
 

 
 



 

 

 
 

Mikrokom ve BDY.NET hakkında  
 
Mikrokom Yazılım A.Ş., muhasebe yazılımları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip 
ve hali hazırda 6000’den fazla müşterisi ve 15000 civarında kullanıcısı olan bir yazılım 
firmasıdır. 
 
2014 yılı başlarında, Mikrokom A.Ş. Yönetimi muhasebe ve mali müşavirlik alanındaki 
deneyimini Bağımsız Denetim alanına taşıma kararını almış ve Bağımsız Denetim 
Yazılımı (BDY.NET) projesini başlatmıştır. 
 
BDY.NET projesi Haziran 2015 tarihinde tamamlanmış ve kullanıma sunulmuştur. 



 

 

BDY.NET Geliştirme Ekibi ve Teknolojisi 
BDY.NET, Bağımsız Denetim konusunun Türkiye’deki önde gelen otoritelerinden olan 
Prof. Dr. Aydın Karapınar liderliğinde Mikrokom’un deneyimli yazılım ekibi tarafından 
geliştirilmiş ve sürecin her aşamasında uygulamacılardan görüş ve destek alınmıştır. 
 
BDY.NET’in altyapısında, yazılım teknolojisinin en ileri aşaması olan .NET teknolojisi, 
C# programlama dili ve Microsoft SQL Server veritabanı sistemi kullanılmıştır. 
 

Bağımsız Denetim uygulamalarında, denetlenen işletmelerin tüm verileri Denetçi kuruluşa emanet edilmiştir.  
Bu verilerin yetkisiz tarafların eline geçmesi denetlenen işletmeye telafisi imkansız zararlar verir ve Denetçi kuruluşu da 
yasalar önünde sorumlu kılar. 
Bu nedenle, BDY.NET’de, veri güvenliğinin son derece zayıf ve verilerin üçüncü kişilerin erişimine  açık olduğu Web Tabanlı 
teknolojiler yerine veri güvenliğinin tamamen Denetçi’nin elinde olduğu Masaüstü geliştirme teknolojisi tercih edilmiştir. 

Bağımsız Denetim yazılımınızı seçerken veri güvenliğinizi ön plana alınız, müşterilerinizin verilerinin yetkisiz tarafların eline geçmesinin 
kuruluşunuza vereceği zararları hesaba katınız, uzman kişilerin Web ve Masaüstü teknolojiler konusundaki görüşlerini alınız. 



 

 

Öne Çıkan Özellikler 

 
  



 

 

BDY.NET Esnek Raporlama Dönemleri  
BDY.NET’de Yıllık, 6 Aylık ve 3 Aylık dönemler itibariyle denetim yapılabilir. 3 Aylık denetimde bir hesap dönemi içinde 
dört rapor dönemi, 6 Aylık denetim seçildiğinde iki rapor dönemi oluşturulur. 

  



 

 

BDY.NET Çalışma Formları 
BDY.NET’de denetim verileri genellikle aşağıdaki gibi bir form üzerinden girilir : 

 
Çalışma formlarında solda daha önceden tanımlanmış sorular/konular yer alır.  
Denetçi ortadaki alana soru/konu ile ilgili cevabını ya da inceleme bulgularını yazar. 



 

 

Sağ tarafta ise o soru/konu ile ilgili belge mahiyetindeki dosyaların eklenebilmesi ve yönetilebilmesi için gerekli butonlar 
bulunur. 
 

