
e-Defter Uygulamaları
(Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler)



e-Defter - Tanım

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk

Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması

gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.







e-Defter 

Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde

duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

Mevcut durumda elektronik «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir»

ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir



e-Defter-Hukuki Mevzuat 

13.12.2011 tarih 28141 sayılı Resmi Gazete’de 1 Sıra No.lu Elektronik

Defter Genel Tebliği ile «e-defter» uygulaması başlatıldı.

24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 sıra

nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile bazı değişikliklere gidildi.

14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği

ile zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik defter

uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur



e-Defter-Adım Adım Hukuki Mevzuat 



e-Defter-Adım Adım Hukuki Mevzuat 



e-Defter-Kapsamı
Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi

mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

E-Fatura Uygulamasına geçen her mükellef aynı zamanda E-defter Uygulamasına da en geç 1.1.2016 tarihinde

geçmek zorundadır. Ancak, E-Defter uygulamasını kullanmak isteyen mükellef ise e-fatura uygulamasına

geçmiş olmak zorunda değildir.

Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen elektronik

imzaya sahip olmaları, Tüzel kişi mükelleflerin Mali Mühür temin etmiş olmaları gerekmektedir.

Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın

uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.

E-deftere geçmek isteyen mükellefler, yıl içinde istediği ayın 1. günü geçiş yapabilirler. Bunun için eski ayların

fiziki defterleri için noterden kapanış tasdiki alır, böylece artık fiziki defter tutmak zorunda değildir (1 Nolu

Elektronik Defter Tebliği. 3.3.4).

E-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt

ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.



e-Defter Uygulaması

 Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter
oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı.

 13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de Maliye
Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan
tebliğ ile uygulamaya konuldu.

 Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak
XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language-Global
Ledger) taxonomisi esas alındı.

 XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi
tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.



e-Defter Faydaları

 Defter Basım MasrafıYok

 Noter Onay MasrafıYok

 Aylık/Yıllık E-Defter Onaylama MasrafıYok

 Aylık/Yıllık E-Defter Arşiv MasrafıYok

 Defter Bilgilerini Üçüncü Kişilerle Paylaşma KaygısıYok



e-Defter Hedefleri

 Uluslar arası standartlara uyum sağlamak

 Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak

 Ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak

 Kağıt süreçleri ihtiyaca uygun biçimde revize etmek

 Uluslar arası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak

 Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak

 Vergiye Gönüllü uyumu sağlamak.





Yararlanma Koşulları

 Gerçek kişiler için,

 Elektronik imza (5070 sayılı kanun çerçevesinde) *veya Mali Mühür temin 
etmiş olmak,

 Onaylı bir e-defter yazılımına sahip olmak.

 Tüzel kişiler için,

 Mali mühür sertifikasına sahip olmak,

 Onaylı bir e-defter yazılımına sahip olmak.

 İfade edilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, *başvuru 
kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunurlar.  (04.04.2014 den 
itibaren elektronik başvuru yapılıyor.)

 Alınan izin sonrasında e-Defter oluşturulmaya başlanır.



e-Defter Oluşturma Adımları

1) Mükellefe ait e-Defterler aylık 
dönemler itibari ile hazırlanır.

* 2) e-Defter Dosyaları, mali mühür 
veya elektronik imza ile imzalanır.

* 3) Mühür veya imza değeri alınır.

* 4) Mühür veya imza değerini 
içeren e-Defter Beratı hazırlanır.

* 2 Sıra Nolu E. Defter G.T. uyarınca ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar



e-Defter Oluşturma Adımları - Devam

* 5) e-Defter Beratı imzalanır.

* 6) e-Defter Beratı e-Defter 
Uygulamasına yüklenir.

* 7) GİB e-Defter Beratını onaylar.

* 8) Onaylı e-Defter Beratı indirilir 
ve e-Defterler ile birlikte saklanır.



e-Defter Oluşturma Adımları - Devam



Örnek e-Defter Beratı



e-Defter Berat İlişkisi



e-Defter e-Fatura İlişkisi

?E-defter tutmak isteyen Anonim veya Limited şirket statüsündeki mükelleflerin
öncelikle E-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcı haline gelmeleri gerekmektedir. (E-
Fatura Uygulamasını fiilen kullanıyor olma şartı bulunmamaktadır, kullanma izni almış
olmak yeterlidir.)

