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ERTÜRK 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

SİRKÜLER 2016/30 
 
Sayın Müşterimiz, 

 
 
 
 2015  yılında e-deftere geçmiş bulunan vergi mükelleflerinin en çok sordukları  konu,  e-berat 
yükleme sürecidir. Kullanmakta olduğunuz  Aralık/2015 tarihli  e-defterlerin,  beratlarının en 
geç  takip eden     3. ayda yüklenme zorunluluğu nedeniyle 31 Mart 2016 tarihine 
gelindiğinden,  ortaya çıkan tereddütleri giderme açısından yeminli mali müşavirliğimizce 
aşağıdaki detaylı açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.  
 
BERAT YÜKLEME SÜRECİ : 
 
Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama 
tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. 2 
Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;  
 
�a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe 
kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.  
 
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son 
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile 
onaylar� hükmü bulunmaktadır.  
 
Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe 
kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir. Örneğin, e-defter 
uygulama başlama tarihi 01/01/2015 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan 
2015 tarihine kadar e-defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir.  
 
Yine yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere  Aralık 2015 dönemine ait elektronik defter 
beratının da en geç 30 Nisan 2016 tarihinde GİB’e yüklenmesi gerekmektedir.  Yani, Aralık 
2015 dönemi e-defterlerinin GİB sistemine yüklenmesinde  31.03.2016 tarihi son gün değildir. 
 
Dikkat edilmesi gereken husus, berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen 
sürenin son gününe kadar bekleme zorunluluğunun olmadığıdır. Yani oluşturulan elektronik 
defter ve beratlar üzerinde gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. 
ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler. 
Elektronik defterin oluşturulma ve beratının alınma süreci belli bir zaman aldığından, e-defter 
uygulamasını kullanan mükelleflerin yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için berat 
yükleme için belirtilen sürenin sonuna kadar beklememeleri ve elektronik defter uygulamasının 
geçiş aşamasında yüklenilecek beratların  zaman damgası ile imzalanması önerilmektedir. 
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Buna göre, TÜZEL KİŞİLER için 2016  yılında  e-defter beratı yükleme tarihleri,  net şekilde  
aşağıdaki gibi olacaktır.  
 
 

Defterin  Ait Olduğu Ay 
Berat Yükleme Son 

Tarihi 

Kasım 2015 28 Şubat  2016 

Aralık 2015 30 Nisan 2016 

Ocak 2016 30 Nisan 2016 

Şubat 2016 31 Mayıs 2016 

Mart 2016 30 Haziran 2016 

Nisan 2016 31 Temmuz 2016 

Mayıs 2016 31 Ağustos 2016 

Haziran 2016 30 Eylül 2016 

Temmuz 2016 31 Ekim 2016 

Ağustos 2016 30 Kasım 2016 

Eylül 2016 31 Aralık 2016 

Ekim  2016 31 Ocak 2017 

Kasım 2016 28 Şubat  2017 

Aralık 2016 30 Nisan 2017 

 

 

 

 
e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura konularındaki soru ve bilgi talebiniz için Yeminli Mali 
Müşavirliğimiz  ile  her zaman iletişime geçebilirsiniz.  
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