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1. Tanımlamalar
1.1 Entegratör Seçimi
GMS.NET Defter Beyan Sistemi üzerinden GİB’e bilgi gönderebilmeniz için öncelikle MİKROKOM’u
entegratör olarak seçmeniz gerekecektir.
Bunu yapabilmek için GİB Defter Beyan Sistemine giriniz.

Daha sonra, menüden Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama seçeneğini seçiniz.

Entegratörler listesinden MİKROKOM’u seçiniz.

Seç butonuna basmanızdan sonra ekrana aşağıdaki iki bilgi gelecektir.

Bu bilgileri ekranın sağ altındaki

butonuna basarak bir dosyaya

kaydedebilirsiniz.
Bu iki bilgiyi takibeden bölümde anlatıldığı şekilde GMS.NET’teki SM/SMMM bilgilerinize
kaydetmeniz gerekecektir.
Bunun için bu bilgileri ayrı ayrı kopyalayıp ilgili alana yapıştırabilirsiniz.

1.2 API KEY ve API SECRET Bilgilerinin GMS.NET’e Kaydedilmesi
GMS.NET ana menüsündeki Tanımlar > Genel Tanımlar menüsünden SM/SMMM Listesi seçeneğini
seçiniz.

Tanımlama yapmak istediğiniz SM/SMMM satırı üzerinde farenin sağ tuşuna basarak içerik menüsünü
ekrana getiriniz ve buradan Defter Beyan Sistemi Bağlantı Bilgileri seçeneğini seçiniz.

Açılan forma Defter Beyan Sistemi bağlantı bilgilerinizi giriniz.

Bu bilgilerden API KEY ve API SECRET bilgileri bir önceki bölümde anlatıldığı şekilde GİB DBS
sitesinden elde edilen bilgilerdir.

1.3 Hizmet Satış Alt Türü Tanımlaması
Özellikle Serbest Meslek Defterlerinde gelir kayıtlarının DBS kurallarına uygun olarak işlenebilmesi
için en az bir adet Hizmet Satış Alt Türü tanımlaması yapmak gerekmektedir. Bu tanımlamaların
GMS.NET içerisinden yapılabilmesine şu an için GİB tarafından imkan sağlanmamıştır. Bu nedenle,
ilgili tanımlamanın DBS portalına girilerek yapılması gerekmektedir.
Hizmet Satış Alt Türü tanımlamak için GİB Defter Beyan Sistemine giriniz.

Soldaki menüden Gelir Ekle seçeneğini seçiniz.

Gelir Ekle formunda Gelir Kayıt Türü olarak Hizmet Satışı’nı seçiniz.

Gelir Kayıt Alt Türü listesine uygun bir Hizmet Satış Türü girip Yeni Ekle seçeneğini seçiniz.

Girmiş olduğunuz yeni Hizmet Satış Türü eklenmiş olacaktır.
Yukarıdaki örnekte anlatılan tanımlama sadece o sırada seçilmiş olan defter için geçerli olacaktır. Mali
Müşavirin, tutmakta olduğu tüm defterler için ayrı ayrı tanımlama yapması gerekir.
Eklenen Hizmet Satış Türlerinin GMS.NET’e nasıl aktarılacağı 3. bölümde anlatılmıştır.

1.4 Belge Türlerinin Tanımlanması
Belge Türü bilgisi Defter Beyan Sisteminde çok önemli bir işleve sahiptir. Alış/Satış Türü, Gelir/Gider
Kayıt Türü, Gelir Gider Kayıt Alt Türü gibi bilgilerin neler olabileceği, belgede KDV, Tevkifat, Stopaj
bilgilerinin yer alıp almayacağı belge türüne bağlı olarak belirlenmektedir.
Defter Beyan Sistemine geçmiş olan defterlerde gelir/gider kayıt girişlerinde Belge Türü bilgisinin
doldurulması zorunludur.
Belge Türü seçiminde GMS.NET’te yer alan ve bugüne kadar kullanmış olduğunuz belge türleri
kullanılmaya devam edecektir. Ancak, GMS.NET’de yer alan belge türlerinin DBS’de yer alan belge
türleri ile eşleştirilmesi gerekmektedir.
Eşleştirme işlemi aşağıda gösterilen Belge Tipleri formunda yapılır.

