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YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ 

 

1. Sisteme Giriş 

 
Kullanıcı kodu ve şifre ile sisteme giriş yapılır. 
 

 

2. Mükellef Seçimi 

 

İşlem yapılacak mükellefin ekranına geçmek için Oda İşlemleri veya Mali Müşavir 
İşlemleri altındaki “ Mükellef Yönetimi” sekmesine tıklanır. 
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3. Beyanname Oluşturma Ekranına Geçiş 

 
Mükellefin ekranında “Beyannameler” başlığı altındaki “Yıllık Gelir Vergisi”  

sekmesine tıklanır.  Ekranda mükellefin ve eğer varsa ortaklıklarının hesap özeti durumu 

görüntülenir. 
 

 
 

Çerçeve içerisindeki alan mavi olduğu takdirde hesap özetinin oluşturarak kaydedildiği 

anlamına gelir ve beyannamenin sonraki adımlarına ilerlenmesine imkân sağlar. Şayet Hesap 

Özeti oluşturulup kaydedilmedi ise metin kırmızı renge dönüşür. Metin içerisinde yer alan 

“buradan” ifadesine veya “oluştur” seçeneğine tıklanarak hesap özetine otomatik akış 

sağlanır. 
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4. Hesap Özeti Oluşturma ve Kaydetme 

 
“Oluştur” butonuna tıklandığında mükellef için hesap özeti 2018 vergi döneminde 

01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri için oluşturulup kaydedilmez ise Sistem otomatik olarak 

hesap özeti ekranına yönlendirir. 
 

Hesap özeti 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri için oluşturularak kaydedilir. 
Beyanname oluşturma aşamasında şayet hesap özeti oluşturma uyarısı tekrar gelirse ortaklık 
defterinde veya aynı mükellefin farklı defterlerinde (işletme defteri, serbest meslek defteri 
gibi) de hesap özetini oluşturup kaydedilmelidir. 
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5. Beyanname Oluşturma 

 
“Beyannameler” başlığı altındaki “Yıllık Gelir Vergisi” sekmesinde yer alan 

“Oluştur” butonuna tıklanarak, sistem tarafından 2018 vergilendirme dönemi için girilen 

gelir / gider kayıtlarından hareketle beyanname oluşturulur. 
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6. Kazanç Bildirim Detayı 

 

Gelir Vergisi Kanunun 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratlar şunlardır: 

1. Ticarî kazançlar, 

2. Ziraî kazançlar, 

3. Ücretler, 

4. Serbest meslek kazançları, 

5. Gayrimenkul sermaye iratları, 
6. Menkul sermaye iratları, 

7. Diğer kazanç ve iratlar. 

 

Defter-Beyan Sisteminde ticari kazanç (gerçek usulde ve basit usulde tespit edilenler), zirai 

kazanç ile serbest meslek kazancı olan mükelleflerin bu gelir unsurları ile birlikte ücret, 

gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları 1001E kodlu 

Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilir. 

 

Kazançları sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç 

ve iratlarından oluşan mükellefler Defter-Beyan sisteminden yıllık gelir vergisi beyannamesi 

veremezler. Söz konusu mükellefler hazirbeyan.gib.gov.tr adresi üzerinden Hazır Beyan 

Sistemi ile bahse konu gelirleri için beyanname verebilir. 

 

Diğer taraftan 2018 takvim yılında defterlerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutmayan 

mükellefler de 2018 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan 

Sistemi üzerinden değil, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname 

uygulaması üzerinden vermelidir. 

 

Beyanname içerisinde “Kazanç Bildirim Detayı” formunun altında yer alan yedi gelir 

unsurundan ilgili kazanç türüne göre; 

Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim,  

Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim, 

Zirai Kazançlara Ait Bildirim, 

Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim 

Tabloları Defter-Beyan Sisteminde oluşturulan Hesap Özetinden otomatik olarak 

doldurulur. 

Kesilen Gelir Vergisi alanı da yine Defter-Beyan Sistemi kayıtlarından otomatik olarak 

toplanarak getirilir. Detayları ise ile “Ekler” formunun altında yer alan “Kesinti Yoluyla 

Ödenen Vergilere İlişkin Liste” tablosuna sistem tarafından yansıtılır. 

Kesinti toplamları ile Ekler Kulakçığındaki veri arasında yaşanabilecek küsurat farkına 

müdahale edilebilir. 

