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Konu: 486 sıra numaralı VUK Genel Tebliği 17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Özet: 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz 

konusu 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 açıklamalar yapılmıştır.  

486 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre 

defter tutan mükellefler ve basit usule tabi olan mükelleflerin, kayıtlarının elektronik ortamda 

tutulması, defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, 

vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda 

belge düzenlenebilmesi amacıyla “Defter-Beyan Sistemi” geliştirilmiştir. 

 Bu sistemi kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim 

yılından önceki ayın son gününe kadar (2018 yılı için 31 Aralık 2017) (bu gün dahil) 

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

dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir 

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

mükellef olanlar hariç) 1 Ocak 2018, diğer mükellefler ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. 

 Ancak Tebliğ’deki geçici madde hükmü uyarınca; 2018 yılı başından itibaren sistemi 

kullanmaya başlayacak olan mükellefler tarafından 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması 

gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31 Ocak 2018, basit usule tabi olan 

mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. 

 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. 
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 Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider 

pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar da bu sistem üzerinden veya bu sistem 

vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir. 

486 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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