
 

 

BAKIŞ MEVZUAT 
 

BAŞLIK 

  

116 NO’LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 

Sayı   2019/61 

ÖZET  

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-

Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın 

yüklenme süresi, 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatıldı.  

 

 

 

Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik 

ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 

sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı 

takip eden üçüncü ayın son gününe eğer hesap döneminin son ayına ait ise kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar  kendilerine ait mali mühür ile onaylayacakları,  

imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacağı ve bu dosyaların Elektronik Defter 

Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının  onayına sunulacağı belirtilmiştir. Elektronik 

defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınmasının ise  kapanış onayı yerine 

geçmektedir. 

 

Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerinin Aralık 2018 ayına ait elektronik defterlerin oluşturulma 

ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 30 Nisan 2019 günü ermektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, 29/04/2019 tarihli ve 116 No’lu VUK Sirküleri ile 30 Nisan 2019 günü 

sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 

ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları”nın yüklenme süresinin 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatıldığını belirtmiştir. 

Sirküler ekte verilmiştir.  
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Tarih:  29/04/2019 

Sayı: VUK-116 / 2019-6 

 

T.C. 

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

  

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/116 

  

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması. 

Tarihi : 29/04/2019 

Sayısı  : VUK-116 / 2019-6 

  

1. Giriş: 

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye 

dayanılarak, elektronik defter     (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu 

sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

  

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme 

Süresinin Uzatılması: 

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 

ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın 

yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  

Duyurulur. 

 