GMS.NET’de tanımlı her bir belgenin DBS’deki Gelir Belge Karşılığı ve Gider Belge Karşılığı ayrı ayrı
tanımlanmalıdır.
Çok kulanılan bazı belge türleri için DBS Gelir/Gider Karşılıkları güncelleme ile birlikte otomatik olarak
tanımlanmış olacaktır.
Örneğin, yukarıdaki formda yer alan “SMM” belge türünün DBS Gelir ve Gider Karşılıkları otomatik
olarak “Serbest Meslek Makbuzu” olarak tanımlanacaktır.
DBS Karşılığı tanımlanmamış olan belgelerde ise bu işlemin elle yapılması gerekecektir.
Örneğin, DEK (Dekont) belge türü gelir işlemlerinde kullanılıyor ise bunun DBS Gelir Karşılığı tanımı
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

DBS Gelir veya Gider Karşılığı tanımlaması yapılırken karşınıza gelecek olan seçenekler GİB DBS’de izin
verilen belge türlerinden oluşmakta ve defter tipine göre değişiklik göstermektedir.
Örneğin, Serbest Meslek türü defterlerde yukarıdaki resimde gösterilen seçenekler varken İşletme
türü defterlerde aşağıdaki seçenekler yer almaktadır.

Aynı durum Gider Belge Karşılıkları için de geçerlidir.

1.5 Defterin DBS Kapsamında Olduğunun Belirtilmesi
Serbest Meslek ve Basit Usul Defterler DBS sistemine zorunlu olarak dahildir. Ancak, İşletme
Defterleri sadece mükellef aynı zamanda Serbest Meslek Defteri de tutuyor ise (Örneğin,
Veterinerler) DBS’ne dahil olacaktır.

Bu nedenle, DBS kapsamındaki İşletme Defterlerinde yukarıda gösterilen Gelir/Gider Ayarları
formunda Defter Beyan Sistemi Girişi Zorunlu Olsun seçeneği işaretlenmelidir. Bu seçenek, Serbest
Meslek ve Basit Usul defterlerde otomatik olarak işaretli gözükecektir.
Bu seçeneğin işaretli olduğu defterlerde, girilen her gelir/gider satırından sonra o satırdaki bilgilerin
DBS’ye uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve hatalı veya eksik bilgi girişine izin verilmeyecektir.

2. Gelir/Gider Formlarındaki Değişiklikler
GMS.NET Serbest Meslek Defteri, Basit Usul Defter ve İşletme Defteri Gelir ve Gider formlarına
DBS’ye uyum açısından gerekli olan bazı yeni sütunlar eklenmiştir.
DBS’ye uyum konusunda Mikrokom olarak yaklaşımımız şöyledir :
DBS’de kullanılması zorunlu olan her türlü bilgi standart gelir/gider formları üzerinden girilebilecek ve
aktarım öncesinde kullanıcıdan ek bazı bilgiler girmesi istenmeyecektir. Örneğin, gelir kayıtlarının
işlenmesi için zorunlu olan Satış Türü, Gelir Kayıt Türü ve Gelir Kayıt Alt Türü bilgileri ile gider
kayıtlarının işlenmesi için zorunlu olan Alış Türü, Gider Kayıt Türü, Gider Kayıt Alt Türü bilgileri
standart Gelir/Gider Bilgileri Giriş formu üzerinden yapılacaktır.
Bu uygulamanın, ilk bakışta, gelir/gider formlarındaki sütun sayısını arttırdığı düşünülebilir, ancak, bu
uygulama sayesinde şu anda mevcut olan bazı sütunlar da kullanımdan kaldırılacaktır. Örneğin, gelir
sayfasında, Özel Matrah Şekli, Gelir Vergisi İstisna Tutarı, İhraç Kayıtlı teslim (Evet/Hayır) sütunları,
gider sayfasında KKEG Tutarı sütunlarına gerek olmayacaktır.
Ayrıca, zorunlu sütunlardaki bilgilerin otomatik olarak doldurulmasının sağlanması için hesap
planında da gerekli tanımlamalara imkan verilecektir.
Yukarıdaki son iki paragrafta bahsettiğimiz düzenlemeler önümüzdeki bir iki ay içerisinde hızla
devreye sokulacaktır.