BDY.NET Dosya Ekleme Özelliği  
Sorulara/konulara boyu 5 Mb. ve altında olmak şartıyla her türlü formatta dosya eklemek mümkündür. Genellikle Pdf, 
Excel, Word dosyaları ile çeşitli formatlardaki resim dosyaları eklenir. 
Eklenen dosyalar BDY.NET veritabanına kaydedilir. Böylece, yedekleme işleminde bu dosyaların da yedeğinin alınması 
ve geri yükleme işleminde geri yüklenmesi hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek kalmaksızın otomatik olarak 
gerçekleştirilir. 
Eklenecek dosya, 

 Bilgisayarınıza daha önce kaydedilmiş herhangi bir dosya 
 BDY.NET veritabanına daha önce kaydedilmiş herhangi bir dosya (aynı firma ve denetim döneminde olmak 

koşuluyla) 
 BDY.NET tarafından üretilmiş ve veritabanına kaydedilmiş herhangi çalışma kağıdı (aynı firma ve denetim 

döneminde olmak koşuluyla) 
 Denetim dönemi kütüphanesine eklenmiş  herhangi bir dosya 

olabilir.  
   



 

 

BDY.NET Süreç Takip Özelliği  
BDY.NET’de denetimin her aşamasında Süreç Takibi yapılır. Süreç Takibi, denetimin o aşamasının durumunu gösterir ve 
Hazırlama Tarihi, Hazırlayan, Onaylama Tarihi ve Onaylayan bilgilerini içerir.  
Süreç Takibi aynı zamanda aşamaların önceliklerini de dikkate alır. Bir aşamaya geçebilmek için daha önceki bazı 
aşamaların tamamlanmış olması gerekiyor ise bu öncelikli aşamalar tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçilmesine 
izin verilmez.  
Örneğin, Maddi Doğruluk Testleri Planlaması’nın yapılabilmesi için Stratejik Planlamanın tamamlanmış olması 
gereklidir. 

 

  



 

 

BDY.NET Çalışma Kağıtları 
Çalışma kağıtları denetim faaliyetinin temel belgesi niteliğindedir. 
BDY.NET’de Çalışma Kağıtları, 

 Denetçi tarafından çalışma formlarına girilen bilgilerden (Ör. Maddi Doğruluk Testleri) 
 Yazılım tarafından üretilen raporlardan (Ör. Önemlilik Raporu) 

oluşturulur. 
Aşağıda BDY.NET tarafından oluşturulan bir Çalışma Kağıdı görülmektedir. 

  



 

 

BDY.NET Çalışma Kağıtlarının özellikleri şöyle sıralanabilir : 
 Tüm çalışma kağıtlarında sistematik olarak oluşturulan Dosya Referansı bilgisi bulunur (Ör. Yukarıdaki örnekte sağ 

üst köşedeki DP.DT ibaresi) 
 Çalışma kağıdının hazırlandığı ve onaylandığı tarihler ile hazırlayan ve onaylayan denetçilerin adları yer alır 
 Çalışma kağıtlarının içeriği BDY.NET kullanıcıları tarafından değiştirilebilir 
 Çalışma kağıtlarında denetim firmasının logosu yer alır 
 Çalışma kağıtları kağıda dökümün yanısıra başta PDF olmak üzere Word, Excel, HTML gibi birçok formata 

çevrilerek saklanabilir 
 Çalışma kağıtları BDY.NET veritabanına PDF olarak kaydedilebilir, böylelikle oluşturulan bir çalışma kağıdı bir 

başka çalışma kağıdına dosya olarak eklenebilir 
 Çalışma kağıtlarında oluşturan kullanıcı adı ve oluşturma tarihi yer alır ancak bu bilgilerin gösterilmesi kullanıcı 

tarafından engellenebilir 
 Çalışma kağıtlarının renk kompozisyonu, her bir çalışma kağıdı için ayrı ayrı olmak üzere, BDY.NET’de tanımlanmış 

stiller kullanılarak değiştirilebilir 
  



 

 

Müşteri Kabul ve Sözleşme 
Modülleri 



 

 

Müşteri Kabul  
Bu aşama, müşteri hakkında bilgilerin toplandığı ve bu bilgiler ışığında müşterinin kabul veya reddedildiği aşamadır. 

