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Defter Beyan Sistemi 
 

 

İşletme Defteri , Defter Beyan Sistemi uygulamasının kullanılabilmesi için Datasoft program setinizin güncel 

versiyona sahip olması ve program setinizin içeriğinde İşletme Defteri programının mevcut olması 

gerekmektedir.   

 

datasoft.com.tr  adresinden indireceğiniz  datasoft_seri2019_kur.exe  güncellemesini  Datasoft 

programlarının çalıştığı klasöre yüklemeniz halinde,  İşletme Defteri programında,  ‘Defter Beyan Sistemi’  

uygulaması  otomatik olarak eklenerek  kullanıma hazır hale gelecektir.  

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi üzerinden  ‘API KEY’ ve ‘API SECRET’  kodlarının 

oluşturulması İşlemleri 
 

1-https://portal.defterbeyan.gov.tr  

adresinden Defter Beyan Sistemine 

giriş yapılır. 

2- Dış sistem Kullanıcısı menüsü 

tıklanır. 

 

NOT: Defter Beyan sistemini ilk defa 

kullanacaklar için dış sistem kullanıcısı 

tanımı GİB Sistemi üzerinden 

yapılmalıdır. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

http://www.datasoft.biz.tr/swap/datasoft_seri2018_kur.exe
https://portal.defterbeyan.gov.tr/
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3- ‘Entegratör Seçimi’ açılır 

pencereden DATASOFT seçilir.       

 

4-  ‘DATASOFT’ seçiminden  sonra 

sistem size API KEY ve API SCRET   

Kodlarını üretir. 

 

 ÖNEMLİ:  Oluşturulan API KEY ve 

API SCRET kodlarının  yedeğini 

almanızı öneririz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  Sizin için  API KEY ve API SCRET  

oluşturulması işlemi 

tamamlandıktan sonra   sayfanın alt 

kısmında yer alan, 

‘Bilgilendirmeyi okudum,  anladım, 

kabul ediyorum. ‘ yazısını işaretleyip 

Oluştur butonunu tıklıyoruz. 

 

ÖNEMLİ: API KEY ve API SECRET 

kodları müşavir kendi adına 

aldığında tekrar mükellef için API 

KEY ve API SECRET kodlarını alması 

gerekmez. Mükellef müşavire ait  

API KEY ve API SECRET  kodları ile 

defter beyan sistemi üzerindeki tüm 

işlemlerini yapabilir. 

 

 

 

 

 



 

Datasoft Defter Beyan Sistemi Kılavuzu V1.03 

 

 

 

6- Defter Beyan sistemini ilk defa 

giriş yapan kullanıcıların, GİB 

Defter Beyan sisteminde Hizmet 

Gelir Kayıt Alt Türlerini  mutlaka 

tanımlaması gerekir. 
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YAPILACAK İŞLEMLER:  
 

İlk defa işletme defteri programını 

kullanacaklar için öncelikle yeni firma 

tanımlamasının yapılması 

gerekmektedir.   

Firma no alanında Yeni firma 

numarasını giriyoruz. ‘Yeni şirket 

Tanımlansın mı (E/H)?’ Sorusu ‘Evet’ 

seçilmesi ile birlikte firma tanımlama 

işlemi yapılır. 

 

  

 

 

Firma Bilgileri 

1-İşletme Defteri Programında firmaya 

giriş yapılır. 

 2-İşletme Defteri  ANA Menü-> 

 Parametreler Menüsü ->  Firma Bilgileri 

Girişi bölümüne girilir.   

   

3- ‘Defter Beyan Sistemi ‘ seçim satırı 

ekranın sağında  görünecektir,  

işaretleyiniz. 

 

4- ‘Eski Gelir Gider Bilgileri’ seçeneği ise  

önceki sistemde İşletme  Defteri  Ana 

Menüsünde ‘ Gider Bilgileri Girişi’ ile 

‘Gelir Bilgileri Girişi’  menülerinin aktif 

hale gelerek kullanıma açılmasını sağlar. 

