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1- Aralık 2017, Ocak 2018 ve Şubat 2018 aylarına ait elektronik defterlerinin oluşturularak
beratlarının alınmasına ilişkin süreler
VUK 103 ve 107 no.lu Sirkülerleri ile Aralık 2017, Ocak ve Şubat 2018 aylarına ait e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine
yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi aşağıdaki tarihlerin sonuna kadar
uzatılmıştı.
Elektronik Defterin Nevi
Hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2017 ayına ait elektronik defterleri
Hesap dönemi takvim yılı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Ocak 2018 ayına ait elektrik
defterleri
Özel Hesap Dönemine Sahip tüzel kişilerin Ocak 2018 ayına ait elektronik defterleri
Tüm gerçek ve tüzel kişilerin Şubat 2018 ayına ait elektrik defterleri

Uzatılan Süre
04 Haziran 2018
04 Haziran 2018
08 Haziran 2018
08 Haziran 2018

Bu konudaki düzenlemeler çerçevesinde hesap dönemi takvim yılı olan tüzel kişilerin Aralık 2017,
hesap dönemi takvim yılı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Ocak 2018 ayına ait elektrik defterlerini 04
Haziran 2018 Çarşamba günü sonuna kadar, özel hesap dönemine sahip tüzel kişilerin Ocak 2018 ve
hesap dönemi takvim yılı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Şubat 2018 ayına ait elektrik defterleri 08
Haziran 2018 günü sonuna kadar oluşturulup imzalayarak, beratlarının alınması gerekmektedir.
2-Vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması
6111 sayılı Kanun ile VUK’nun 5. maddesinde yapılan değişiklik ile vergi levhalarının asılma
zorunluluğu kaldırılırken, vergi levhalarının internet vergi dairesi aracılığıyla alınması ve
bulundurulması yönünde düzenleme yapılmıştır. 2017 hesap dönemine ait vergi levhalarının,
gelir vergisi mükelleflerince (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 01 Nisan’dan itibaren,
kurumlar vergisi mükelleflerince 1 Mayıs’tan itibaren, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar alınması
gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olanlar ise beyanname verme sürelerinin son
gününden itibaren bir ay içinde vergi levhalarını almalıdır.
3-2017 yılına ilişkin kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin kapanış tasdiki
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren değişik 64. maddesinde (kâğıt ortamında tutulan) yönetim kurulu karar defterinin izleyen faaliyet

döneminin birinci ayının sonuna kadar, yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin
altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması öngörülmektedir. Faaliyet dönemi takvim yılı olanlar bakımından
2017 hesap dönemine ilişkin olarak kâğıt ortamında tutulan yevmiye defterinin Haziran 2018 ayı sonuna
kadar kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.

Elektronik defter tutan mükellefler açısından hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış
onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir. 2018 hesap dönemi
başında elektronik deftere geçen mükelleflerin kâğıt ortamında tuttukları 2017 yılı yevmiye defterinin
kapanış onayını yukarıda belirtilen sürede yaptırmaları gerekmektedir. Gerek zorunlu olarak gerekse
de ihtiyari olarak hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik deftere geçecek mükelleflerin ise,
elektronik defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içinde eski defterlerine (yevmiye ve
defteri kebir) kapanış tasdiki yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.
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