 
 
 



 

 

Müşteri Kabul Formunda, 
 Müşterinin kabul/red edildiği 
 Denetimin hangi kurumların kuralları çerçevesinde yapılacağı (KGK, SPK, BDDK veya Özel Denetim) 
 Denetimin  hangi muhasebe kurallar setine uygun olarak yapılacağı (MSUGT, TMS/TFRS) 
 Denetlenecek tablonun niteliği (Solo, Konsolide) 

gibi çok önemli ve denetimin bundan sonraki aşamalarını doğrudan etkileyecek bilgiler yer alır. 
  



 

 

Sözleşme  
Müşterinin kabul edilmesinden sonra gelen aşamadır. Bu aşamada,  

 Öncelikle Denetim Ekibi ve Kalite Kontrol Ekibi belirlenir 
 Müşteri ile yapılacak sözleşme, Müşteri Kabul Formunda ve Sözleşme Bilgileri Formunda girilen bilgiler 

kullanılarak, BDY.NET tarafından otomatik olarak hazırlanır. 

 
  



 

 

Sözleşme içeriği kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve kesinleşmiş hali BDY.NET veritabanında saklanır. 
 

 
  



 

 

 

Denetim Süreci Modülleri 
 

 



 

 

Denetim Stratejisi >>> Risk Belirleme >>> İşletme Çevresi 
İşletme ve işletme çevresini tanımak suretiyle önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin 
gerçekleştirildiği aşamadır.  

  
BDY.NET içerisindeki bu ve benzeri modüllerde, üzerinde çalışılan aşama ile ilgili önceden hazırlanmış sorular/konular yer 
alır.  



 

 

Denetçi, bu sorulara cevaplar oluşturur, konular hakkında görüşlerini belirtir ve eğer varsa o soru/konu ile ilgili dış kaynaklı 
dosyaları ekler. 
Ayrıca, denetlenen şirketin özgün yapısından kaynaklı durumlarda, alt başlık ve soru/konu ekleme olanağı da sunulmuştur. 
  



 

 

Denetim Stratejisi >>> Risk Belirleme >>> İş Riski 
İşletmenin iç kontrol sistemi , süreç politikaları,  yönetimin bilgi beceri düzeyi ve diğer  yapısal durumlarından  kaynaklı 
''ÖNEMLİ YANLIŞLIK '' risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin gerçekleştirildiği aşamadır.  
 

 
 
  



 

 

Denetim Stratejisi >>> Risk Belirleme >>> Finansal Analiz 
Finansal Analiz, denetlenen işletmenin finansal risklerini belirlemek için kullanılır. 

  
 



 

 

İşletmenin son üç yıllık finansal oranları TCMB’den alınan sektör ortalamaları ve genel ortalamalar ile karşılaştırılarak 
finansal açıdan riskli alanlar belirlenir. 
Tablo şeklindeki verilerin yanısıra istenilen oran için grafikler alınabilir, bu grafikler veritabanına kaydedilerek daha sonra 
oluşturulacak Denetim Dosyasında kullanılabilir. 
 
 

 



 

 

Denetim Stratejisi >>> Önemlilik 
Önemlilik, herhangi bir hesabın mali tabloların bütünü içerisindeki göreceli önemini ve ağırlığını ifade eden kavramdır. 

 



 

 

BDY.NET’de önemlilik hesaplaması Denetçi tarafından belirlenen Önemlilik Ölçütü (Aktif Büyüklüğü, Satışlar, Kar/Zarar 
gibi), Önemlilik Yüzdesi ve hesapların Önemlilik Durumu kriterleri kullanılarak otomatik olarak yapılır ve sonuçta her bir 
ana hesap bazında İncelenecek Tutar belirlenir. 
BDY.NET Önemlilik modülünün özellikleri : 

 Hesaplar bazında İncelenecek Tutar belirlendikten sonra muavin defter kayıtlarından incelenecek işlemler BDY.NET 
tarafından otomatik olarak seçilir. 