Bu menüler  kullanılmaya devam 

edilecekse işaretleyiniz. 
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Defter Beyan Sistemi Uygulaması 

‘Defter Beyan Sistemi ‘ menüsüne giriş 

yaparak uygulamayı kullanmaya 

başlayabilirsiniz. 

Defter Beyan Gider/Gelir İşlemleri  

menüsünde, Defter Beyan Sistemine 

gönderilecek kayıtlar   oluşturulmadan 

önce,  ‘Defter Beyan Parametreleri’ 

menüsündeki parametrelerinin 

düzenlenmesi gerekir.  

 

 

 

 

 

Defter Beyan  ‘Parametreler’ 

Genel Parametreler 

Defter Beyan Parametreleri Genel veya 

Özel olacak şekilde  tanımlanabilir. 

‘Özel’  seçildiğinde parametre bilgileri 

ilgili firma için tanımlanır. ‘Genel’  

seçildiğinde  ise tüm firmalar için ortak 

parametreler tanımlanabilir. 

 

1-Datasoft Yazılım programı  için Gelir  

İdaresi başkanlığınca üretilen  ‘API KEY’ 

ve ‘API SECRET’ kodlarını, Genel 

Parametreler ekranında  ilgili alanlara  

giriniz. 

 

2- Datasoft yazılım tarafından, size 

ve/veya mükelleflerinize ilişkin kayıtların, sizin tarafınızdan yapılacak işlemlere bağlı olarak Defter-

Beyan Sistemine girişi sırasında kullanılan ‘Defter Beyan  Kullanıcı Kodu’ ve ‘Defter Beyan Kullanıcı 

Şifresi’  bilgilerini ilgili alanlara giriniz. 
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3-Defter Beyan Gelir-Gider  kayıtlarının 

oluşturulması sırasında ‘Cari Sorgulama’  

için kullanılacak olan  ‘TNB  Kullanıcı 

Kodu’ ve ‘TNB Kullanıcı Şifresi’  

bilgilierini ilgili alanlara giriniz.  

4- 'GİB Sabit Tür Kodlarını Güncelle' 

butonu tıklanıldığında açılan onay 

peneceresinden ‘Evet/Hayır’ seçiminizi 

yapınız.  

ÖNEMLİ: GİB Tür Kodları Güncellenme 

işleminin bir defaya mahsus bir firmada 

yapılması yeterlidir. Bu işlem tüm 

firmalarda geçerli olacaktır.  

 

Firma Parametreleri 

Bu ekranda  ‘Gelir Belge Türleri’ seçili 

halde gelir.  Kullanılmayan Gelir Belge 

Türü varsa aynı ekranda seçimini iptal 

edebilirsiniz. 

ÖNEMLİ: Gelir Kayıtlarınızı 

düzenlemeden  önce, mutlaka GİB 

Sisteminde tanımladığınız  Hizmet Gelir 

Kayıt Alt Türlerini ‘Hizmet Gelir Kayıt Alt 

Türleri’ butonu ile, ‘Ticari Mal Alış/Satış 

Türlerini ‘Ticari Mal Alış/Satış Türleri’  

butonuna tıklayarak programa 

aktarmanız gerekmektedir. 

 

Aynı şekilde  Programda tanımladığınız  

Hizmet Gelir Kayıt Alt Türlerini ‘Hizmet 

Gelir Kayıt Alt Türleri’ butonu ile, ‘Ticari 

Mal Alış/Satış Türlerini ‘Ticari Mal Alış/Satış Türleri’ butonu ile GİB Defter Beyan sistemine 

aktarmanız gerekmektedir. 
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'Hizmet Gelir Kayıt Alt Türleri' butonu 
tıklandığında, Defter Beyan  
sisteminden alma ve Defter Beyan  
sistemine ekleme işlemleri için açılan  
'Hizmet Gelir Kayıt Alt Tür Kodları' 
penceresi.  
 

