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HAZIR BEYAN SİSTEMİ UYGULAMASI 

 26.02.2016 Tarihli ve 29635 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “470 sıra Nolu 

Vergi Usul Kanunu Tebliği” içeriğinde açıklanan Hazır Beyan Sistemi bu sirkülerin 

konusunu oluşturmaktadır. 

1. Hazır Beyan Sisteminin Tanımı 

 Gelir Vergisi mükelleflerinin; 

 Ücret, 

 Gayrimenkul Sermaye İradı, 

 Menkul Sermaye İradı, 

 Diğer Kazanç ve İratlar, için hazırlanacak beyannamelerinin hazırlanarak gelir 

vergisi mükelleflerinin onayına sunulacağı sistemdir. 

 

2. Hazır Beyan Sisteminin Kapsamı 

 Söz konusu sistemden sadece yukarıdaki bölümde bahsedilen gelirleri ayrı ayrı 

veya birlikte elde eden mükellefler faydalanabileceklerdir.  

 Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen; 

 Ticari Kazanç, 

 Zirai Kazanç,  

 Serbest Meslek Kazancı, elde eden mükellefler ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden 

beyanname veremeyeceklerdir.  

 

3. Hazır Beyan Sisteminin Uygulaması 

 Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem tarafından otomatik 

olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır. 

 Ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve 

iratlarından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, 

 Yukarıda sayılan kazançlar ile ilgili olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek 

beyanname verecek olanlar,  

Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname verebileceklerdir. 

 

 Daha önce ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer 

kazanç ve iratlarından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanların Hazır Beyan 

Sistemi üzerinden beyannamelerini onayladıkları anda, gelir vergisi mükellefiyeti tesisi 

ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir. 
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 Geçmiş yıllar için düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi durumunda, 

içerisinde sadece gayrimenkul sermaye iradına yönelik gelir beyanı bulunan düzeltme 

beyannameleri için Hazır Beyan Sistemi kullanılabilecektir. 

 Ancak, önceki yıllarda beyan edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine, ücret, 

menkul sermaye iradı yada diğer kazanç ve iratlar eklenmek suretiyle düzeltme 

beyannamesi verilmek istenmesi halinde, bu beyannameler vergi dairelerine 

başvurularak verilecektir. 

 Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve 

İratlar ile ilgili beyannamelerin Hazır Beyan Sisteminden verilmiş sayılabilmesi için 

onaylama işlemi gerçekleştirilmelidir. 

 Onaylama işlemi beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin son günün saat 

24:00’ten önce tamamlanmalıdır. 

 Onaylama işlemi sonucunda hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin 

yine sistem üzerinden; 

 Vergi mükellefine,  

 Vergi sorumlusuna, 

 Vergi mükellefi ve vergi sorumlusunun beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek 

veya tüzel kişilere, elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile tebliğ işlemi gerçekleşmiş 

sayılacaktır. 

 

4. Hazır Beyan Sistemine Giriş 

 Hazır Beyan Sistemine www.gib.gov.tr adresinden giriş yapılabilecektir. 

 Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi 

şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabileceklerdir. 

 Kısmen veya tamamen hazırlanmış olan beyannamelerini görüntüleyebilecek, 

doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 

 İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet 

Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine 

başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre temin edebilecektir. 

 

http://www.gib.gov.tr/
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5. 2015 takvim yılı öncesi elde edilen gelirlere ilişkin beyannameler 

2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannameler Hazır Beyan 

Sistemi üzerinden verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, MSİ 

ve DKİ'ye ilişkin beyannameler ise Başkanlığın internet Adresi (www.gib.gov.tr) 

 üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden 

itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir. 

6. Tebliğ 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 Saygılarımızla, 

http://www.gib.gov.tr/

