
 

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bu sirküler genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, 

mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 

konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için İDA YMM  ile temas 

kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 

nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, İDA YMM, çalışanları ile yazarları herhangi bir 

yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedirler.  

 
 

 

 

Tarih : 10.07.2021 

Sayı : 028 

Konu : Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve 

Yüklenme Süreleri Uzatıldı 

 

 

8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;  

 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga 

Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 

Cuma günü sonuna kadar,  

 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) 

günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve 

"Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,  

 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) 

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 Ağustos 2021 

Cuma günü sonuna kadar  

uzatılmıştır.  

İlgili sirküler aşağıda yer almaktadır.. 

Saygılarımızla 

 

İDA PARTNERS 

Lokman Ketenci 
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Bu sirküler genel bir yol gösterici olarak değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili olarak, 

mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına dayanarak uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 

konuların kendi özel durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için İDA YMM  ile temas 

kurabilirsiniz. Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 

nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, İDA YMM, çalışanları ile yazarları herhangi bir 

yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedirler.  

 
 

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/136 

  

Konusu: 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta 

sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-

Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması 

Tarihi: 8/7/2021 

Sayısı: VUK-136/ 2021-4 

1. Giriş: 

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci 

maddesindeki yetkiye dayanılarak 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, 

Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 (31 

Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 

2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve 

imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem 

Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin 

konusunu oluşturmaktadır. 

2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme 

Sürelerinin Uzatılması: 

26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 

Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

3. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması: 

2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi 

gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma 

günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin 

Uzatılması: 

2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) 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 Ağustos 

2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Duyurulur. 

  

Bekir BAYRAKDAR 

            Gelir İdaresi Başkanı 

 