NOT: Hizmet Gelir Kayıt Alt Türleri 

firmaya özel olduğundan her firmada 

ayrı ayrı aktarımların yapılması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ticari Mal Alış/Satış Türleri' butonu 
tıklandığında, Defter Beyan  
sisteminden alma ve Defter Beyan  
sistemine ekleme işlemleri için açılan  
'Ticari Mal Alt Tür Kodları' penceresi.  
 

NOT: Ticari Mal Alış/Satış Türleri  

firmaya özel olduğundan her firmada 

ayrı ayrı aktarımların yapılması 

gerekmektedir. 

 



 

Datasoft Defter Beyan Sistemi Kılavuzu V1.08 

 

Defter Beyan  Gelir  İşlemleri  

 

‘Defter Beyan Gelir  İşlemleri’ 

menüsünden  ‘Gelir Girişi’ sekmesi  

tıklandığında, ekran görünümü program 

tarafından tanımlı default  sütun başlıklar 

ile  gelmektedir.   Sol alt kısımda yer alan 

‘Tanım’  butonundan  sütun tanımları 

seçilerek kullanıcının tercihine  göre ekran 

düzeni ayarlanabilmektedir. 

Sütun başlıkları seçildikten sonra,  

istediğiniz sütunun genişliğini 

artırabilirsiniz. Genişletmek istediğiniz 

sütun başlığında, mause ile sütun 

çubuğunu sağa kaydırarak 

genişletebilirsiniz. 

 

 

 

İşletme Defteri Defter Beyan Sistemi 

uygulamasına getirilen ve hesap 

takiplerinde kullanım kolaylığı sağlayan en 

önemli özelliği  ‘Hesap Planı Kartı’ 

menüsünden hesapların oluşturulması 

işlemidir. 
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Hesap planı kartı Penceresinde ‘Hesap 

Planı Penceresinden Al’  butonu 

tıklanıldığında ise ‘Standart Tanımdan’ ve 

‘Firmadan’ olacak şekilde iki adet 

seçeneğin olduğu penecere açılır.   

‘Standart Tanımdan’ seçimi ile hesap 

planı programın oluşturduğu DTA 

dosyasından aktarılır. 

‘Firmadan’ seçimi ile hesap planı 

belirtilen ‘Firma No’ satırındaki firmanın 

hesap planı otomatik aktarılır. Ancak  

Daha önceden tanımlanmış hesap 

planınız mevcut ise bu özelliği 

kullandığınızda sadece eksik hesaplarınız 

listeye eklenir.  Hareket görmüş hesaplar 

için herhangi bir ekleme işlemi yapılmaz. 

 

‘Standart Tanımdan’ seçimi ile hesap planı 

listesinin DTA dosyasında aktarılarak 

oluşturulmuş  örneği. 

 

 

Gelir ve Gider işlemleri ekranlarında, Hesap 

Planı kartı butonu tıklanıldığında 

ekranımıza Hesap Planı Seçim penceresi 

açılır. Bu ekranda  Gelir İşlemleri menüsü 

yada Gider işlemleri menüsünde giriş 

yapıldığında kendi hesap gruplarına ait 

olacak şekilde standart listelenir. 
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Hesap Kodu üzerinde iken 

‘Değiştir’ butonu tıklanıldığında 

ekrana  ilgili hesabın detay 

tanımlarının yapıldığı Hesap Planı 

Kartı penceresi açılır.  

***Hesap Planı Kartı ekranı,  

Defter Beyan Kayıt girişinde 

kullanılacak hesaplarınızın tüm 

detaylarının yapıldığı tanım 

ekranıdır. 

***Gelir/Gider kayıtlarınız ‘Hesap 

Planı Kartı’ ekran üzerinde 

yapılan  tanımlamalara bağlı 

olarak oluşturulmaktadır.  

***Örneğin KDV kodu ve oranı, 

Tevkifat kodu ve oranı , Stopaj 

kodu ve oranı satırlarında yapılan 

tanımlamalar, Gelir/Gider kayıt 

girişi sırasında kullanılacağı için 

,Hesap Planı kartı tanım 

ekranında mutlaka tanımlarının 

yapılması gerekmektedir. 

