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Değerli Meslektaşlarımız,
Defter Beyan Sistemi adlı çalışmanın uygulamada çok yararlı olacağı
düşüncesiyle bilgilerinize sunuyoruz.
İSMMMO Saymanı Cemile Kuzu’ya, İSMMMO Bilgi Teknolojileri
e - Devlet İzleme Komitesi üyelerine, emeği geçen ve kısa sürede
hazırlanmasını tamamlayarak sizlerle bu çalışmayı paylaşan
arkadaşlarımızı Odamız adına gönülden kutluyorum.
Yapılan çalışmanın mesleğimize ve iş dünyamıza katkılar getirmesi
dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve saygılar sunuyorum.

Yücel AKDEMİR
Oda Başkanı

İSMMMO Bilgi Teknolojileri ve e - Devlet İzleme Komitesi Üyeleri
KOMİTE BAŞKANI
MESUT DÜZGÜN
BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR ÇELİKKOL
SEKRETER		
ÖZNUR KIR
ÜYE			BEYHAN AYDIN
ÜYE			ERSİN POLAT
ÜYE			OKTAY AKSOY
ÜYE			SELAMİ HAYIRCI
ÜYE			
SEMA ERKIRAN DİL
ÜYE			MERYEM TÜFEKÇİ
ÜYE			
NUH ZİYAHAN BAŞAR
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Giriş
Bu rehber uygulayıcılarına, tebliğin uygulanmasına başlanması ile
yapılması gerekenlerin neler olduğunu ele almak için hazırlanmıştır.
Kapsam Dâhilinde Olanlar
• Serbest Meslek Erbabı
• İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler
• Basit Usule Tabi Olan Mükellefler
Yukarıda sayılmayan diğer türden mükellefiyetler( Kurumlar vergisi
mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça
müsaade edilenler, 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.
Amaç;
Defter-Beyan Sistemi ile amaçlanan;
 Ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
 Vergisel işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
 Defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması,
 Defter ve beyannamelerin elektronik ortamda muhafaza
edilmesi,
 Bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması,
 Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi,
 Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması,
Amaçlanmaktadır.
İlgili Tebliğ uyarınca Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda
olan mükelleflerin, 31.01.2018 tarihine kadar (bu gün dâhil) www.
defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekecektir
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Başvuru için, www.defterbeyan.gov.tr
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Söz konusu başvuruyu;
a) Basit usule tabi mükellefler,
• Kendileri,
• Aralarında yayımlanan Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “DefterBeyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
(Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)”
düzenledikleri meslek odaları,
• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan
“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.
Başvuru Tarihleri
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 Serbest Meslek erbapları tarafından 31/1/2018,
 Basit Usule Tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018
tarihine kadar yapılabilecektir.
 Basit Usule Tabi Mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar
kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına
ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme
kaydedilebilecektir.
 Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra
mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak
zorunda olan mükellefler kendileri veya yukarıda belirtildiği
şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla
işe başlama bildiriminin verildiği günün mesai saati sonuna
kadar ilgili vergi dairesine veya işe başlama bildiriminin verildiği
günün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr
adresi üzerinden de yapabileceklerdir.
 Defter-Beyan Sistemi başvurusu için gerekli sözleşmenin
değişen koşullara uygun güncel versiyonu Başkanlık tarafından
www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacaktır.
SİSTEME GİRİŞ, KULLANICI KODU VE ŞİFRE TEMİNİ
 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. Bu
şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri
için oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme
giriş yapabileceklerdir.
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 İlgili Tebliğ uyarınca Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri
kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş
sağlanacaktır. Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi,
mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından herhangi
bir vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.
 Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde ise;
vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden
üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
 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. Bu
şekilde Sistem kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler, kendileri
için oluşturulan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak Sisteme
giriş yapabileceklerdir
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KAYIT ZAMANI

YANLIŞ KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
Tebliğde defter ve kayıtlara
rakam veya yazıların yanlış
girilmesi durumunda; İlgili dönem
için düzenlenecek olan KDV
Beyannamesinin son günü saat 23:59
a kadar , Sistem üzerinden yanlış
kayıt güncellenebilecek veya iptal
edilerek doğru kayıt aynı yöntemle
tekrar girilebileceği belirtilmiştir.
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SİSTEM ÜZERİNDEN TUTULABİLECEK DEFTERLER
 Yeni sistem kayıt ağırlıklı bir portal
olarak çalışacaktır. Diğer bir deyişle
yapay zekânın ürünü gelişmiş ve belirli
bir algoritma ile çapraz sorgulamalar
yapabilen yetenekli bir yazılım olarak da
görülebilir. Bu sorgulamalar sayesinde
girilen kayıtlardan çeşitli çıkarımlar
yapabilecek ve işletme hesap özeti,
serbest meslek kazanç bildirimi gibi finansal tablolar otomatik
olarak oluşabilecektir.
 Sistemde tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı Maliye
Bakanlığı tarafından elektronik olarak yapılmaktadır. Bu
noktadan sonra ilerleyen dönemlerde noterlerin defter tasdik
işlemini yapması tarihe karışacaktır. Zaten mevcut e-defter
mükellefi işletmeler için bu durum aktif olarak elektronik
ortamda
mali
idare
• Serbest Meslek Kazanç Defteri
tarafından yapılıyordu defter
• İşletme Defteri
beyan sistemi ile kapsam
• Çiftçi İşletme Defteri
genişletilmiş oldu.
• Envanter Defteri
 İlerleyen
dönemlerde
• Damga Vergisi Defteri
gelişecek
ihtiyaçlar
• Ambar Defteri
doğrultusunda elektronik
• Bitim İşleri Defteri
ortamda
tutulacak
defterlerin ihtiva edeceği
bilgiler ve defterlerin şekli Maliye bakanlığı tarafından
belirlenebilecek ve geliştirmeler yapılabilecektir. Bu noktada
sistemin zaman geçtikçe çok daha fazla bilgi ve belge
arşivleyebileceği ve sektörel olarak farklı uygulamalar
geliştirilebileceği tabiidir.
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DEFTERLERİN MUHAFAZA VE İBRAZI

