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UZAYAN BEYANNAME VERME SÜRELERİNE  

VE E-UYGULAMALARA İLİŞKİN HATIRLATMALAR 

 

ÖZET : 

 

1- 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı 

elde edenlerden  

 

a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 

Haziran 2020 tarihinde, 

b) 1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış 

olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, 

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu 

tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek 

zorundadırlar. 

 

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; e-İmza 

araçları ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin 

etmek suretiyle, söz konusu  Tebliğde açıklanan üç yöntemden 

kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.  

 

2- 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin                                     

1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk 

eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

3-2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum 

Geçici Vergi Beyannamelerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü 

sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre 

içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 
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4- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir 

sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin; 

 

⎯ Aralık/2019, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemlerine ait e-

Defterlerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar, 

⎯ Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini 30 Haziran 2020 Salı 

günü sonuna kadar, 

oluşturmaları ve imzalamaları gerekmektedir. 

 

5- Vergi levhalarının 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar internet vergi 

dairesinden yazdırılması gerekmektedir. 

 

 

 

1-) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Zorunluluğu 1 Haziran 2020 

tarihinde başlıyor 

 

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden 

 

a) 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 

tarihinde, 

b) 1Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe 

başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, 

 

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihlerden itibaren 509 

Sıra No.lu Tebliğin "V.71." ve "VIII.2" numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar 

haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar. 

 
1 V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller 
Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 
a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde 
meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım, 

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem 
sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile 
sınırlı kalmak kaydıyla), 
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Buna göre mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; ister e-İmza araçları 

ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, mezkur 

Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.  

 

1.GİB Portal Yöntemi: GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden 

yararlanmak isteyen mükellefle, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv 

Başvuru Kılavuzu”nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri 

gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. 

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf) 

 

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak 

isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden 

elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 
c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya 
çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince), 

ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik 
kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi, 

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda 
özel usulsüzlük cezası kesilmez. 

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi 
yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez. 

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle 
elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez. 

2 VIII. Diğer Hususlar 

e-Belge uygulamalarına dahil olanlar, e-Belgelere ilişkin elektronik kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem 
görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu Başkanlığa üç iş günü içinde bildirerek 
bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. 

Bu Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini oluşturan donanımların bir 
kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde 
Başkanlığa bildirmek ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. 

Bu Tebliğe konu uygulamaları kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, donanım, 
dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının veya 
Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu 
edemezler. 
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2.Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler 

Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla 

faydalanabilirler.  

 

Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr 

adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda da açıklandığı üzere ayrıca 

Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükelleflerimiz e-SMM uygulamasından, kendi bilgi 

işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de 

yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan 

sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte 

ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda açıklanan 

şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır. 

(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)  

 

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen 

mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını 

yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek 

Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest 

Makbuzu olarak düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai 

hükümlerin uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir. 

 

 

2-) 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin 1/6/2020 tarihine kadar 

verilmesi gerekmektedir 

 

127 No.lu VUK Sirküleri uyarınca 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 

2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi 

günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi 

gerekmektedir. 
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3-) 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum 

Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sonu 28 Mayıs 

2020 Perşembe günüdür 

 

Yayımlanan 130 No.lu VUK Sirküleri uyarınca 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi 

gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi 

Beyannamelerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk 

eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 

2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır. 

 

 

4-) Aralık/2019 ve Ocak/2020 dönemlerine ait e-Defterlerin oluşturulması 

ve imzalanması süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonu dolmaktadır. 

 

Yayımlanan 127 No.lu VUK Sirküleri uyarınca; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin3 30 Nisan 2020 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 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

Buna göre; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler 

kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü 

sonuna kadar Aralık/2019 ve Ocak/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini oluşturulmalı ve 

imzalamalıdır. 

 

 

 

 
3 2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; 
Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri,  Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve 
Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri,  Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin 
Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi 
Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur 
Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek 
Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, 
sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler. 
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5-) Şubat/2020 dönemlerine ait e-Defterlerin oluşturulması ve 

imzalanması süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonu dolmaktadır 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler 

kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü 

sonuna kadar Şubat/2020 dönemine ait e-Defterlerini oluşturulmalı ve imzalamalıdır. 

 

 

6-) Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması 

süresi 30 Haziran 2020 Salı günü sonu dolmaktadır 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler 

kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna 

kadar Mart/2020 dönemine ait e-Defterlerini oluşturulmalı ve imzalamalıdır. 

 

 

7-) Vergi levhalarının 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar internet vergi 

dairesinden yazdırılması gerekmektedir 

 

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca 

yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir 

veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit 

usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan 2020 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 

2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar 

yazdırmaları gerekmektedir.  

 

Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek mensuplarımız ayrıca 

imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir. 
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Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan 

denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul 

Kanunu’nun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük 

cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.  

 

Bu yıl uzayan beyanname verme süreleri dolayısıyla, kurumlar vergisi beyannamesi 

vermenin son günü ile vergi levhası almanın son günü aynı tarihe gelmektedir. 

 

 

Saygılarımızla… 

 