***Defter Beyan Sistemine 

Gelir/Gider kayıtlarınızın 

aktarımında kullanılan ‘Alış/Satış 

Türü, Gelir/Gider Kayıt Türü, 

Gelir/Gider Kayıt Alt  Türü’ 

bağlantı tanımlamalarını ‘Hesap 

Planı Ekranı Kartı’ penceresinin alt kısmındaki ‘DEFTER BEYAN TANIMLARI’ bölümünden mutlaka 

yapılması gerekmektedir. 
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Defter Beyan Gelir işlemleri penceresi ilk 

açıldığında Belge türü bilgisi ‘Fatura’ 

şeklinde  default  gelir . 

1-F1 ile kullanmak istediğiniz diğer  belge 

türlerinden birini ‘Belge Türü’ seçim 

listesinden  seçebilirsiniz.  

2-Sırası ile Seri no, Belge No bilgileri girilir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-TCKN/VKN ve Cari Kodu sütunları  boş 

geçildiğinde, program ‘Nihai Tüketici mi?’ 

şeklinde uyarı  mesajı getirir. ‘Nihai Tüketici 

mi?’ sorusu ‘Evet’ seçilirse ‘Ad 

Soyad/Ünvan’ sütununa  manuel  Ad 

Soyad/Ünvan bilgisini girebilirsiniz. 
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4- ‘Nihai Tüketici mi?’ sorusu ‘Hayır’ seçildiğinde 

ise, F1 ile Cari Kart seçim penceresinde tanımlı 

Cari  Kodu bilgisini seçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Cari Kartınız daha önce programda tanımlı 

değilse,  ‘TCKN/VKN’ sütununda ‘TC Kimlik No/ 

Vergi No’  bilgisi girildiğinde , ‘Bulunamadı, 

Tanımlansın mı?’ şeklinde uyarı ekranı  gelir.   
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6-Uyarı ekranında ‘Evet’ butonunu 

tıkladığınızda   ‘Cari Sorgulama’ için program 

otomatik TNB sistemine bağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-TNB Sorgulama işlemi sonucunda cari 

bilgileriniz ‘Cari Ekleme’ penceresine otomatik 

aktarılacaktır. Aktarılan bilgileri ‘Kaydet’ botunu 

ile kaydediniz. 
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8-‘ Hesap Kod’ sütununda  F1  ile ilgili hesap 

‘Hesap Planı Seçim penceresi’nden seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Açıklama sütununda F3 Fonksiyon tuşu ile 

Belge Bilgilerini içeren açıklama otomatik 

oluşacaktır. Açıklamaya hiçbir şey yazılmadan 

bu alan geçilirse program bu işlemi kendi 

otomatik olarak yapar. 

 
10-‘Tutar’ sütununda ise tutar girildiğinde  

KDV ve tanımlandıysa Stopaj  tutarları 

otomatik hesaplanarak  ilgili sütunlara  

aktarılır. 

 

11-Yekün tutarı ile kredi kartı tutarı eşit ise, 

F2/F3  fonksiyon tuşu ile Yekün tutarını Kredi 

Kartı sütununa  aktarabilirsiniz. 

 

 



 

Datasoft Defter Beyan Sistemi Kılavuzu V1.015 

 

 

NOT:  Tarih bilgisi,  Belge Türü ,  Cari Kodu  aynı 

olan Belgeler ,  KDV kodları farklı olsa da sisteme 

tek belge halinde birleştirilerek  program 

tarafından otomatik gönderimi sağlanmaktadır.  

Dolayısı ile kayıtlarınızı oluştururken tek belge 

kapsamında ise,  Tarih - Belge Türü - Cari Kodu   

mutlaka aynı olacak şekilde giriniz. 

13- Yeni satır girişinde gün alanında iken F2 

tuşuna basmanız halinde üst satırın belge 

bilgileri otomatik olarak aktarılır. 

14-Defter Beyan Gelir Kayıtlarınızı 

tamamladıktan sonra , ekranın alt kısmında  

‘Sırala’  butonunu tıklayarak kayıtlarınızı Tarihe 

Göre sıralayabilirsiniz. Fakat bu işlem zorunlu 

değildir. 