 Otomatik seçme işleminde Denetçi tarafından ana hesaplar bazında belirlenen rassal, büyükten küçüğe ve küçükten 
büyüğe kriterleri kullanılır. 

 İncelenmek üzere seçilen işlemlere (muavin hareketlerine) inceleme sonuçları girilebilir ve yapılan inceleme ile ilgili 
notlar eklenebilir. 

 İncelenmek üzere seçilen işlemlerle ilgili durum raporları çalışma kağıdı formatında alınabilir. 
 

Önemlilik konusu Bağımsız Denetim’in ayrılmaz bir parçasıdır. Önemlilik hesaplamaları sadece mizan verileri üzerinden 
yapılıp “İncelenecek ve Yadsınabilecek Tutarlar” belirlenebilir ancak incelenecek işlemlerin seçilebilmesi için muavin 
defter verilerine de ihtiyaç vardır. 
Bağımsız Denetim yazılımınızı seçerken içeriğinde Önemlilik konusunun olup olmadığını, eğer varsa, işlemlerin muavin 
kayıtları seviyesinde yapılıp yapılamadığını mutlaka inceleyiniz.  



 

 

Denetim Stratejisi >>> Stratejik Plan 
Denetim hedefinin şekillendiği Stratejik Plan aşamasında, denetçi tarafından her bir hesap için risk tanımlaması yapılır 
ve hesaplar bazında standartlarda öngörülen, uygulanması gerekli  denetim kriterleri belirlenir. 

   



 

 

Denetim Stratejisi >>> Denetim Takvimi 
Denetim Takvimi, denetim sürecinin aşamalarının tanımlandığı, bu aşamaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği 
uygulamadır. 

   



 

 

Denetim Planı ve Uygulaması >>> Usul İncelemesi 
Denetimin bu aşamasında, işletme tarafından tutulması gereken yasal defterler, dönem içi ve dönem sonu 
beyannameler, kullanılan muhasebe yazılımları gibi konular sorgulanır. 

   



 

 

Denetim Planı ve Uygulaması >>> Riske Karşılık Verme >>> Kontrol Testleri 
İşletme faaliyetlerinin, süreç ve politikalarının  döngüsel olarak ele alınarak kontrollerin ve bunlara ilişkin tespitlerin 
yapıldığı aşamadır. 

   



 

 

Denetim Planı ve Uygulaması >>> Riske Karşılık Verme >>> Maddi Doğruluk Testleri 
Planlaması 
Stratejik planda belirlenmiş kriterler ve risk seviyeleri ile ilgili olarak, denetimin gelinen aşamasında oluşan kanaate 
uygun değişikliklerin de yapılabileceği bu aşamada;  testlerin gerçekleşme süresi saat bazında belirlenirken bu testleri 
uygulayacak denetçilerin yetkilendirme  işlemleri  yapılır. 

  



 

 

Maddi Doğruluk Testleri kapsamında hesapların denetim ekibindeki hangi denetçiler tarafından denetleneceği ile ilgili iş 
atamaları : 

   



 

 

Denetim Planı ve Uygulaması >>> Riske Karşılık Verme >>> Maddi Doğruluk Testleri 
Stratejik planda öngörülüp, Maddi Doğruluk Testleri planlamasında kesinleşen kriterler ve risk düzeyine uygun kapsamlı 
sorulardan oluşan testler vasıtasıyla her bir hesap için yetkilendirilmiş denetçiler tarafından  sorgulama ve tespitlerin 
gerçekleştirildiği aşamadır. 

 
Maddi Doğruluk Testleri bölümünde toplam 2.250 soru/konu yer almaktadır. Seçilen hesaplara ve denetim hedeflerine 
bağlı olarak bu soruların/konuların tamamı veya ilgili olanları denetçiye sunulur.  



