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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 Sisteminin esasları 17 Aralık 2017 tarihli Resmi 

Gazete’ de yayımlanan 486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. (Bakınız, 

2017/123 Sayılı Sirkülerimiz) 

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 kullanmaktadır.  

19 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 523 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile anılan Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni Tebliğ ile 486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde;   

 Defter Beyan Sistemine girilen veya iletilen kayıtlar ile Sistemden gönderilen beyannamelerin 

verilme sürelerinin aynı olması dolayısıyla, meslek mensuplarının (Serbest Muhasebeci Mali müşavirlerin) iş 

ve işlemlerinde kolaylık sağlamak ve Sistem yoğunluğunun zamana yayılarak iş ve işlemlerin 

hızlandırılmasına yönelik olmak üzere, e-Defter uygulamasında olduğu gibi defter kayıtlarının elektronik 

ortamda oluşturulması ile beyannamelerin verilme süresinin birbirinden ayrılması,  

 Sistemde elektronik defterlerin oluşturulması için gerekli olan kayıt girişleri ile kayıt iletimleri için, 

formatı Tebliğde belirtilen muhasebe fişleri ile kayıtlarını ayrıca takip eden mükellefler bakımından, e-Defter 

uygulamasına benzer yeni kayıt zamanı tayin edilmesi, 

 Muhasebe fişi kullanmayan mükelleflerde ise öteden beri olduğu gibi kayıtların Sisteme KDV 

beyannamesinin verileceği günün sonuna kadar yapılmasına devam edilmesi,  

 Sistemde, elektronik ortamda tutulan kayıt ve defterlerin, talep eden yetkili makamlara, 213 sayılı 

Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak 

indirilebilmesi ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kâğıt ortamdaki halinin sunulması,  

532 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği İle Defter Beyan Sistemi Uygulaması ile İlgili 

Değişiklikler Yapılmıştır.  
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  Mükellefe ulaşılamaması durumunda yetkili makamların vergi dairesi aracılığı ile kayıt ve defterleri 

talep edebilmesi ve Başkanlık tarafında da bu taleplerin elektronik veya kâğıt ortamda karşılanabilmesi,  

  Tebliğde ihtiyaç duyulan ifade güncellemelerinin yapılması,  

              Defter beyan sistemi kapsamındaki mükelleflerimizin vergi beyanname ve bildirimlerini diğer 

mükelleflerimizde de olduğu üzere Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesine imkân 

sağlanarak mükellef ve meslek mensuplarında iletilen taleplerin karşılanması,  

                amaçlarıyla Tebliğ güncellemesi yapılmıştır.  

   

  

     Anılan Tebliğ Sirkülerimiz Ekindedir.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

     Saygılarımızla 

 
 

 
 

     

 
 
 

 
 
 
 
EK: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No:532) 
 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04       Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 
 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only l iable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International. 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
mailto:info@degerymm.com.tr


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 3 ~ www.ecovis.com  

 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 4 ~ www.ecovis.com  

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 5 ~ www.ecovis.com  

 
 
 

 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/