15-‘Excel’ butonu ile gelir  kayıtlarının excele 

ortamına dökümünü alabilirsiniz. 

16-‘Seçili satırı Sil’ butonu ile silmek istediğiniz kayıtları silebilirsiniz. 

 

17-‘Alt Toplam’ butonunu tıklayarak açılan Alt 

Toplamlar penceresinden , Gelir Girişi 

ekranındaki tüm belgelerin toplam tutar 

özetlerini görebilirsiniz.  
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Gelir Gib Entegrasyonu 

Gelir kayıtlarınızın giriş işlemi tamamlandıktan 

sonra,  Defter Beyan Sitemine Gönderme işlemi 

için ekranın sol üst kısmındaki ‘Gelir Gib 

Entegrasyonu’ nu tıklayınız.   

a-Kayıtların gönderileceği  Ay bilgisini açılır 

pencereden seçiniz.  Ay bilgisi seçildiği anda Tarih 

aralığı bilgisi de seçilen ayın başlangıç ve bitiş 

gününü içerecek şekilde gelir. 

b-Defter Beyan gönderme ekranında farklı bir 

tarih aralığı seçildiğinde Listele butonu tıklanarak 

kayıtların ekrana listelenmesi sağlanır. 

c-Aynı Belge bilgilerini (Seri No, Belge No, Tarih, 

Belge türü,Cari Kodu) içeren kayıtlardan biri 

seçildiğinde, program tarayarak aynı özellikteki  

belgeleri bulup otomatik seçilmesini sağlar. 

d-Gelir Gib Entegrasyonu ekranında  liste halinde Gelir Kayıtlarınız gelir. Bu ekranda eksik veriler  varsa ‘Gelir 

Girişi’ menüsüne giderek ilgili Belgeyi kontrol edip düzenleyiniz.   

 

e-‘Defter Beyan Gönder ‘ butonunu tıkladığınızda 

program öncelikle versiyon uyumluluğunu 

kontrol ediyor, versiyon uygun değilse program 

güncelleme sayfasına yönlendirme yapılır. 

f-Versiyon güncelleme kontrolü sonrasında 

açılan, Gelir GİB Entegrasyonu penceresinden 

size uygun seçimi yapınız. 

    1-‘Seçili olanlardan gönderilmeyenleri gönder’ 

seçimi ile ‘ sisteme gönderilmemiş kayıtların 

gönderimi sağlanır.  

    2-‘Gönderilmeyenleri  Gönder’ seçimi ile 

‘Durum’   sütununda ‘Gönderilmedi’ durumunda 

olan kayıtların gönderimi sağlanır. 

g- 'Tamam' butonunu tıklandığında , Gelir İdaresi 
Başkanlığı  ‘Defter Beyan Sistemine’ bağlanarak 
kayıtlarınızın gönderim işleminin başlamasını sağlayacaktır. 
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h-Defter Beyan  Sistemine kayıtlar gönderildikten 

sonra ekranın üst kısmıda ‘Durumu’ sütununda 

‘Gönderildi’ şeklinde ibare değişir.  

i-‘Id’ sütununda ise ‘Gönderildi’ ibaresinden sonra 

GİB sistemi tarafından üretilen ‘Id’ bilgisi otomatik 

yazılır. 

j-Defter Beyan gönderim işleminden sonra kayıtlar 

otomatik olarak kesinleşir, Gelir bilgi girişi ekranında 

kayıtlar üzerinde değişiklik yapılamaz. 

 

 

k- ‘Defter Beyan Sil’  butonu ile silmek istediğiniz ayın 

oluşturulmuş   beyan  defterini  sistemden 

silebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

l-Defter Beyan Silme işlemi sonrasında ‘Gönderildi’ 

ibaresi ‘Gönderilmedi’ şekline döner ve Id bilgisi silinir. 
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Defter Beyan  Gider  İşlemleri  

‘Defter Beyan Gider  İşlemleri ‘ menüsünden  ‘Gider 
Girişi’ sekmesi  tıklandığında  ekran görünümü 
program tarafından tanımlı default  sütun başlıklar ile  
gelmektedir.   Sol alt kısımda yer alan ‘Tanım’  
butonunu tıkladığınızda  ekrana ‘Sütun Tanımları’  
penceresi gelir.   

