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TARİH  : 30.03.2018 

NUMARA : 2018/30 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/30 

 

KONU : Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı 
Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin 
Sürenin Uzatılması 

 

27/3/2018 tarihli ve VUK-102 / 2018-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 

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/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin 
sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme 
Programı aracılığıyla da verilebilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

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

Söz konusu Sirküler aşağıda yer almaktadır. 

Saygılarımızla... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  
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T.C. 

MALĠYE BAKANLIĞI 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

VERGĠ USUL KANUNU SĠRKÜLERĠ/102 

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/Şubat 

dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait 

beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi. 

Tarihi: 27/03/2018 

Sayısı: VUK-102 / 2018-6 

1. GiriĢ: 

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/Şubat 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/ġubat Dönemine ĠliĢkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara ĠliĢkin 

Sürenin Uzatılması: 

26 Mart 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar 

dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Mayıs 2018 

tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. 

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

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Şubat dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken 

beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı 

aracılığıyla da verilebilecektir. 

Duyurulur. 

  

   Adnan ERTÜRK     

Gelir Ġdaresi BaĢkanı 

 


