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SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–51     İST. 19.12.2017 

 

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ 
 

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi 

olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, saklanması, vergi beyannamesi, 

bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge 

düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sisteminin düzenlemesine ilişkin 

açıklamalar yapılmıştır. (07.12.2017 gün 30273 sayılı R. Gazetede yayınlanan 486 sıra nolu 

VUK Tebliği) 

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye 

iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut 

tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu Sistemi kullanamayacaktır. 

 

 

Başvuru 

 

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan 

 Serbest meslek erbabı,  

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 

 Basit usule tabi olan mükelleflerin 

Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (31.12.,,,) 

(bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı 

oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Söz konusu başvuruyu; 

 

a) Basit usule tabi mükellefler, 

 Kendileri, 

 Aralarında “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi 

(Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek 

odaları veya  

 Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları 

meslek mensupları aracılığıyla, 

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde 

eden mükellefler ise 

 Kendileri veya  

 “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” 

düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla 

yapabileceklerdir.  
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Yeni işe başlamalarda başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati 

sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır.  

 

 

Sisteme giriş, kullanıcı kodu ve şifre temini 

 

 Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası  

ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş 

yapılacaktır. 

 Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden 

yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 

yapılacak başvuru ile alınabilecektir. 

Yada, 

 

Şifre bilgisi bulunmayan meslek mensupları (mali müşavirler) “Elektronik Beyanname 

Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu, meslek odaları ise “Basit Usulde Vergilendirilen 

Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep 

Formu”nu doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu 

ve şifre temin edebileceklerdir. 

 

Sistemi kullanacak mükellef, meslek mensubu veya meslek odaları istemeleri halinde, 

çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere Sistem kullanıcısı olarak 

tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. Bu durumda, tanımlanan kişilerin Sisteme 

girişte kullanacakları şifreler, Defter-Beyan Sistemi içerisinden elektronik ortamda üretilerek 

kullanıcıya gösterilecektir.  

 

 

Kayıt zamanı 

 

İşlemlerin defterlere kaydı,  

 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, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir. 

 

 

Yanlış kayıtların düzeltilmesi 

 

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, belirlenen kayıt 

zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt 

güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir. 
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Sistem üzerinden tutulabilecek defterler 

 

Defter-Beyan Sistemi üzerinden,  

 İşletme defteri,  

 Çiftçi işletme defteri,  

 Serbest meslek kazanç defteri,  

 Amortisman defteri,  

 Envanter defteri,  

 Damga vergisi defteri,  

 Ambar defteri ile  

 Bitim işleri defteri  

elektronik ortamda tutulabilecektir.  

 

Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem 

üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde 

gösterebilecektir. 

 

İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası (özeti) 

ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir. 

 

Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; 

defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık (vergi idaresi) tarafından 

elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda öngörülen tasdik hükmündedir. 

 

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar 

Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. 

 

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda 

olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 

 

 

Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı 

 

 Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında 

saklanmasına gerek bulunmamaktadır. 

 Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya 

formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde 

indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 

Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.  
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Sistem üzerinden elektronik belge düzenlenmesi 

 

213 sayılı Kanun 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. 

 

 

Sistemden çıkış 

 

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü veya gaipliği, mükellefiyetinin 

sonlandırılması/terkin edilmesi hallerinde, ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin 

tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği 

yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname 

gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere 

ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir. 

 

 

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih 

 

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile 

mükellef olanlar hariç) 01.01.2018, diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç 

defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018) tarihinden 

itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. 

 

 

Sorumluluk ve ceza uygulaması 

 

Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen 

süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde 

kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve 

benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza 

hükümleri tatbik olunur. 

 

SAYGILARIMIZLA,…  