 

 

Denetim Planı ve Uygulaması >>> Doğrulama ve Mutabakatlar 
Doğrulama (Mutabakat), denetlenen işletmenin alıcılar, satıcılar, bankalar gibi hesaplarının bu muhataplar nezdindeki 
bakiyelerinin doğrulanması ve belgelenmesidir.  
 

 



 

 

BDY.NET Doğrulama (Mutabakat) modülünün özellikleri : 
 Doğrulama ve Mutabakat kapsamında yer alacak ana hesaplar (Alıcılar, Satıcılar, Bankalar gibi) Denetçi tarafından 

belirlenir. 
 Muavin defter verilerinin mutabakat için yeterli olmaması halinde denetlenen firma tarafından sağlanan daha detaylı 

veriler Excel ortamından BDY.NET’e aktarılabilir.  
 Doğrulama ve mutabakat işlemlerinde muavin defter verilerinin kullanılması halinde mutabakata dahil edilecek 

hesaplar rassal, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe kriterleri ile işlem hacmi veya işlem adedi baz alınarak verilen 
bir yüzde dahilinde otomatik olarak belirlenebilir. 

 Hem muavin defter verileri hem de sağlanan ek veriler üzerinden ikili mutabakat yapılabilir. 
 E-posta, faks vb. yollarla elde edilen mutabakat belgeleri ilgili hesaplara eklenerek BDY.NET veritabanına 

kaydedilebilir ve denetim sonocunda oluşturulacak Denetim Dosyasında gösterilebilir. 
 

Doğrulama ve Mutabakat işlemlerinde, denetlenen işletmenin muavin defter kayıtlarının kullandığınız denetim yazılımına 
aktarılabilmesi ya da bu yazılımın borç/alacak listelerini Excel, xml, doğrudan veritabanı bağlantısı gibi yöntemlerden birisi 
ile dışarıdan alabilmesi çok önemlidir. 
Bağımsız Denetim yazılımınızı seçerken bu hususu dikkate almanızı öneririz. 

 
  



 

 

Denetim Raporu >>> Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar ile denetçinin, denetçi raporu 
sonrasında haberdar olduğu durumlar ve bu durumlardan  finansal tablolara yansıması gerekenler hakkında yapılan 
tespit  değerlendirmelerin gerçekleştirildiği aşamadır. 

   



 

 

Denetim Raporu >>> İşletmenin Sürekliliği  
İşletmenin sürekliliğinin, süreklilik varsayımının  geçerliliğinin, önemli belirsizlik hali yahut süreklilik varsayımında 
değişiklik taahütleri açısından değerlendirildiği ve ilgili  tespitlerin gerçekleştirildiği aşamadır.  

  



 

 

Denetim Raporu >>> Üst Yönetim İle Görüşmeler 
İşletme yönetiminin, hile ve usülsüzlük, hile ve usulsüzlükle  mücadele yöntem ve politikaları  konusundaki tespit  ve 
değerlendirmelerin yapıldığı aşamadır. 

 



 

 

Denetim Raporu >>> Yönetim Teyit Mektubu 
Denetlenen işletmenin yönetimi tarafından Denetçi kuruluşa hitaben yazılan Yönetim Teyit Mektubu BDY.NET 
tarafından otomatik olarak hazırlanır. 
Kullanıcı, hazırlanan metin üzerinde istediği değişiklikleri yapar ve son şeklini veritabanına kaydeder. 
 

  



 

 

Denetim Raporu >>> Görüş Oluşturma 
Denetim raporunun hazırlanmasından önceki son aşamada Denetçi, raporuna esas teşkil edecek son konuları inceler ve 
bu konularla ilgili görüş belirtir. 

  



 

 

Görüş Oluşturma bölümünde koşullu sorulara cevaplar verilir ve verilen bu cevaplara bağlı olarak Denetim Raporu 
oluşturulur. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

Görüş Oluşturma sorularına verilen cevaplara bağlı olarak Görüş Oluşturma Akış Şeması hazırlanır. 

