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BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN 

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMAK ÜZERE 

30 EYLÜL 2018 TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR  
 

 

ÖZET : 

486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile basit usule tabi olan mükelleflerin        

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları 

zorunluluğu getirilmiş; başvuru ile ilk dönem kayıt tarihleri için geçiş 

dönemi öngörülmüş ve 499 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile bu sürelerde 

uzatıma gidilmişti.  

 

Mevcut düzenlemelere göre   basit usule tabi mükelleflerin; 

 Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine 

kadar başvuru yapmaları  

 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihlerine kadar kaydetmeleri gereken 

alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 

2018 tarihine yapmaları, gerekmektedir.   

 

2018 Ağustos ayı itibariyle basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı 

779.968’dir. 

 

17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği ile; 

 

✓ Serbest meslek erbabı ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 1 Ocak 2018   

✓ İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının ise 1 Ocak 2019 

 

tarihinden itibaren 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 Sistemini 

kullanmaları zorunluluğu getirilmişti. 
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Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya 

başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar (bugün dahil) 

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

dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmekteydi. 

 

Tebliği 5’inci maddesinde yer alan başvuruya ilişkin düzenleme aşağıdaki gibiydi. 

 

“Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya 

başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bugün 

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

dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

Söz konusu başvuruyu; basit usule tabi mükellefler, 

 

 Kendileri, 

 Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) 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, 

yapabileceklerdir.” 

 

Tebliğin Geçici 1’nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre 31/12/2017 tarihine kadar 

Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular basit usule tabi olan mükellefler 

açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecekti. 

 

Tebliğin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri 

ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların izleyen ayın sonuna kadar Sisteme 

kaydedilmesi gerekmektedir.  Geçiş dönemine ilişkin olarak Tebliğin Geçici 2’nci maddesinde 

yer alan düzenlemeye göre 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 kaydedilebilecekti.  
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Bu kapsamda 29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 499 sıra 

No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile   486 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılarak 

basit usule tabi mükelleflerin başvuru ve defter kayıt tarihleri değiştirilmiştir. Yapılan 

değişiklikler düzenlemelerin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 

 

Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğ Değişikliği 
Düzenlemenin Değişiklik 

Sonrası Hali 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu 

Tebliğin 16’ncı maddesi 

kapsamında 5’inci 

maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca 31/12/2017 

tarihine kadar Sistemi 

kullanmak üzere yapılması 

gereken başvurular serbest 

meslek erbapları tarafından 

31/1/2018, basit usule tabi 

olan mükellefler açısından ise 

30/6/2018 tarihine kadar 

yapılabilecektir. 

MADDE 1 – 17/12/2017 

tarihli ve 30273 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan 

Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 486)’nin 

geçici 1 inci maddesinde yer 

alan “30/6/2018” ibaresi 

“30/9/2018” olarak 

değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu 

Tebliğin 16’ncı maddesi 

kapsamında 5 inci maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca 

31/12/2017 tarihine kadar 

Sistemi kullanmak üzere 

yapılması gereken başvurular 

serbest meslek erbapları 

tarafından 31/1/2018, basit 

usule tabi olan mükellefler 

açısından ise 30/9/2018 

tarihine kadar yapılabilecektir. 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu 

Tebliğin 7’nci maddesinin 

üçüncü fıkrası kapsamında, 

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. 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 

geçici 2’nci maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğin 

7’nci maddesinin üçüncü 

fıkrası kapsamında, basit 

usule tabi 

mükelleflerin 30/4/2018 ve 

31/7/2018 tarihine kadar 

kaydedilmesi gereken alış 

ve giderleri ile satış ve 

hasılatlarına ilişkin üçer 

aylık kayıtları 31/10/2018 

tarihine kadar Sisteme 

kaydedilebilecektir.” 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 

22’nci maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğin 

7’nci maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında, basit usule tabi 

mükelleflerin 30/4/2018 ve 

31/7/2018 tarihine kadar 

kaydedilmesi gereken alış ve 

giderleri ile satış ve hasılatlarına 

ilişkin üçer aylık kayıtları 

31/10/2018 tarihine kadar 

Sisteme kaydedilebilecektir.” 
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Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin; 

 

 Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru 

yapmaları, 

 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış 

ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine yapmaları  

gerekmektedir.  

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)” tam metni…>>> 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/12984

