
 
 
 

 

 

 

SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN  

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ  



  Defter-Beyan Sistemi Nedir? 

Defter-Beyan Sistemi; gelir ve gider kayıtlarının elektronik ortamda 

gerçekleştirildiği, serbest meslek defterinin bu kayıtlardan hareketle elektronik 

ortamda oluşturulduğu, saklandığı, beyannamelerin aynı ortamda hazırlanıp 

onaylandığı elektronik sistemdir.  

Diğer taraftan isteğe bağlı olarak bu Sistem üzerinde fatura, serbest meslek 

makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebilir. 

Serbest meslek erbabının 01.01.2018 tarihinden itibaren yasal kayıtlarını (serbest 

meslek kazanç defterini) söz konusu Sistem üzerinden tutmaları, beyannamelerini 

bu sistem üzerinden vermeleri zorunludur. 



  Yasal Dayanak 

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinin Maliye Bakanlığı’na 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 486 numaralı VUK Genel 

Tebliği. (RG:17.12.2017) 



  Uygulamaya Geçiş Ne Zaman ve Ne Şekilde Yapılacaktır? 

Serbest meslek erbabının 31.01.2018 tarihine kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi 

üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla 

başvuru yaparak resmi muhasebe kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi üzerinden 

tutması gerekmektedir.  

Yıl içinde işe başlayanlar işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş 

günü mesai saati sonuna kadar yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile başvuru 

yapmak zorundadırlar. 

Başvuruyu mükellefin kendisi veya beyannamelerini göndermekle yetkili mali 

müşaviri yapabilir. 

Defter-Beyan Sistemine ilk girişte başvuru alınmakta olup sonraki yıllarda ayrıca 

başvuru aranmayacaktır. 



  Sisteme Giriş, Kullanıcı Kodu ve Şifre Temini  

Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu 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. Tebliğ öncesi 

beyanname göndermekle yetkilendirilmiş mali müşavirler de mevcut 

sözleşmelerini sunarak şifre temin edebileceklerdir.  

Sisteme girdikten sonra sistem içerisinde belirli fonksiyonları 

kullanmak üzere birden fazla kullanıcı tanımlanabilir    ve bu 

kullanıcılara ayrı ayrı şifreler üretilebilir. 



   Kayıt Düzeni 

İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken son günden (takip eden ayın 24.günü) fazla 

geciktirilemez. Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi 

beyannamesinin verilmesi gereken son gün (25 Mart) saat 23:59’a kadar 

yapılabilir. 

Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda yukarıda 

belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya 

iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir. 

Avukatlar serbest meslek defterlerini ve üzerinden amortisman ayırdıkları 

varlıklarının listesini Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutacaklardır. 

Serbest meslek hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından 

üretilecektir. 



Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış 

onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama hallerinde kullanmaya başlamadan 

önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin 

kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 

tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı VUK’da öngörülen tasdik 

hükmündedir. 

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın 

sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. 

Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, VUK kapsamında geçerli 

kanuni defter olarak kabul edilecektir.  

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak 

zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği 

bulunmamaktadır. 



    Sistem Üzerinden Tutulan Defterlerin Muhafaza Ve İbrazı 

Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü GİB’e 

aittir.  

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. 

Kendisinden defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte 

bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini ibraz talep yazısının 

bir örneği ile birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce bağlı 

olduğu vergi dairesi aracılığıyla GİB’e bildirecektir. 



   Sistem Üzerinden Elektronik Belge Düzenlenmesi 

VUK kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve 

fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, 

müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer 

diğer vesikalar Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu 

Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenmesi isteğe 

bağlıdır. 



  Sorumluluk ve Ceza Uygulaması 

Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla 

birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru 

yapmayan (1.400 TL), başvuru yapmakla birlikte belirlenen 

süreler dâhilinde kayıt yapma (her bir tespit için 210 TL), 

defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge 

düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

mükelleflere VUK’un ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. 



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. (beyanname 

göndermeme cezası 1.400 TL) Söz konusu kayıt ve işlemlerin 

yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin 

verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza 

hükümlerine göre ceza uygulanır. 



Bu Tebliğ kapsamında 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. 



TEŞEKKÜR EDERİZ... 

BALART BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
ADRES     :Konyaaltı Cad. 78/2 ANTALYA 
TEL          : (242) 244 08 61 pbx 
FAKS        : (242)244 08 36 
E-Mail       :balart@balart.com.tr 
WEB         :www.balart.com.tr 


