
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

Sayı: 2017 –129 İstanbul, 2017 
 
 

Konu: Serbest meslek erbabı, basit usul ve işletme esasına tabi mükelleflerin 01.01.2018’den 
itibaren “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanmaları gerekiyor. 

Sayın; Mükellefimiz, 
 
17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 486 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile; 
 
- Serbest meslek erbabı, 
- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile 
- Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden 
defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda 
oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda 
verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen “Defter-Beyan 
Sistemi” hakkında açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ’le ilgili önemli hususlar aşağıda 
dikkatinize sunulmaktadır: 
 
Başvuru 
Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları 
takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (2018 yılı için 31 Aralık 2017) (bu gün dahil) 
www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi 
aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Sistemi kullanmaya başlama tarihi 
 
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef 
olanlar hariç) 1 Ocak 2018, diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında 
işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1 Ocak 2018) tarihinden itibaren sistemi 
kullanmaya başlayacaklardır. 
 
Ancak 2018 yılı başından itibaren sistemi kullanmaya başlayacak olan mükellefler tarafından 31 
Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek 
erbapları tarafından 31 Ocak 2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 
tarihine kadar yapılabilecektir. 
 
Sistem üzerinden tutulabilecek defterler 
Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, 
amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri 
elektronik ortamda tutulabilecektir. 
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Kayıt zamanı 
İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi 
gereken son günden fazla geciktirilemez. Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir 
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir. 
 
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar ise 
izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir. Ancak bu mükelleflerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar 
kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31 Temmuz 
2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir. 
 
Sistem üzerinden elektronik olarak düzenlenebilecek belgeler 
Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen 
vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer 
diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi 
üzerinden veya bu sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir. 
 
Diğer konular 
Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, 
beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile 
diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile 
kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulup ve yayımlanacaktır. 
 
Tebliğ’de ayrıca; başvuru usulü, başvuru zamanı, kullanıcı kodu ve şifre temini, yanlış kayıtların 
düzeltilmesi, sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafazası ve ibrazı, sistemi kullanma yetkisi ve 
sistemden çıkış gibi konularda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. 
 
486 sıra numaralı Tebliğ, sirkümüz ekindedir. 

 
Saygılarımızla, 

 

MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 
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