  
Denetim Raporunda açıklanan görüşün nasıl oluşturulduğu akış şemasından izlenebilir.   



 

 

Şemada, oluşan görüş tıklanarak otomatik olarak hazırlanan Denetim Raporu ekrana getirilir. 

 
Denetim Raporu üzerinde gerekiyorsa değişiklikler yapılır ve raporun son hali veritabanına kaydedilir.  



 

 

Hesap Çalışma Kağıtları 
Hesap Çalışma Kağıtları, hesaplar üzerinde yapılan önemlilik ve maddi doğruluk testleri çalışmalarının sonuçlarını bir 
arada gösteren önemli denetim belgelerindendir. 
 

 
Hesap çalışma kağıtları dökümünün kapsamını ve içeriğini belirleyebilirsiniz. 
 



 

 

 Hesaba ait rakamsal bilgiler, 
hesapla ilgili denetim hedefleri ve 
genel önemlilik sonuçları  

 Hesapla ilgili denetçinin genel 
değerlendirmesi 

 Maddi doğruluk testleri 
 
 
 
 
 

 Önemlilik incelemesi kapsamında 
incelenen işlemlere ait detay ve 
sonuç bilgileri 

 

 



 

 

Denetim Dosyasının Oluşturulması 
Denetim Dosyası, yapılan denetimle ilgili tüm belgelerin birleştirilerek tek bir dosyada toplanması işlemidir.  
Denetim Dosyasında  yer alacak belgeler şu 
kaynaklardan derlenir : 

 BDY.NET tarafından hazırlanan çalışma kağıtları 
 Çalışma kağıtlarına eklenmiş olan belgeler 
 BDY.NET Kütüphanelerinde yer alan belgeler 

 
  



 

 

BDY.NET Denetim Dosyası modülünün özellikleri : 
 Dosyanın içeriği tamamen Denetçi tarafından belirlenir.  
 Dosyaya konmak üzere seçilen tüm belgeler PDF formatında tek bir dosyada birleştirilir.  
 Denetçinin belirlediği dosya kapsamına bağlı olarak, Denetim Dosyasında binlerce sayfa yer alabilir. 
 Oluşturulan dosyanın sayfa numaralandırılması içinde yer alan belgelerden bağımsız olarak yeniden yapılır ve 

dışarıdan temin edilmiş belgelere Denetçi tarafından daha önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak verilen 
referans kodları/numaraları bu belgelerin üzerinde gösterilir. 

 Oluşturulan dosya BDY.NET veri tabanında saklanır. 
 
 
 
  



 

 

Denetim Durum Raporu 
 
Denetim sürecinin herhangi bir 
aşamasında o ana kadar yapılan 
çalışmaların ana konular itibariyle 
tamamlanma yüzdelerini gösteren 
Denetim Raporu’nu alabilirsiniz. 
 
Denetim Durum Raporunu 
BDY.NET’in bir özelliği olan Açılış 
Formları uygulamasına tanımlayarak 
çalışacağınız firmanın seçilmesinden 
hemen sonra otomatik olarak ekrana 
getirilmesini sağlayabilirsiniz. 
 
 



 

 

TMS/TFRS >>> Standart Seçimi 
TMS/TFRS kapsamında yapılan denetimlerde TMS/TFRS ile ilgili kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 
denetimin kapsayacağı TMS/TFRS Standarlarının belirlenmesi gerekir. 
 

 
  



 

 

TMS/TFRS >>> Kontroller 
TMS/TFRS Standart Seçimi modülünde belirlenen (seçilen) standartlara bağlı olarak yapılacak kontroller otomatik olarak 
hazırlanır. 

 
TMS/TFRS Kontrolleri bölümünde yaklaşık 2.000 adet soru/konu yer almaktadır. Seçilen standartlara bağlı olarak bu 
soruların/konuların bir kısmı veya tamamı denetçiye sunulur.  