‘Sütun Tanımları’  penceresinden kullanmak 
istediğiniz sütun alan başlıklarını tıklayarak ekran 
düzenini isteğe göre ayarlanabilirsiniz. Sütun başlıkları 
seçildikten sonra,  istediğiniz sütunun genişliğini 
artırabilirsiniz. Genişletmek istediğiniz sütun 
başlığında, mause ile sütun çubuğunu sağa kaydırarak 
genişletebilirsiniz. 

 

 

1-Defter Beyan Gider işlemleri penceresi ilk 

açıldığında Belge türü bilgisi ‘Fatura’ şeklinde  default  

gelir  ancak  F1 ile kullanmak istediğiniz diğer  belge 

türlerinden birini  ilgili listeden  seçebilirsiniz.  

2-Sırası ile Seri no, Belge No bilgileri girilir. 

3-Elektronik belgelerde (E-Arşiv Fatura,E-SMK,e-Bilet)   

Belge No ‘TLK/23’  şeklinde girildiğinde, program 

belge numarasını ‘TLK201800000023’ olarak 16 hane 

olarak otomatik tamamlayacaktır. 

 

Belge Numarası ‘TLK/23’olarak girildiğinde 

‘TLK201800000023’ olacak şekilde 16 haneye 

tamamlanmış örneği. 
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4-Cari Kodu sütununda F1 ile Cari Kart seçim 

penceresinde tanımlı Cari  Kodu bilgisini seçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

5-  ‘Hesap Kodu’ sütununda  F1 ile Hesap kodunu 

seçiniz.  

 

 

 

 

 

 

6- Açıklama sütununda Enter/F3 Fonksiyon tuşu ile 

Belge Bilgilerini içeren açıklama otomatik oluşur.  F2 

Fonksiyon tuşu ile üst satırın açıklaması kopyalar.  

 

7-Tutar’ sütununda ise tutar girildiğinde  KDV, varsa 

Tevkifat ve Stopaj  tutarları otomatik hesaplanarak  

ilgili sütunlara  yazılır. 
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8- Yeni satır girişinde gün alanında iken F2 tuşuna 

basmanız halinde üst satırın belge bilgileri otomatik 

olarak aktarılır. 

NOT:  Tarih bilgisi,  Belge Türü ,  Cari Kodu  aynı 

olan Belgeler ,  KDV kodları farklı olsa da sisteme 

tek belge halinde birleştirilerek  program 

tarafından otomatik gönderimi sağlanmaktadır.  

Dolayısı ile kayıtlarınızı oluştururken tek belge 

kapsamında ise,  Tarih - Belge Türü - Cari Kodu   

mutlaka aynı olacak şekilde giriniz. 

11-‘Excel’ butonu ile gelir  kayıtlarının excele 

ortamına dökümünü alabilirsiniz. 

12-Defter Beyan Gider Kayıtlarınızı tamamladıktan 

sonra , ekranın alt kısmında  ‘Sırala’  butonunu 

tıklayarak kayıtlarınızı Tarihe Göre sıralayabilirsiniz.  

Fakat bu işlem zorunlu değildir. 

 

13-‘Alt Toplam’ butonunu tıklayarak açılan Alt 

Toplamlar penceresinden , Gider Girişi ekranındaki 

tüm belgelerin toplam tutar özetlerini 

görebilirsiniz.  

