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MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/89 

  

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 28 Şubat 2017 
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: 28/02/2017 

Sayısı: VUK-89 / 2017-2 

1. Giriş: 

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, e-Defter yazılımlarında yapılan güncelleme 
nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 28 
Şubat 2017 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 Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter 
Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması: 

28 Şubat 2017 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 06 Mart 2017 günü 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

   

   

 

 
Saygılarımızla,  
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Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı 
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık 
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b  yer alan 
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği nedeniyle 
her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik sorunları ya da 
soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir. 
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