?E-faturayı entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-defteri de mevcut
entegrasyonlarına dahil etmesi mümkündür. E-defter’in XBRL-GL teknolojisi, e-
fatura’nın e-defter içinden referanslanmasını mümkün kılmaktadır.



e-Defter Paketi İçeriği

 Açıklama ve örneklere ilişkin 
klavuzlar,

 Yevmiye ve Büyük defter 
oluşturma kuralları,

 Schematron kuralları,

 Örnek defter ve berat  
dosyaları (xml),

 Uygulamada kullanılan 
XBRL-GL taxonomisi ve 
diğer şemalar (xsd),

 Örnek xslt dosyaları.



e-Defter XBRL-GL Klavuzları

 Teknik Klavuz,

 XBRL GL Genel Açıklamalar,

 XBRL-GL Büyük Defter Klavuzu,

 XBRL-GL Yevmiye Defteri Klavuzu.

Dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerini 
ortadan kaldırır. 

Standart denetim & analiz araç ve 
uygulamalarının kullanımına imkan sağlar. 

Standart raporların üretilmesine imkan verir. 
Muhasebe döngüsü içerisinde ve finansal 

raporlama zincirinde bilgilerin hızlı, ucuz 
iletimini sağlar. 

Uluslararası finansal bilginin kullanıcıları 
tarafından anlaşılabilir olmasını sağlar.



Önemli Hususlar

 Hesap döneminin ilk ayının beratı açılış onayı, son ayının beratı ise 
kapanış onayı yerine geçer.

 e-Defterlerin aylık oluşturulması, takip eden üçüncü ayın son 
gününe kadar onaylanması gerekiyor.

 Aylık dönem ve önceki ay kayıtları

 e-Defter Beratının İçeriği

 e-Defter oluşturma sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rolü



Önemli Hususlar

 *Şube bazında defter tutuluyorsa Her şubenin defterinin tekil numarası kendi içinde müteselsil artmalıdır

 *e-Defter uygulamasında her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak  gönderilecek. Berat GİB 

sistemine yüklendikten sonra e-defter yazılımı aynı aya ait başka bir beratın sisteme yüklenmesine izin 

vermiyor. Yani yasal süre geçtikten sonra bir kayıt yapılması durumunda oluşturulacak deftere ait beratı e-

defter sistemine yükleyemeyeceksiniz. e-Defterde Ay Atlanmamalıdır : e-Defter beratı GİB’e yüklenirken 

kesinlikle her hangi bir ay atlanılmamalıdır. O ayda hiç bir yevmiye kaydı olmasa bile boş aya ait deftere mali 

mühür ile berat mutlaka vurulmalı ve GİB sistemine yüklenmelidir. Aksi halde yüklenmez ise o ayın defter hiç 

tutulmamış ve geçersiz sayılır. Dolayısıyla, o aya ilişkin GİB’den yeniden bir defter beratı alamazsınız..

 *Kayıt bir ödeme işlemi ise kayda ait ödeme yöntemi her satırda girilmelidir..



Önemli Hususlar

 E-Defter uygulamasında da aynı basılı defter uygulamasında 

olduğu gibi merkez ve şube için ayrı ayrı e-defter dosyasının 

oluşturulması ve mali mühür ile mühürlenmek suretiyle berat 

alınması mümkün bulunmaktadır.



Önemli Hususlar

 E-defterde aylık veya 3 aylık muhasebe kapanış yansıtma kayıtları yapılması, eskiden olduğu gibi yine 

zorunlu değildir. 

 Açılış ve kapanış fişi düzenlemesi, yine eskisi gibi devam edecektir. 

 Nazım hesap işlemleri, kağıt defter uygulamasında olduğu gibi e-defterde aynen olabilecektir.

 e-Defter Beratı oluşturma sürecinde, muhasebe kayıtlarının içeriği GİB’na aktarılmayacaktır. 

Dolayısıyla, berat dosyası üzerinden vergi denetimi olanaksızdır. 

 Elektronik deftere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görmemesi gibi olağanüstü 

durumlarda 15 gün içinde GİB’e haber verilmedir. Mükellef bu durumda kayıtları nasıl tamamlayacağını 

ayrıntılı bir plan ile GİB’na sunmak zorundadır. 



