEM KARI/ZARARI HS.

(14)1.750.000 (13)2.400.000
(15)  650.000

2.400.000 2.400.000

590 DÖNEM KARI HS.
(16)  650.000 (15)  650.000

Yurtiçi Sat›fllar, Faiz
Gelirleri Genel Yönetim
Giderleri, Sat›lan Ticari
Mallar Maliyeti hesaplar›n›n
faaliyet sonuçlar› oldu¤unu
ve dönem sonucunu bulmak
için 690 Dönem Kar›/Zarar›
Hesab›na devredildiklerini
unutmay›n›z. 

HESAPLAR TUTARLAR KALANLAR
Borç Alacak Borç Alacak

KASA 3.050.000 2.050.000 1.000.000 -
BANKALAR 10.200.000 4.000.000 6.200.000 -
SERMAYE - 11.000.000 - 11.000.000
DEM‹RBAfiLAR 600.000 - 600.000 -
T‹CAR‹ MALLAR 6.500.000 - 6.500.000 -
SATICILAR 500.000 2.500.000 - 2.000.000
ALICILAR 1.500.000 750.000 750.000 -
Y.SATIfiLAR - 2.300.000 - 2.300.000
GENEL YÖN. G‹D. 250.000 - 250.000 -
TOPLAM 22.600.000 22.600.000 15.300.000 15.300.000

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Emir Onur ‹flletmesi
31.12.200.  Tarihli Genel Geçici Mizan›

(+000)
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Kesin Mizan

Genel geçici mizan ile Kesin mizan aras›ndaki farklar› bulmaya çal›fl›n›z.

Dönemsonu Bilançosu

1. Kesin mizan›n kalanlar sütunlar› ile Bilançodaki bilgileri karfl›laflt›r›n›z. 
2. Bilançoda "hesap" teriminin ve "hesap kodlar›n›n" neden kullan›lmad›¤›n› düflününüz.

Gelir Tablosu
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Emir Onur ‹flletmesi
31.12.200.  Tarihli Kesin Mizan› (+000)

HESAPLAR TUTARLAR KALANLAR
Borç Alacak Borç Alacak

KASA 3.050.000 2.050.000 1.000.000 -
BANKALAR 10.300.000 4.000.000 6.300.000 -
ALICILAR 1.500.000 750.000 750.000 -
T‹CAR‹ MALLAR 6.500.000 1.500.000 5.000.000 -
DEM‹RBAfiLAR 600.000 - 600.000 -
SATICILAR 500.000 2.500.000 - 2.000.000
SERMAYE - 11.000.000 - 11.000.000
DÖNEM NET KARI - 650.000 - 650.000
Y.SATIfiLAR 2.300.000 2.300.000 - -
FA‹Z GEL‹RLER‹ 100.000 100.000 -
SAT.T‹C.MAL.MAL‹YET‹ 1.500.000 1.500.000 - -
GEN.YÖN. G‹DERLER‹ 250.000 250.000 - -
DÖNEM KARI/ZARARI 2.400.000 2.400.000 - -
TOPLAM 29.000.000 29.000.000 13.650.000 13.650.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Emir Onur İşletmesi
Aktif              31.12.200.Tarihli Bilonçosu              Pasif
KASA 1.000.000.000 SATICILAR 2.000.000.000
BANKALAR 6.300.000.000 SERMAYE 11.000.000.000
ALICILAR 750.000.000 DÖNEM NET KARI 650.000.000
TİCARİ MALLAR 5.000.000.000
DEMİRBAŞLAR 600.000.000
Aktif Toplam 13.650.000.000 Pasif Toplam 13.650.000.000

SIRA S ‹ZDE

Emir Onur işletesi
1.12.200.-31.12.200. Dönemi Gelir Tablosu

YURT ‹Ç‹ SATIfiLAR 2.300.000.000
(-)SATILAN T‹CAR‹ MALLAR MAL‹YET‹ (1.500.000.000)

Brüt Sat›fl Kar›         : 800.000.000
(-)GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (250.000.000)

Faaliyet Kar›            : 550.000.000
(+)FA‹Z GEL‹RLER‹ 100.000.000

Dönem Net Kar› 650.000.000



Hesaplar›n Yeni Dönemde Aç›lmas›
Yevmiye Defteri Kay›tlar›

Yeni dönemin aç›l›fl kayd›na esas olan bilgilerin önceki dönemin kapan›fl bilançosundan
al›nd›¤›na dikkat ediniz. Yevmiye defterine yap›lan bu kay›tlar›n büyük defterde aç›lacak
hesaplara da aktar›laca¤›n› unutmay›n›z.
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D ‹ K K A T

1.1.200.
100 KASA HS. 1.000.000
102 BANKALAR HS. 6.300.000
120 ALICILAR HS. 750.000
153 TİCARİ MALLAR HS. 5.000.000
255 DEMİRBAŞLAR HS. 600.000

320 SATICILAR HS. 2.000.000
500 SERMAYE HS. 11.000.000
590 DÖNEM NET KARI HS. 650.000

Hesapların açılışı.