 

NOT:  Personel Bordrosu programından İşletme 

Defterine ‘Bordro Entegrasyon Menüsü’ ile entegre 

olunan Bordro Giderleri ‘Defter Beyan Gider 

İşlemleri’ menüsüne otomatik entegre olmaktadır.  
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Gider Gib Entegrasyonu 

Gider kayıtlarınızın giriş işlemi tamamlandıktan 

sonra,  Defter Beyan Sitemine Gönderme işlemi 

için ekranın sol üst kısmındaki Gider Gib 

Entegrasyonu -> Datasoft’dan Defter Beyan 

Sistemine Aktarma menüsünü tıklayınız. 

a-Kayıtların gönderileceği  Ay bilgisini açılır 

pencereden seçiniz.  Ay bilgisi seçildiği anda 

Tarih aralığı bilgisi de seçilen ayın başlangıç ve 

bitiş gününü içerecek şekilde gelir.  

b-Defter Beyan gönderme ekranında farklı bir 

tarih aralığı seçildiğinde Liste butonu tıklanarak 

kayıtların ekrana listelenmesi sağlanır. 

c-Aynı Belge bilgilerini (Seri No, Belge No, Tarih, 

Belge türü,Cari Kodu) içeren kayıtlardan biri 

seçildiğinde, program tarayarak aynı özellikteki  

belgeleri bulup otomatik seçilmesini sağlar. 

d-Gider Gib Entegrasyonu ekranında  liste halinde Gider Kayıtlarınız gelir. Bu ekranda eksik veriler  varsa 

‘Gider Girişi’ menüsüne giderek ilgili Belgeyi kontrol edip düzenleyiniz.   

e-‘Defter Beyan Gönder ‘ butonunu tıkladığınızda program öncelikle versiyon uyumluluğunu kontrol ediyor, 

versiyon uygun değilse program güncelleme 

sayfasına yönlendirme yapılır. 

f-Versiyon güncelleme kontrolü sonrasında 

açılan, Gelir GİB Entegrasyonu penceresinden 

size uygun seçimi yapınız. 

    1- ‘Tümünü Gönder’ seçimi ile ekranda 

listelenen kayıtların tamamının gönderimi 

sağlanır. 

   2-‘Seçili olanı gönder’ seçimi ile ‘Seç’ 

sütununda işaretli olan kayıtların gönderimi 

sağlanır. 

   3-‘Gönderilmeyenleri Gönder’ seçimi ile 

‘Durum’  sütununda ‘Gönderilmedi’ durumunda 

olan kayıtların gönderimi sağlanır. 
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g- 'Tamam' butonu tıklandığında , Gelir İdaresi 
Başkanlığı  ‘Defter Beyan Sistemine’ bağlanarak 
kayıtlarınızın gönderim işleminin başlamasını 
sağlayacaktır. 
 

h-Defter Beyan  Sistemine kayıtlar gönderildikten 

sonra ekranın üst kısmında ‘Durumu’ sütununda 

‘Gönderildi’ şeklinde ibare değişecektir.  

i-‘Id’ sütununda ise ‘Gönderildi’ ibaresinden sonra 

sistem tarafından üretilen ‘Id’ bilgisi otomatik 

yazılır. 

j-Defter Beyan gönderim işleminden sonra kayıtlar 

otomatik olarak kesinleşir, Gider bilgi girişi 

ekranında kayıtlar üzerinde değişiklik yapılamaz. 

 

 

k- ‘Defter Beyan Sil’  butonu ile de silmek 

istediğiniz ayın oluşturulmuş  beyan  defterini  

sistemden  silebilirsiniz. 
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l-Defter Beyan Silme işlemi sonrasında 

‘Gönderildi’ ibaresi ‘Gönderilmedi’ şekline 

döner ve Id bilgisi silinir. 
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Defter Beyan Sistemindeki Belgeler 

Gelir idaresi başkanlığı, Defter Beyan sistemine 

gönderdiğiniz kayıtları daha sonra programa liste 

halinde aktarımın yapıp, kontrol edebilirsiniz. 

1-Defter Beyan Gelir/Gider işlemleri menüsü-> 

Gelir/Gider Gib Entegrasyonu menüsü-> Defter Beyan 

sistemindeki Belgeler menüsüne tıklayınız. 

(Örneğimizde Gider İşlemleri Menüsü baz alındı.) 

2-Aktarımın yapılacağı ay bilgisini seçiniz. 