Sosyal Medyanın Zararları
A-TÜZEL KİŞİLER İÇİN
e-Defterin İlgili Olduğu Ay Berat'ın Yüklenmesi Gereken Son Gün
OCAK 2015 30 NİSAN 2015 
ŞUBAT 2015 31 MAYIS 2015 
MART 2015 30 HAZİRAN 2015
NİSAN 2015 31 TEMMUZ 2015 

MAYIS 2015 31 AĞUSTOS 2015 
HAZİRAN 2015 30 EYLÜL 2015 
TEMMUZ 2015 31 EKİM 2015 
AĞUSTOS 2015 30 KASIM 2015 
EYLÜL 2015 31 ARALIK 2015 
EKİM 2015 31 OCAK 2016 
KASIM 2015 29 ŞUBAT 2016 
ARALIK 2015* *Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 
verildiği ayın 

son gününe kadar. Hesap dönemi takvim yılı 
olanlarda 30 NİSAN 2016 tarihine kadar



Sosyal Medyanın Zararları
B-GERÇEK KİŞİLER İÇİN
e-Defterin İlgili Olduğu Ay Berat'ın Yüklenmesi Gereken Son Gün
OCAK 2015 30 NİSAN 2015 
ŞUBAT 2015 31 MAYIS 2015 
MART 2015 30 HAZİRAN 2015 
NİSAN 2015 31 TEMMUZ 2015 
MAYIS 2015 31 AĞUSTIS 2015 
HAZİRAN 2015 30 EYLÜL 2015 
TEMMUZ 2015 31 EKİM 2015 
AĞUSTOS 2015 30 KASIM 2015 
EYLÜL 2015 31 ARALIK 2015 
EKİM 2015 31 OCAK 2016 
KASIM 2015 29 ŞUBAT 2016 
ARALIK 2015 Gelir Vergisi Beyannamesinin verildiği 
ayın 

son gününe kadar. Hesap dönemi takvim yılı 
olanlarda 31 MART 2016 tarihine kadar



Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda 
aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.



Dokuman Tipi 

Her yevmiye kaydında mutlaka belge tipi yazılmalıdır. 

Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem Tablo 1’de sayılan belge tiplerinden birine dayanıyorsa, bu durumda 
belge tipi tanımlaması bu tablo da belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Örneğin fatura girişlerinde kullanılması 
gereken belge tipi “invoice” olacaktır. Ancak Fatura yerine geçen belgeler için “invoice” belge tipi 
kullanılamaz. Örneğin Serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen bir belge olmasına rağmen, elektronik 
defterde “invoice” olarak değil; “other” belge tipinde gösterilmelidir. Açıklama kısmında ise “serbest meslek 
makbuzu” olarak tanımlanmalıdır 



Dokuman Tipi 

Kayda esas belgenin üzerinde kendine ait numara ve tarih var ise, 
documentnumber(belge numarası) ve documentdate(belge tarihi) alanlarına belge 
üzerindeki bilgiler yazılmalı, bu bilgiler yerine muhasebe fişinin tarihi ve numarası 
yazılmamalıdır. 

İlk yedi belge tipinin dışında muhasebe kaydına esas teşkil eden belgeler için “other” 
belge tipi kullanılır ve bu belgenin ne olduğuna dair açıklaması yapılır. Belge 
açıklama alanı, e-Defter xml alanlarında “documenttypedescription” alanına karşılık 
gelmektedir. Bu alan serbest metin olarak giriş yapılan bir alandır. 

Ancak belge açıklama alanına yapılan işlemin adı değil, doğrudan kayda esas 
belgenin adı yazılmalıdır. Örneğin, ücret bordrosu, teminat mektubu, sigorta 
poliçesi, dekont vb. belgeler “other(diğer)” olarak tanımlanabilecek belgelerdir. 
Ancak havale, eft, ödeme vb. işlem adları kayda esas belge olarak belge açıklaması 
alanına yazılmamalıdır. 

. 









Faturaya kaydına istinaden açıklama 
Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturalar, “18. Belge Tipi” başlığında 
açıklandığı gibi her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde 
kaydedilmelidir. Ancak e-Arşiv kullanıcısı olmak şartıyla abonelik esasına göre 
çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun 
görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler e-defter uygulaması ile ilgili 
belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla faturayı 
kapsayacak şekilde yevmiye kaydı düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde yapılan 
kayıtta belge tipi “other”, belge açıklaması “e-Arşiv fatura icmali” olacaktır ve 
bu icmalin numarası ve tarih bilgisinin de yevmiye maddesinde gösterilmesi 
zorunludur. Ancak bu icmalin e-arşiv raporu formatında ve aynı içerikte 
olması ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile imzalanarak elektronik 
ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Öte yandan, bu mükelleflerce e-
fatura olarak düzenlenen faturaların her biri için ayrı bir yevmiye maddesi 
düzenlenmesi gerekmektedir.