1

2

(+000)
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Özet
Bir muhasebe döneminde s›ras›yla hangi ifllemler

yap›lacakt›r?
• ‹flletmelerin faaliyetlerinin süreklili¤i esas olmakla

birlikte, bu faaliyetlerin belli zaman dilimleri iti-
bariyle hesaplar üzerinde kesilmesi ve böylece fa-
aliyet sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›yla iflletme yö-
netiminin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi, mali du-
rumun ve mali durumdaki de¤iflmenin izlenmesi
ve de¤erlendirilmesi söz konusudur. Bu süreç, bi-
rinci ünitedeki aç›klamalardan da hat›rlayaca¤›n›z
gibi, iflletmenin ifle bafllarken ve her dönem ba-
fl›ndaki mali durumunun (V = S + B) belirlenmesi
ile bafllar. Dönembafl› (ifle bafllama) bilgileriyle
birlikte, dönem içinde gerçekleflen bütün mali
olay ve ifllemler yan›nda dönemsonunda yap›lan
say›m, de¤erleme ve düzeltme ifllemlerini de kap-
sayacak flekilde ifllemlerin belgelendirilerek kay›t
ortam›na aktar›lmas›, konular›na göre s›n›fland›-
r›lmas› ve mali tablolar fleklinde özetlendikten
sonra, dönem içinde kullan›lan hesaplar›n kapa-
t›lmas›yla son bulur.

‹fle yeni bafllayan iflletmede muhasebe ifllemlerine
nereden bafllanmaktad›r?

• ‹flletmelerin hukuki yap›s› ve faaliyet konusu ne
olursa olsun kurulufl tarihi itibariyle ilk yapacakla-
r› ifl mali durumlar›n› belirlemektir. Mali durumun
(varl›k, borç ve sermayenin) tür, miktar ve tutar
olarak belirlenmesine envanter ç›karmak denir.

‹fline devam etmekte olan iflletmelerde yeni döne-
min muhasebe ifllemlerine nereden bafllanmaktad›r?

• ‹fline devam etmekte olan iflletmelerde yeni döne-
min bafl›nda ilk yap›lacak ifl, yine dönembafl›ndaki
mali durumun belirlenmesidir. Ancak yeni kurulan
iflletmelerden farkl› olarak bu bilgi, önceki döne-
min kapan›fl bilançosundan al›n›r, ayr›ca envanter
ç›karmaya gerek yoktur. Di¤er ifllemler ayn› s›ray-
la devam ettirilir.

Özet
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunu-
za göre ünitenin tümüne ya da cevaplamad›¤›n›z sorula-
ra iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ER-
LEND‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. ‹fle yeni bafllayan bir iflletmede muhasebe sürecinin ilk
ifllemi nedir?

a. Bilanço düzenlemek
b. Yevmiye aç›l›fl kayd› yapmak
c. Envanter ç›karmak
d. Büyük defterde hesaplar› açmak
e. Mizan düzenlemek

2. 29 May›s 2000 tarihinde kurulan bir iflletmenin kurulufl
bilançosu hangi tarihi tafl›r?

a. 1.5.2000
b. 29.5.2000
c. 31.5.2000
d. 1.6.2000
e. 1.1.2000

3. Dönembafl› (aç›l›fl) bilançosu düzenlendikten sonra
hesaplar›n aç›l›fl maddesi nereye yap›l›r?

a. Envanter defterine
b. Bilanço defterine
c. Yard›mc› deftere
d. Yevmiye defterine
e. Büyük deftere

4. Afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Dönembafl› bilançosu iflletmenin mali durumunu
gösterir.

b. Gelir tablosunda faaliyet sonuçlar› yer al›r.
c. Yevmiye defterinde aç›l›fl kay›tlar› bilançoya dayan›r.
d. Yevmiye ve büyük defterde içerik olarak farkl› bil-

giler yer al›r.
e. Kapan›fl kay›tlar›nda kalanlar itibariyle pasif he-

saplar borçland›r›l›r, aktif hesaplar alacakland›r›l›r.

5. Muhasebe dönemi sonunda yap›lan son ifllem hangisidir?
a. Kapan›fl kay›tlar›n›n yap›lmas›
b. Hesaplar›n yeniden aç›lmas›
c. Genel geçici mizan›n haz›rlanmas›
d. Kesin mizan›n haz›rlanmas›
e. Dönemsonu-envanterinin yap›lmas›

6. Dönem sonunda borç kalan› veren hesaplar›n alacak-
land›r›lmas›, alacak kalan› veren hesaplar›n bonçland›r›l-
mas› fleklinde yap›lan iflleme ne ad verilir?

a. Hesaplar›n aç›lmas›
b. Hesaplar›n kapat›lmas›
c. Muhasebe d›fl› envanter
d. Muhasebe içi envanter
e. Sonuç hesaplar›n›n K/Z’a devri

7. Günlük ifllemler yevmiye defterine nereden aktar›l›r?
a. Bono, çek, fatura gibi belgelerden
b. Büyük defterdeki hesaplardan
c. Yard›mc› defterden
d. Aç›l›fl bilançosundan
e. Envanter defterinden

8. Genel geçici mizan ile kesin mizan aras›nda fark nedir?
a. ‹kisinin aras›nda bilanço ve gelir tablosunun 

düzenlenmesi
b. Genel geçici mizan›n yevmiye kay›tlar›ndan 

haz›rlanmas›
c. Kesin mizan›n envanter kay›tlar›ndan sonra 

haz›rlanmas›
d. Kesin mizan›n büyük defter hesaplar›ndan 

haz›rlanmas›
e. Genel geçici mizan›n yard›mc› defter bilgilerini 

içermemesi

9. Muhasebe sürecinde, afla¤›dakilerden hangisi di¤erle-
rinden önce yap›l›r?

a. Dönemsonu bilançosunun düzenlenmesi
b. Gelir tablosunun düzenlenmesi
c. Envanter kay›tlar›n›n yap›lmas›
d. Büyük defter kay›tlar›n›n yap›lmas›
e. Yevmiye kay›tlar›n›n yap›lmas›

10. Muhasebe içi envanter (düzeltme ve ayarlama) kay›t-
lar› nereye yap›l›r?

a. Envanter defterine
b. ‹flletme hesab› defterine
c. Yard›mc› deftere
d. Envanter listelerine
e. Yevmiye ve büyük deftere

Kendimizi S›nayal›m