Bağ-Kur, Engellilik İndirimi, Yatırım İndirimi İstisnası gibi tutarlar varsa kullanıcı bu 

alanlara kendisi giriş yapacaktır. Sistemden bu alanlara herhangi veri akışı 

yapılmamaktadır. 

Ayrıca GMSİ, MSİ, DKİ, Ücret gelirleri varsa, bunların da kullanıcılar tarafından 

beyannameye eklenmesi gerekmektedir. 
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6.1 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim 

 

Basit usul tabi olma koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları 

gerçek usule göre tespit edilir. Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan işletme defteri 

varsa Ticari Kazançlara Ait Bildirim alanı ve İşletme Hesap Özetindeki bilgilerle 

otomatik oluşacaktır. 

 

 
 

 

 

 



9  

 

6.2 Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim 
 

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi 

sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek kazancı elde eden 

mükellefler 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden 01.01.2018’den 

itibaren Defter-Beyan Sistemini zorunlu olarak kullanmaya başladıklarından bu alan 

Sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. 
 

 

 
 



10  

6.3 Zirai Kazançlara Ait Bildirim 
 

Defter-Beyan Sisteminde zirai faaliyetine bağlı olarak Çiftçi İşletme Defteri tutan 

mükelleflerin bu kazancına ilişkin bilgiler Sistem tarafından otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. 
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6.4 Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim 
 

Yıl içinde sona ermiş basit usulde ticari kazancı bulunan mükelleflerin (işletme defteri 

veya serbest meslek defteri tutmaya başlayan) bu alanı diğer kazançları ile birlikte 

doldurması gerekmektedir. Aynı zamanda basit usulde ticari kazancı yanında 0012 

vergi türünden mükellefiyeti bulunan mükelleflerin bu alanı Sistem tarafından 

otomatik olarak oluşturulur. 
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6.5 Gayri Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim 

 

Ticari, zirai veya serbest meslek kazanç yanında gayrimenkul sermaye iradının da 

elde edilmiş olması durumunda bu alanın doldurulması gerekmektedir. 

 

 

 

6.6 Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim 

 

Ticari, zirai veya serbest meslek kazanç yanında menkul sermaye iradının da elde 

edilmiş olması durumunda bu alanın doldurulması gerekmektedir. 
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6.7 Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim 

 

Ticari, zirai veya serbest meslek kazanç yanında diğer kazanç v iratlardan da gelir 

elde edilmiş olması durumunda bu alanın doldurulması gerekmektedir. 

 

 
 

6.8 Ücretlere İlişkin Bildirim 

 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetinin dışında, birden fazla işverenden kesinti yoluyla 

vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları 

ücretlerin toplamı 34.000-TL’yi aşanların bu ücretleri de beyan etmesi gerekmektedir. 

Ücretlere İlişkin Bildirim tablosunun doldurulması sırasında birinci işveren seçiminin de 

yapılması gerekmektedir. 
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6.9 İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim 

 

İstisna edilen kazanç varsa “Kazanç Bildirim Detayı ”formunun altında yer alan 

“İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosuna bilgi girişi yapılabilir. 

İstisna edilen kazançlar şu şekildedir: 

 Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazançlar 

 Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazançlar 

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar 

 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi İşletmeleri ve Devrinden 

Sağlanan Kazançlar, 

 Sınai Mülkiyet Hakkında İstisna (KVK Md.5/B) 

 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (GVK Mük. Md.20) (Bu istisnadan 

yararlanılması durumunda matrahtan indirimin gerçekleşmesi için, indirim 

tablosunda “diğer indirim” seçeneğinin seçilmesi gerekir, aksi takdirde beyan 

edilen matrahtan indirim gerçekleşmez.)   

 Diğer İstisnalar 
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6.10 Geçmiş Yıl Zararları 

 

“Geçmiş Yıl Zararları” manuel (elle) doldurulmalıdır. 

 

 

 

Geçmiş Yıl Zararı girilmek istenen yılın satırına tıklanır ve bilgi girilecek bölüm açılır. 
 

 

“Tamam” butonu tıklandığında Geçmiş Yıl Zararları tablosunun ilgili alanı doldurulmuş olur. 
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7. Gelir Bildirimi (İndirimler GVK 89.Mad.) 

 
“Gelir Bildirimi” bölümünde beyan edilen tüm gelir unsurları görüntülenir.  

GVK Md. 89’da yer alan indirimler ise “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosunda yer 

alır. Bu alan mükellefler tarafından doldurulur. 