Banka İşlemlerine istinaden açıklama 
Bilindiği üzere bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge 
dekont olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi 
“other” ve belge açıklaması “dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun 
numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak dekont üzerinde 
belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz 
konusu işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi 
olarak yazılabilir. Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek 
muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka işlemleri günlük olarak, banka 
banka ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler birer 
muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak 
muhasebe fişi gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında 
belge tipi “other” ve belge açıklaması “Muhasebe Fişi” olarak kaydı 
yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir. 



Masraf listesine istinaden açıklama 
Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış 
belgeler teknik kılavuzlarda sayılan belgelerden biriyse mutlaka belge tipi kılavuzda 
belirtildiği gibi olmalıdır. Örneğin, personelin yapmış olduğu giderler arasında belge 
olarak fatura varsa, bu fatura ayrı bir yevmiye kaydında belge türü “invoice” yani 
fatura olarak fatura belge tarih-numarası da yazılmak şartıyla kaydedilmelidir. Eğer 
yapılan giderle ilgili belge tipi, tablo 1’de sayılan ilk yedi belge tipinden biri değil ise 
bir masraf formu oluşturulup eDefter uygulamasında belge tipi “other” ve belge 
açıklaması “masraf formu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu masraf formunun numarası 
ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Bu masraf formlarında matbu bir numara ve tarih 
olmadığı için, oluşturulacak her bir form için müteselsil bir numara ve formun 
oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Bu masraf formunda yapılan 
giderlere ait belgelerin detayları yer almak zorundadır. Ayrıca bu masraf formu firma 
kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik 
ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin 
görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer 
matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.



Z raporuna istinaden açıklama 
Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara ait gün sonu 
raporların esas itibariyle ayrı ayrı muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir. 
Ancak aynı işletmede birden fazla ödeme kaydedici cihazın kullanılması durumunda 
gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporlarının, günlük olarak bir icmale 
bağlanıp muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Z Raporu 
İcmali” olarak kaydı yapılabilir. Bu icmalde olması gereken asgari bilgiler aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur. Söz konusu icmal aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla 
işletme ihtiyaçları çerçevesinde başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi 
boyunca aynı yapıda bir icmalin kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında 
belirtilen Tutarlılık ilkesinin gereğidir.





İcmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri (Z) Raporu 
icmalinin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında 
da verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir. 

Tablodan görüldüğü üzere yapılan işlemler günlük satışlara göre yapılan KDV oranları ve 
tutarları da (Z) Raporu icmalinde olmalıdır. 

Dolayısıyla elektronik defterlerde KDV oranlarına göre ayrıştırma yapılmalı ve kayda esas 
belge Z raporu icmali olmalıdır. 

İcmal kapsamında bulunan Z raporlarının muhasebe kaydının Vergi Usul Kanunu ile 
belirlenen sürelerde yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin oluşturulması ve muhasebe 
kaydına konu edilmesi gereği tabiidir.







Perakende Satış Vesikalarına istinaden açıklama
Vergi Usul Kanunu kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış 
vesikaları (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış vesikası ile tevsik 
edilebilmesine izin verilen giderlere ait fişler) ayrı ayrı muhasebe kaydına konu 
edilebileceği gibi en fazla 10 ‘ar günlük muhasebe kayıt periyodu dikkate alınıp bir 
icmal oluşturularak muhasebe kaydına konu edilmesi de mümkündür. 
Bu icmal muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Perakende Satış 
Vesikaları ile Tevsik Edilen Giderler İcmali” olarak kaydı yapılır. Hazırlanan icmalin 
asgari olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartıyla işletme ihtiyaçları çerçevesinde 
başka bilgileri de içerebilir. Bir muhasebe dönemi boyunca aynı yapıda bir icmalin 
kullanılması Muhasebenin Temel Kavramlarında belirtilen Tutarlılık ilkesinin 
gereğidir. İcmal kapsamında bulunan belgelerin muhasebe kaydının, Vergi Usul 
Kanunu ile belirlenen sürelerde yapılmasını temin edecek şekilde, icmalin 
oluşturulması ve muhasebe kaydına konu edilmesi gereği tabiidir. 





İcmal oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri bu icmalin 
numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu bilgi elektronik defter uygulamasında da 
verilecek bilgi olmasından ötürü önem arz etmektedir. 



