
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 23.02.2018 

Sayı: 2018/047       Ref:4/047 

 

 

Konu:  

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN OCAK AYI DEFTER 

KAYITLARINA İLİŞKİN SÜRE 2 NİSAN 2018 TARİHİ SONUNA KADAR 

UZATILMIŞTIR. AYRICA SİSTEMİ KULLANAN MÜKELLEFLER 2018/OCAK 

DÖNEMİ BEYANNAMELERİNİ E-BEYANNAME SİSTEMİ ÜZERİNDEN 

VEREBİLECEKLERDİR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 23/02/2018 tarihli ve 100 sayılı VUK 

sirkülerinde, 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço 

esasına göre de defter tutanlar dAhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken 

Ocak ayı defter kayıtlarına ilişkin sürenin 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılması ve söz 

konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin ise mevcut e-beyanname uygulaması 

üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hakkında 

açıklamalar yapılmıştır. 

 

1. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken 

Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması: 

 

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre 

de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı defter 

kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

2. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla 

Verilebilmesi: 

 

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak 

verilmesi gereken beyannameler, Defter-Beyan Sistemi yanı sıra mevcut e-beyanname 

uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

100 sayılı VUK Sirküleri 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 

 

 

 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-
Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek
erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar
dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme
yapılması gereken...
Tarih: 
23/02/2018
Sayı: 
VUK-100 / 2018-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla
yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil)
tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin
uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla
da verilebilmesi.

Tarihi: 23/02/2018

Sayısı: VUK-100 / 2018-4

1. Giriş:

Defter-Beyan Sisteminin ilk defa kullanılmaya başlanması nedeniyle Başkanlığımıza iletilen talepler
doğrultusunda;  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununun  mükerrer  242  nci  maddesindeki  yetkiye
dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil)
tarafından Sisteme 2018/Ocak dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile
söz  konusu  dönem  için  verilmesi  gereken  beyannamelerin,  mevcut  e-Beyanname  uygulaması
üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.

2.  2018/Ocak  Dönemine  İlişkin  Olarak  Defter-Beyan  Sistemine  Yapılması  Gereken
Kayıtlara  İlişkin  Sürenin  Uzatılması:

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de
defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına
ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da
Verilebilmesi:

Defter-Beyan  Sistemini  kullanan  mükellefler  tarafından  2018/Ocak  dönemine  ilişkin  olarak
verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden
Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.
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Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

 


