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İstanbul, 18.12.2017 

DUYURU 399 

 

Konu: Defter-Beyan Sistemi ve “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest 

meslek makbuzu” belgelerinin elektronik belge olarak düzenlenebilmesi hk. 
 

1. Defter-Beyan Sistemi  

17.12.2017 Tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme 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 Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

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. 

 

Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih: 

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

mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri 

yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren 

Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. 

 

Başvuru: 

(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi 

kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün 

dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları 

vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(2) Söz konusu başvuruyu; 

a) Basit usule tabi mükellefler, 

- Kendileri, 

- Aralarında Tebliğin ekinde yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve 

Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” 

düzenledikleri meslek odaları veya 

- 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 

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname 

Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla 

yapabileceklerdir. 
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(3) 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 günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı 

oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin 

verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) 

kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir. 

(4) Basit usule tabi mükelleflerden; 

(a) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit 

edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce, 

(b) Mevcut işine 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave 

edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü 

sonuna kadar, 

(c) İşletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin defter tutmaya başlamadan 

önceki takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar, 

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler 

aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi ya 

da www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(5) (a) 213 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi gereğince, ikinci sınıfa geçerek işletme 

hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin, söz konusu maddede belirtilen şartların 

tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar, 

(b) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan 

düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise anılan maddede 

belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar 

kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler 

aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi 

yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(6) Tebliğ ekinde (Ek:1) yer alan sözleşmenin değişen koşullara uygun güncel versiyonu 

Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacaktır. 

 

Kayıt zamanı: 
 (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. 

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir. 

(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık 

kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir. 

 

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler: 
 (1) 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. 

(2) Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini 

ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, 

mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme 

kaydedilmesi gerekmektedir. 

(3) Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, 

Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman 

listesinde gösterebilecektir. 
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(4) İşletme hesap hülasası (özeti), zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap hülasası 

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

(5) Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk 

defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, 

izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk 

gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanunda 

öngörülen tasdik hükmündedir. 

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

Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır. 

(7) Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, 213 sayılı Kanun kapsamında geçerli 

kanuni defter olarak kabul edilecektir. 

(8) Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda 

olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. 

(9) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler 

Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir. 

(10) Başkanlık, Sistem üzerinden tutulan defterlere ilişkin format ve standartlarda 

değişiklik yapabileceği gibi kayıt oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin standartlara 

uyma zorunluluğu getirebilir. Bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir. 

 

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. 

 

Tebliğin tamamı için tıklayınız. 

 

2. “Sevk İrsaliyesi”, “Müstahsil Makbuzu” ve “Serbest Meslek Makbuzu” 

Belgelerinin Elektronik Ortamda Elektronik Belge Olarak Düzenlenebilmesi 

 

17.12.2017 Tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden, yaygın olarak 

kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek 

makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına 

elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmiştir. 

Tebliğe göre  e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan; 

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura 

Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, 

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve 

iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve 

c) Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye 

Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, 

mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. 

 

Yine Tebliğe göre e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda 

olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya 

dahil olabileceklerdir.  
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e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması da zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan 

mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. 

Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk 

getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma 

zorunlulukları bulunmamaktadır. 

 

Tebliğe konu uygulamalara dâhil olan mükellefler, Tebliğin 9 uncu maddesinin 

6 ncı fıkrasındaki haller dışında, yaptıkları mal teslimleri/alımları ve hizmet ifaları kapsamında, 

anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırılan matbu (kağıt) belgeleri kullanamazlar, kullanmaları 

halinde söz konusu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler 

uygulanacaktır. 

 

Tebliğin tamamı için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

                                                                  

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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