2.1 Gelir Formu
Belge Tarihi : Doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Belge Türü : Doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Satış Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Belge Türü sütununda seçilen belge
özelliklerine göre otomatik olarak değişmektedir.
Gelir Kayıt Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Satış Türü sütununda seçilen türe göre
otomatik olarak değişmektedir.
Gelir Kayıt Alt Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Gelir Kayıt Türü sütununda seçilen
türe göre otomatik olarak değişmektedir.
Birim : Yeni eklenmiştir.
Stopaj Oranı : Yeni eklenmiştir. Seçilen Muhtasar Tür Kodu’na göre otomatik olarak getirilmektedir.
Diğer İşlemler Kodu : Yeni eklenmiştir.
İade : Yeni eklenmiştir.
İade Tevkifat Tür Kodu : Yeni eklenmiştir. KDV Tevkifatlı olarak alınan bir malın/hizmetin iadesi
halinde kullanılacaktır.
İade Tevkifat Oranı : Yeni eklenmiştir. Seçilen İade Tevkifat Tür koduna göre otomatik olarak
getirilmektedir.

Nihai Tüketici : Yeni eklenmiştir. Satışın vergi mükellefine mi yoksa nihai tüketiciye mi yapıldığını
göstermektedir.
Yukarıda belirtilen sütunlardan Belge Tarihi, Belge Türü, Satış Türü, Gelir Kayıt Türü, Gelir Kayıt Alt
Türü haricindeki sütunlar istenildiği takdirde gizlenebilecektir.
Ayrıca, önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalar ile bu sütunlardan bazılarının kaldırılması,
bazılarının ise içeriğinin otomatik olarak doldurulması sağlanacaktır.

2.2 Gider Formu
Belge Tarihi : Doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Belge Türü : Doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.
Alış Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Belge Türü sütununda seçilen belge özelliklerine
göre otomatik olarak değişmektedir.
Gider Kayıt Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Alış Türü sütununda seçilen türe göre
otomatik olarak değişmektedir.
Gider Kayıt Alt Türü : Yeni eklenmiştir. Bu sütündaki seçenekler Gider Kayıt Türü sütununda seçilen
türe göre otomatik olarak değişmektedir.
Birim : Yeni eklenmiştir.
Stopaj Oranı : Yeni eklenmiştir. Seçilen Muhtasar Tür Kodu’na göre otomatik olarak getirilmektedir.
Ödeme Tür Kodu : Yeni eklenmiştir. KDV Tevkifatı yapılan alış işlemlerinde ödemenin nasıl yapıldığını
göstermektedir.
Damga Vergisi Kodu : Yeni eklenmiştir.
Yukarıda belirtilen sütunlardan Belge Tarihi, Belge Türü, Alış Türü, Gider Kayıt Türü, Gider Kayıt Alt
Türü haricindeki sütunlar istenildiği takdirde gizlenebilecektir.
Ayrıca, önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalar ile bu sütunlardan bazılarının kaldırılması,
bazılarının ise içeriğinin otomatik olarak doldurulması sağlanacaktır.

3. Defter Beyan Sistemi Gönderim Aracı
Defter Beyan Sistemi Gönderim Aracı Gelir/Gider formlarında bulunan ve aşağıda gösterilmiş olan
buton tıklanarak veya formdaki satırlar üzerinde iken Ctrl-Shift-D tuşlarına basılarak çalıştırılır.