- Çek bordrosuna istinaden açıklama
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir 
çek belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek 
bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar 
üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye 
maddesinde kaydedilebilir. 
Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Çek bordrosu” 
olarak kaydı yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. 
Bu çek bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir 
bordro için müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi 
üzerine yazılmalıdır. 
Her bir çek bordrosunda, çeklerin detayları yer almak zorundadır. 
Bu çek bordrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali 
mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda 
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz 
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur. 



- Senet bordrosuna istinaden açıklama 
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu gibi, her bir 
senet belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak senet 
bordrosuyla da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar 
üzerinden, aynı alıcı veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla senet aynı yevmiye 
maddesinde kaydedilebilir. 
Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Senet bordrosu” 
olarak kaydı yapılır ve bu senet bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi 
zorunludur. 
Bu senet bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir 
bordro için müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi 
üzerine yazılmalıdır. 
Senet bordrolarında, senetlerin detayları yer almak zorundadır. 
Bu senet bordrosu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali 
mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda 
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz 
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur. 



- Ücret Bordrosuna istinaden açıklama 
Firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bordrolarını, e-Defter 
uygulamasına aktarırken, tüm personel için oluşan bordroları bir listeye bağlayıp, 
belge tipi “other” ve belge açıklaması “Ücret Bordrosu İcmali” olarak kaydedebilir. 
Ücret bordrosu icmalinin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur.
Ancak Ücret bordrosu icmalinde matbu bir numara ve tarih olmadığı için, 
oluşturulacak her bir icmal listesi için müteselsil bir numara verilmeli ve icmalin 
oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. 
Bu ücret bordrosu icmalinde her bir ücret bordrosunun detayları yer almalıdır. 
Ayrıca bu icmaller firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali 
mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda 
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz 
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur. 



- Serbest Meslek Makbuzuna istinaden açıklama 
Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için 
düzenlediği belge serbest meslek makbuzudur. Bu makbuz e-Defter kılavuzunda 
sayılan belgeler arasında yer alan makbuz (receipt) ile karıştırılmamalıdır. Serbest 
meslek makbuzu sayılan belgeler arasında yer almadığı için belge tipi “other” ve 
belge açıklaması “serbest meslek makbuzu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca belgenin 
numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. 



- Yevmiye Numarası
Yevmiye madde numarası yevmiye defterinde olması gereken ve hesap dönemi 

başında 1’den başlatılan ve hesap döneminin sonuna kadar müteselsil devam eden 
bir sıra numarasıdır. Bu numara her yevmiye defteri parçasında müteselsil 
ilerlemelidir. Şematronda bir defter parçası içerisindeki yevmiye madde 
numaralarının müteselsil bir şekilde ilerleyip ilerlemediği kontrol edilmektedir.

Hesap dönem içerisinde e-Defter uygulamasına yapılan geçişlerde de bilindiği 
üzere geçiş tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde kağıt defterin kapanış tasdikinin 
yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla kapanış tasdiki yapılan kağıt defterin yevmiye 
maddesi devam etmeyeceğinden, hesap dönemi içerisinde oluşturulacak ilk 
elektronik defterde yevmiye madde numarası 1’den başlatılmalıdır. 



- Satır Numarası
Satır numarası yevmiye defterinde olması gereken ve hesap dönemi başında 1’den 

başlatılan ve hesap döneminin sonuna kadar müteselsil devam eden bir sıra 
numarasıdır. Bu numara her yevmiye defteri parçasında müteselsil ilerlemelidir. 
Şematronda bu müteselsilliği sağlayan kural sadece bir defter parçası içerisindeki 
müteselsillik kontrolüdür. 

Hesap dönem içerisinde e-Defter uygulamasına yapılan geçişlerde,
oluşturulacak ilk elektronik defterde satır numarası 1’den başlatılmalıdır.



- Yevmiye Tarihi
Bu alana 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde berat yükleme süreleri için 

belirtilen ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadarki verilen süre değil, Türk 
Ticaret Kanununa ve Vergi Usul Kanununa göre kayıtların işlenmesi için verilen 
süreler göz önünde bulundurularak giriş yapılmalıdır.

2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde bahsi geçen ilgili ayı takip eden 
üçüncü ayın son gününe kadarki verilen tarih, muhasebe kayıtlarının elektronik 
kayıtlar bütünü olarak defter ve berat oluşturulması ve bunlar üzerinde gerekli 
kontrollerin yapılması için mükelleflere verilen süre olarak düşünülmelidir. 