Bu tabloda aşağıdaki İndirimler bulunmaktadır: 

 Şahıs Sigorta Primleri (GVK Md.89/1) 

 Eğitim ve Sağlık Harcamaları (GVK Md.89/2) 

 Eğitim ve Sağlık Tesisleri İle Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar(GVK Md. 

89/5) 

 Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar (GVK Md. 89/6) 

 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (GVK Md.89/7) 

 Sponsorluk Harcamaları (GVK Md.89/8) 

 AR-GE İndirimi (GVK Md.89/9’a göre) 

 AR-GE İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre) 

 Başbakanlıkça ve BKK’ca başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan 

Bağışlar (GVK Md. 89/10) 

 Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış 

ve Yardımlar 

 Girişim Sermayesi Fonu İndirimi (GVK Md.89/12) 

 Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (GVK Geçici Md.82) 

 Türkiye’den Yurtdışı Mukim kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık 

Hizmetlerinden Sağlanan Kazanç İndirimi 

 Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim 

Hizmetlerinden Sağlanan Kazanç İndirimi 

 Tekno girişim Sermayesi Desteği İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md.3/5) 

 Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları 

 Bağış ve Yardımlar (GVK Md.89/4) 

 Korumalı İşyeri İndirimi (GVK Md.89/14) 

 Diğer İndirimler 
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“İndirim Türü” seçilir. 
 

 
“İndirim Türü” seçildikten sonra “Tutar” kısmı manuel (elle) doldurulmalıdır. 

 

 

 
“İndirim Türü” kısmında “Eğitim ve Sağlık Harcamaları” seçilirse, ayrıntı 
butonu  tıklanır.
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“Eğitim-Sağlık Ayrıntısı” tablosunda “Ekle” butonu tıklanır. 
 

 
Eğitim-Sağlık Ayrıntısı bilgilerinin girildiği detay sayfası açılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus “Tutar” kısmına belge üzerinde yazan 
tutarın girilmesidir. 

Bütün bilgiler doldurulduktan sonra, “Tamam” butonu tıklanır. 
 

 
“Eğitim-Sağlık Ayrıntısı” tablosu üzerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra 

“Tamam” butonu tıklanır. 
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İndirimler Bildirimi tablosunda yer alan tutar kısmına, girilen indirimlere göre 

indirilebilecek olan tutar aktarılır. Aktarılan bu tutar üzerinde istenirse değişiklik 

yapılabilir. Ancak eğitim ve sağlık harcamaları tutarı, kazanç toplamının %10’undan 

fazla olamaz.  
 

 
 

Ticari Kazançlar toplamının %10’undan fazla bir tutar girildiği takdirde aşağıdaki 
şekilde uyarı gelmektedir. 
 



18  

8. Vergi Bildirimi 

 

“Vergi Bildirimi” bölümü Sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Geçici 

vergilerin ödenip ödenmediğinin kontrolü beyannamenin onaylanması sırasında kontrol 

edilmektedir. Ödenmeyen geçici verginin indirimi kabul edilmemektedir. GVK. Mük. 

Md.121’de düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak için “Evet” seçeneği seçilir ve 

uygun değer sistem tarafından hesaplanarak ilgili alana getirilir. Söz konusu indirimden 

yararlanma şartlarının taşınıp taşınmadığı beyannamenin onaylanması aşamasında 

kontrol edilmektedir. 
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9. İşyeri Bilgileri 

“İşyeri Bilgileri” bölümünün işyerinin durumuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir. 

Bu tablo içerisinde “Sabit İşyeri Olmadan Faaliyet Yürütmekteyim” seçeneği 

seçildiğinde, tablo açılmadan diğer işlemlere devam edilebilir. “Kiracı” seçilmesi 

durumunda ise tablonun doldurulması zorunlu olup “Mülk Sahibi” seçiminde tablonun 

doldurulmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ticari Plakalı Araçla Faaliyet Yürütmekteyim”  ve/veya “Sabit İşyerinde Faaliyet 

Yürütmekteyim” seçeneği seçilirse, “Kiracı” ya da “Mülk Sahibi” seçimi yapılmalıdır. 
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“Kiracı” seçilmesi durumunda tablonun zorunlu doldurulması gerekmektedir. 

 

 

 

“Mülk Sahibi” seçeneği seçildiğinde ise tablonun doldurulmasına gerek 

bulunmamaktadır. 


