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 27/77 sayılı Vergi Usul Yasası, yükümlülerin tutacakları defterleri ve muhasebe 

kayıtlarını Türkçe olmak kaydıyla belli esas ve kıstaslara bağlamıştır. Muhasebe kayıt ve 

kurallarını teknik ve içerik olarak düzenleyen mevzuat çağdaş muhasebe sisteminin 

düzenlenmesinde yetersiz kalmıştır. Bu gerekçeden hareketle; 

 Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin faaliyet ve 

sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile 

ilgililere sunulan bilgilerin süreklilik ve mukayese edilebilrilik niteliklerini koruyarak gerçek 

durumu yansıtabilmesinin sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması 

amacıyla, 

 -Muhasebenin Temel Kavramları; 

 -Muhasebe Politikalarının Açıklanması; 

 -Mali tablolar İlkeleri; 

 -Mali Tabloların düzenlenmesi ve Sunulması; 

 -Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi; 

Konularında Dairemizce düzenlemeler yapılmıştır. Çağdaş Muhasebe kaydı sistemine 

geçiş olarak nitelendirilebilecek bu düzenlemeler ve Bilgisayar destekli Tek Tip Muhasebe 

Sistemi’nin uygulanması, denetimin iş yükünü azaltacağı ve kolaylaştıracağı açıktır. 

 Bahse konu düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve 

tüzel işiler girmektedir. Diğer bir anlatımla ticari esaslara göre faaliyet gösteren işletmeler 

bu genelgeyle belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. 

 Ancak, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibarıyla farklı 

muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; 



 -Banka ve Sigorta Şirketleri 

 -Finansal Kiralama Şirketleri 

 -Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Aracı Kurumlar 

 -Döviz Büroları 

belirlenen “Muhasebe Temel Kavramları”na “Muhasebe Politikalarının açıklanması”na ve 

“Mali Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla bu genelgeye ekli Tek DüzenMuhasebe Sistemi 

kullanma kılavuzunun diğer mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü değillerdir. İşletme 

hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen “Muhasebenin Temel 

Kavramları”na uymakla yükümlüdürler. 

 Muhasebe kayıtlarının Bilgisayar aracılığıyla yapılması uygulamasına geçecek olan 

yükümlülerin kullanacakları Bilgisayar Programları Dairemizden onay almış programlar 

olmalıdır. 

 Dairemizce düzenlenmiş olan Bilgisayar Destekli Tek Düzen Muhasebe Sistemi 

(Bilgisayar disketi) Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edilebilir. 

 İçinde bulunduğumuz mali yıldan itibaren yürürlüğe konan konu uygulamada 

öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup gerekli duyarlılığın gösterilmesi saygı ile 

rica olunur. 
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