SİSTEMİN KULLANIMINA İLİŞKİN HUSULAR
Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların
muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.
Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da Odası
tarafından girilen kayıtları ve bu kayıtlardan
hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda
muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına
hazır halde bulunduracaktır.

SİSTEMİ KULLANMA YETKİSİ
A-3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi
beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olanlar:
1-E-beyanname şifresi olanlar : kendisi-veya meslek mensubu
2-Diğerleri(E-beyanname şifresi Olmayanlar): meslek mensubu
B-İmzalatmak zorunda olmayanlar :
1-E-beyanname şifresi olanlar : kendisi-veya meslek mensubu veya
meslek odası(basit usul için)
• Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi,
muhafazası ve ibrazı,beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve
gönderilmesi,elektronik belge düzenlemesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin
standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile teknik
klavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yayınlanmıştır.
• Gerekli duyurular bu adres üzerinde yayımlanacaktır.
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2-Diğerleri(E-beyanname şifresi Olmayanlar : meslek mensubu veya
meslek odası(basit usul için)
Sistemi Kullanma yetkisi mükellefin kendisine, Meslek Mensubuna ve
Bağlı Olunan Meslek Odalarına (sadece basit usule tabi olan mükellefler
için) verilmiştir. Buna göre;
 Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı
kodu, parola ve şifre verilmiş ise kendileri veya meslek
mensupları ya da bağlı oldukları meslek odaları aracılığıyla
(sadece basit usule tabi olan mükellefler için),
 Diğerleri meslek mensupları ya da bağlı oldukları meslek
odaları aracılığıyla (Sadece basit usule tabi olan mükellefler
için) kullanacaklardır.
 Defter Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası
aracılığıyla kullanan mükellefler, bilgi edinmek amacıyla
(işlem yapmaksızın) görüntüleme yapmak suretiyle sistemi
kullanabileceklerdir.
 Meslek Mensuplarının sistemi kullanabilmek için mükellefleri
ile 340 sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik
Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni
yapmaları gerekmektedir.
 Meslek Odaları ise adına işlem yapacağı üyeleriyle tebliğ
ekinde yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi’ni (Meslek Odaları ile Basit Usulde
Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapmak zorundadırlar.
Yukarıda belirttiğimiz sözleşmelerin düzenlenmesi, sona ermesi ya da
iptal/fesih edilmesi durumlarında Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik
ortamda yapılacak bildirimlerde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin (V-2) numaralı bölümünde düzenlenen usul ve esaslar
geçerlidir.
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SİSTEMDEN ÇIKIŞ
• Ölümü veya gaipliği
• İkinci sınıf tüccarlar, birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter
tutacakları izleyen takvim yılı başından itibaren sistem kullanıcıları arasından
çıkacaklardır.
• Basit usulün şartlarını haiz olup sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden
yararlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek
istediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen
takvim yılı başından itibaren sistemi kullanamayacaklardır.

• Defter-Beyan Sistemini kullanmak
mecburiyetinde olmakla birlikte 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.
• Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler;
Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt
yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla
kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler.
Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya
elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları
halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları
gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri
beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.
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SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR?
• Defter-Beyan
Sistemini
kullanan
mükellefler, meslek mensupları ve
meslek odaları, mükellefler, meslek
mensupları ya da meslek odalarının
yetkilendirdiği çalışanları kendilerine
verilen kullanıcı kodu ve şifrenin
güvenliğinden sorumludurlar.
• Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve
şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar,
herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar
ve kullanımına izin veremezler, üçüncü
kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.
• Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce
kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin
kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim
Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vermekle
yükümlüdür.
• Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste
vb. bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve
dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan
Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler
sorumlu olacaktır.
• Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki
verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler,
defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması
gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve
doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/
odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere
uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname,
bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı
belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi zıyaına
bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin
ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen
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•

•

•

sorumludur. Bu kapsamda Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak
hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem
üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği
gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile
söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ
edilmiş sayılacaktır.
Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen
kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge,
bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması
için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.
Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son
günü saat 23:59’ dan önce tamamlanmalıdır.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde,
Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Diğer Hususlar
 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda
beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan gerçek ve
tüzel kişiler (Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri hariç)
mevcut kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile Defter-Beyan Sistemini
kullanabileceklerdir.
 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Defter-Beyan
Sistemini kullanmakla yükümlü olan mükellefler ile aralarında
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan
“Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi”ni imzalayan meslek mensuplarının, söz konusu
sözleşmelerinin geçerliliğini sürdürmesi koşuluyla, Defter-Beyan
Sisteminin kullanımı için yeni bir sözleşme imzalamasına gerek
bulunmamaktadır.
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