Not : Çalışılan firma/dönem DBS kapsamında değil ise bu buton görünmeyecektir.(Bkz. Bölüm 1.5)

Aşağıda ekran formu gösterilen DBS Gönderim Aracı, girmiş olduğunuz gelir/gider bilgilerinin GİB’in
Defter Beyan Sistemi’ne transfer edilmesini sağlar.

Bu uygulama ilk defa kullanıldığında, bir defaya mahsus olmak üzere, Dönem Sistem Varlıklarını Getir
butonuna basılarak Bölüm 1.3’de anlatılan Hizmet Satış Alt Türlerinin GİB DBS veritabanından
alınarak GMS.NET’e getirilmesi gerekir.
Bu işlem yapıldıktan sonra (ve daha sonraki kullanımlarda) önce GİB DBS’ye aktarım yapılmak istenen
başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.
Seçilen iki tarih arasındaki tüm gelir ve gider kayıtlarını veya sadece gelir ya da gider kayıtlarını
aktarmak mümkündür.
Önemli Not : Bu araç, GMS.NET verilerini GİB DBS’ye aktarmadan önce GİB DBS’de bulunan ve
verilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan kayıtlardan “Sadece Gelir Kayıtlarını Gönder”
seçeneği seçilmiş ise sadece gelir kayıtlarını, “Sadece Gider Kayıtlarını Gönder” seçeneği seçilmiş

ise sadece gider kayıtlarını, “Gelir ve Gider Kayıtlarını Birlikte Gönder” seçeneği seçilmiş ise gelir ve
gider kayıtlarını elle girilmiş olanlar da dahil olmak üzere siler.
Önümüzdeki günlerde yapacağımız güncellemeler ile sadece değişen kayıtların aktarılması, sadece
GMS.NET’de girilmiş kayıtların aktarılması, GİB DBS’deki kayıtların GMS.NET’e aktarılması gibi
seçenekler de modüle eklenecektir.

4. Bilgi Giriş İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar









Belge No.ları, eğer varsa, seri no. ile birlikte girilmelidir. Belge no. ile birlikte girilen belge seri
no.ları GMS.NET tarafından otomatik olarak ayrılmaktadır.
e-Fatura, e-Arşiv fatura gibi elektronik belgelerde belge no. tam olarak girilmelidir. Bu tür
belge no.larını daha kolay girebilmek için GMS.NET’in e-Fatura Belge No Tamamla (Alt-CtrlB) kısayolunu kullanabilirsiniz. (Belge no.nun ilk 3 karakterini ve en sondan gerekli olan kadar
sayıyı girdikten sonra bu kısayolu kullanmanız halinde yıl ve tamamlayıcı sıfır değerleri
otomatik olarak getirilecektir.)
DBS Gelir/Gider Kayıt Alt Türlerini girerken türün açıklamasının ilk bir veya birkaç karakterini
yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin, “Y” tuşuna bastığınızda “Yemek, Market vs. Gıda
Harcamaları (GVK 68/1)” gider alt türü otomatik olarak seçilecektir. Aynı şekilde, “YA”
tuşlarına bastığınızda “Yazılım Lisansları (GVK 68/1)”, “YAK” tuşlarına bastığınızda “Yakıt ve Isı
Giderleri (GVK 68/1)” gider alt türleri seçilecektir.
Gelir veya Gider girişi yaparken Belge Türü seçenekleri arasında istediğiniz belge türünü
göremiyorsanız bu o belge türünün DBS gelir veya gider karşılığının tanımlanmamış
olmasındandır. Gerekli tanımlamayı yapmanız halinde o belge türünü görebilirsiniz.
TCK/VKN Bilgisi birçok belge türü için zorunlu kılınmıştır. Bu bilgiye ek olarak, cari hesabın
Unvan ve Vergi Daire Kodu bilgileri de istenmektedir. Bu yüzden alıcı/satıcılara ait cari hesap
kayıtlarının açılması daha da önem kazanmaktadır.