3-Defter Beyan Belgelerini Listele butonu ile kayıtların 

belirtilen tarih aralığında ekranda listelenmesini 

sağlar. 

NOT: Listeleme ekranındaki kayıtların Toplam Tutar, 

KDV, Stopaj ve Yekün tutarlarını daha sonra Gelir / 

Gider girişi ekranlarının sağ alt köşedeki Excel butonu 

ile açılan liste ile doğruluğunu karşılaştırabilirsiniz. 

4- ‘Listeyi Datasoft’a Aktar’ butonunu tıklayarak 

listelenen kayıtların Gelir/Gider İşlemleri girişi 

ekranlarına aktarımını sağlayabilirsiniz ancak bu işlem 

zorunlu değildir.  

Örneğin, Defter Beyan siteminde girilmiş ancak 

programda olmayan kayıtlarınızı Datasoft’a aktarma 

işlemi için yada herhangi bir sebeple programda 

verilerinize erişememeniz, silinmesi gibi benzeri 

durumlarda ‘Listeyi Datasoft’a Aktar’ butonu ile   

Defter Beyan sisteminden listelediğiniz kayıtları 

programda Gider/Gelir bilgilerine entegre 

edebilirsiniz. 

5- ‘Tümünü aktar’ seçimi yapıldığında listelenen tüm 

kayıtların Gelir/Gider bilgilerine aktarımını sağlar. 

6- ‘Seçili olanları aktar’ seçeneği seçili durumdaki kayıtların Gelir/Gider bilgilerine aktarımını sağlar. 

7-‘Tanımlı olmayan carileri kaydederken’ satırındaki seçeneklerinden tercihinize göre seçim yaparak 

programda tanımlı cari kartlardan TCKN/VKN eşleşmesi sağlanamayan tanımsız carilerin programda 

tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. 

8-Gelir GİB Entegrasyonu penceresi 'Tamam' seçilmesiyle birlikte 'Devam Onayı' Penceresi açılır.                      

9- Devam Onayı penceresi 'Evet' seçilmesiyle  birlikte Datasoft'a aktarım işlemini başlatabilirsiniz. 
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                                   Gelir Belgeleri Zorunlu Alanlar 
 

Belge Adı Seri No Belge No Cari Bilgileri Vergi Dairesi 

Fatura** Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Z Raporu** Zorunlu boş olmalı  Zorunlu girilmeli Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş 
olmalı 

Perakende Satış 
Fişi ** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Tevsiki Zaruri** 
Olmayan Gider 

Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş 
olmalı 

Yolcu Taşıma 
Bileti ** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu boş 
olmalı 

Diğer ** Zorunlu değil Zorunlu değil Zorunlu değil Zorunlu değil 

e_Fatura ** Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

e_Arşiv** Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Gider Belgeleri Zorunlu Alanlar 
 

Belge Adı Seri No Belge No Cari Bilgileri Vergi Dairesi 

Fatura** Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

ÖKC Fişi** Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Perakende Satış Fişi 
** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Serbest Meslek 
Makbuzu** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Gider Pusulası** Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli  Zorunlu girilmeli Zorunlu boş 
olmalı 

Müstahsil Makbuzu 
** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu boş 
olmalı 

E-Arşiv Fatura** Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

Çoklu (Birden fazla) 
Belge girişi ** 

Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş 
olmalı 

Tevsiki Zaruri   
**Olmayan Gider 

Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş 
olmalı 

Diğer ** Zorunlu değil Zorunlu değil Zorun değil Zorunlu değil 

e-Serbest Meslek 
Makbuzu ** 

Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

e-Bilet ** Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş 
olmalı 

Yolcu Taşıma 
Bileti** 

Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 
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e-Müstahsil ** Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu boş 
olmalı 

Gümrük 
Beyannamesi ** 

Zorunlu boş olmalı Zorunlu boş olmalı Zorunlu  
(TCKN11111111111) 

Zorunlu boş 
olmalı 

e-Fatura Zorunlu boş olmalı Zorunlu girilmeli Zorunlu girilmeli Zorunlu 
girilmeli 

 
 
 
 

 