 

 

Kalite Kontrol Testleri 
Gerçekleştirilen denetim süreci, denetim şirketi ve yetkilendirdiği bağımsız denetçiler tarafından mesleki standartlara ve 
yürürlükteki mevzuata uygunluğu ve denetimin gerçekleştiği özgün koşullar dikkate alınarak, denetimin etkinliği, 
yeterliliği ve kalitesi ile ilgili değerlendirme ve tespitlerin gerçekleştiği aşamadır. 
 

  



 

 

Araçlar, Muhasebe Modülleri ve 
Veri Aktarımı 

  



 

 

Araçlar >>> Değerlendirme Toplantıları 
Değerlendirme Toplantıları modülünde Denetçilerin kendi aralarında ya da denetlenen işletmenin yetkilileri ile 
yaptıkları toplantılar izlenir. 

 
Toplantı tarihi, türü, gündemi ve katılanlarla ilgili bilgiler girildikten sonra Toplantı Tutanağı’nın ilgili bölümleri otomatik 
olarak doldurulur.  
Toplantı Tutanağında Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar bölümü kullanıcı tarafından girilir ve veritabanına kaydedilir. 
Toplantı Tutanakları, istenirse, çalışma kağıdı olarak Denetim Dosyası’na eklenir.  



 

 

Araçlar >>> Süreç Takip 
Süreç Takip formunda BDY.NET’de yer alan tüm denetim aşamalarının tamamlanma durumları, hazırlama ve onaylama 
tarihleri ile hazırlayan ve onaylayan denetçi bilgileri topluca izlenebilir. 
 

  



 

 

Araçlar >>> Kıdem Tazminatı Hesabı (MSUGT) 
Kıdem Tazminatı Karşılığının hesaplanması için kullanılan bir araçtır. 
Personele ait bilgiler Excel’den aktarılır veya elle girilebilir. 

 



 

 

Araçlar >>> Ters Bakiye Kontrolü 
Dönem içerisinde herhangi bir hesabın ters bakiye (hesabın karakterine uygun olmayan bakiye) verdiği tarihleri görmek 
için kullanılan bir araçtır. 
Formdaki Belge Tarihini Dikkate Al seçeneği işaretlendiğinde hesaplamalarda fiş tarihi yerine belge tarihleri esas alınır ve 
daha sağlıklı sonuç elde edilir. 
 

  



 

 

Araçlar >>> Adat Hesaplama 
Herhangi bir hesap için verilen faiz oranı üzerinden adat hesaplaması için kullanılır. 
İstenirse, ilgili hesabın bakiyesinin bir kısmı adat hesaplaması dışında bırakılabilir. 

  



 

 

Araçlar >>> Borç/Alacak Yaşlandırma 
Bir hesabın borç veya alacak bakiyesinin kaynağını aylık periyodlara dağıtarak bu bakiyenin yaşını belirlemeye yarayan 
bir araçtır. 
Bakiyenin kaynağı aylık veya 3 aylık periyodlara dağıtılabilir. 

  



 

 

Araçlar >>> Reeskont Hesaplaması 
Alacak ve Borç Senetleri ile Alınan ve Verilen Çeklerin vadeleri esas alınarak belirlenen bir faiz oranı üzerinden reeskont 
hesaplaması yapmaya yarayan bir araçtır. 
Çek/Senet bilgileri Excel dosyasından aktarılır. 

  



 

 

Araçlar >>> Döviz Kurları 
TCMB dövizler listesinde yer alan tüm dövizlere ait döviz kurları internetten alınarak BDY.NET veritabanına kaydedilir. 
Döviz kurlarının yüklenmesi manuel olarak ya da BDY.NET başlatıldığında otomatik olarak yapılabilir. 

 



 

 

Araçlar >>> BDY.NET Kütüphanesi 
BDY.NET Kütüphanesi, denetlenen firmalardan herhangi birisi ile ilişkili olmayan genel nitelikteki dosyaların saklandığı 
kütüphanedir. 
BDY.NET Kütüphanesine mevzuatla ilgili dosyalar, denetçi kuruluşla ilgi belgeler vb. kaydedilebilir. 

  



 

 

Araçlar >>> Sürekli Denetim Dosyası 
Sürekli Denetim Dosyasında, denetlenen işletme ile ilgili olan ancak denetim dönemlerinden bağımsız nitelikteki 
dosyalar yer alır. 
Örneğin, denetlenen işletmenin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi vb. belgeler bu dosyaya 
eklenebilir. 

   



 

 

Araçlar >>> Dönem Kütüphanesi 
Dönem kütüphanesinde, denetlenen işletmenin denetim dönemlerinden herhangi birisine ait olan ancak çalışma 
kağıtlarından birisi ile ilişkilendirilmesi gerekmeyen dosyalar saklanır. 
Örneğin, veri aktarımının yapıldığı Excel dosyaları dönem kütüphanesinde saklanabilir. 
 

 
  



 

 

Veri Aktarımı 
Veri Aktarımı, muhasebe verilerinin çeşitli yöntemlerle BDY.NET içerisine aktarılması işlemidir. 
Muhasebe verileri,  
 GMS.NET Yazılımından 
 Excel veya Xml formatındaki 

dosyalardan 
 Başka yazılımların 

veritabanlarından 
aktarılır. 
Cari döneme ek olarak geçmiş bir 
veya iki dönemin verilerinin de 
aktarılması mümkündür. 
Muhasebe verileri muavin defter 
kayıtları seviyesinde aktarılır. 
 
Bu sayede, Önemlilik İncelemeleri ile Doğrulama ve Mutabakat işlemlerinin en detaylı biçimde yapılmasına imkan 
sağlanmış olur. 



 

 

Muhasebe >>> Muavin 
Muavin Defter uygulaması veri aktarımı ile aktarılmış hesap hareketlerini listeler.  

 



 

 

Muavin Defter Uygulamasında; 
 Sadece cari dönem değil geçmiş dönemlere ait veriler de listelenebilir 
 İşlemlere Önemlilik İncelemesi kapsamında inceleme notları eklenebilir, incelemeye dahil olmayan ancak denetçi 

tarafından önemli görülen işlemler incelemeye dahil edilebilir ya da incelemeye dahil işlemlerden istenilenler 
inceleme kapsamı dışına çıkarılabilir 

 İşlemlere hatırlatıcı / uyarıcı notlar eklenebilir 
 İstenilen işlem satırı üzerinden tek tuşla o satırın ait olduğu fiş ekrana getirilebilir 
 Tek tuşla Hesap Durumu formu açılabilir 
 Sadece detay hesaplar değil ana hesaplar bazında da döküm alınabilir 

 
  



 

 

Muhasebe >>> Mizan 
BDY.NET Muhasebe menüsünde yer alan Mizan uygulaması ile muhasebe verilerinden derlenen hesap mizanı alınır. 

 
Mizan uygulamasında ; 

 Sadece cari dönem değil geçmiş dönemlere ait veriler de hesaplanabilir 
 Herhangi bir hesap üzerinden tek tuşla o hesabın muavin dökümüne ulaşılabilir 
 Hesaplara hatırlatıcı / uyarıcı notlar eklenebilir   



 

 

Muhasebe >>> Hesap Durumu 
Ana veya detay seviyede herhangi bir hesabın oniki aylık işlem toplamları kümülatif veya aylık olarak listelenir. 

 
 Hesap Durumu formu üzerinden tek tuşla muavin dökümüne ulaşılabilir 
 Hesaplara hatırlatıcı / uyarıcı notlar eklenebilir 

  



 

 

Muhasebe >>> Mali Tablolar 
BDY.NET Mali Tablolar bölümünde Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu yer alır. 

 
 