- Belge Numarası
Kayda esas teşkil eden belgenin üzerinde yer alan numara bu alana yazılmalıdır. 

Belge numarası alanına matbu belgenin üzerinde yer alan numara yazılmalıdır. 

Eğer matbu belge üzerinde numara yer almıyorsa kayda esas teşkil eden belgeye 
firma tarafından verilen müteselsil numara yazılmalıdır. 

Elektronik fatura kullanıcıları bu alana elektronik faturanın ETTN numarasını değil, 
fatura ID’sini girmelidir. 



- Belge Tarihi

Muhasebe programların kaydın yapıldığı tarih ile belge üzerindeki tarih aynı olmak 
zorunda değildir. Kayıt için yasal süreler dikkate alınmalıdır. Ayrıca ibraz edilecek 
belgenin tarihi ne ise defterde documentdate alanına aktarılması gereken belgenin 
üzerindeki tarihtir.

-Ödeme Türü

Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa bu alan kullanılmalıdır. Bu alana sadece ödeme 
türünü ifade edecek bilgi girişi yapılmalıdır. Örneğin, nakit, banka, kredi kartı, çek, 
senet. 



- e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 
gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve 
durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mah. Etlik 
Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla bildirmesi, yeni unvana ait 
mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezinin 
http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda başvurması 
gerekmektedir. 

- Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mührün mükellefin eline ulaşması 
ile birlikte http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html web sitesinden yeni kimlik 
numarası için elektronik defter başvurusu yapılmalıdır. 

- Başvuru da elektronik defter başlangıç tarihi, en erken bir sonraki izleyen ay olarak 
seçilmekte yani nevi değişikliğinin olduğu tescil tarihi e-Defter başlangıç tarihi 
olarak seçilememektedir. Yeni nevi’nin elektronik defter başlangıç tarihinin, tescil 
tarihine çekilebilmesi için elektronik defter başvurusunun yapıldığı ve tarih 
revizesinin yapılması gerektiği edefter@gelirler.gov.tr adresine elektronik posta 
gönderilerek bildirilmelidir.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ



- Bu yeni başvuru ile birlikte mükellefin eski vergi kimlik numarası ve yeni kimlik 
numarası olmak üzere iki adet e-defter hesabı olacağından, mükellef nevi 
değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önceki ay kesrine ait eski unvan ve vergi kimlik 
numaralı defter ve beratını oluşturması gerekmektedir. Oluşturulan defterlerin 
tarih aralığı, mükellefin eski unvanına ilişkin hesap döneminin son ayına tekabül 
edeceğinden beratlar GİB e-Defter uygulamasına, Kurumlar Vergisi 
beyannamesinin (Hesap döneminin başından, nevi değişikliğinin gerçekleştiği 
tarihe kadar ki hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi) verildiği ayın 
son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği) gönderilmelidir. Bu 
gönderim yapıldığında da edefter@gelirler.gov.tr adresine bilgilendirme 
yapılmalıdır.

- Nevi değişikliğinden önceki döneme ait son beratların gönderilmesi ile eski vergi 
kimlik numaralı e-defter kullanıcı hesabı GİB tarafından kapatılacak ve mükellef 
nevi değişikliği sonrasında açılan yeni kullanıcı hesabı ile elektronik ortamda 
beratlarını iletmeye devam edebilecektir. 

- Ayrıca nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvan ve 
vergi kimlik numaralı defterlerin oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son 
gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) 
beratların GİB e-Defter Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir. 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ



- Örneğin, 7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Nevi değişikliğinde eski vergi kimlik 
numarası ve unvana ilişkin defter ve berat 01 Ocak – 07 Ocak 2015 tarihlerini 
kapsamalıdır. Bu tarihleri kapsayan eski vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin 
defterler, eski unvanın hesap döneminin son ayına tekabül edeceğinden beratları 
yasal süre olan kurumlar vergisi beyannamesinin (Hesap döneminin başından, nevi 
değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadar ki hesap dönemine ait kurumlar vergisi 
beyannamesi) verildiği ayın son gününe kadar GİB e-Defter uygulamasına 
gönderilmelidir. Nevi değişikliğinden sonra yeni VKN ve unvana ilişkin defter ve 
berat 07 Ocak – 31 Ocak 2015 tarihlerini kapsamalıdır. Bu tarihleri kapsayan yeni 
vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin defterlerin beratları yasal süre olan ilgili ayı 
izleyen üçüncü ayın son gününe kadar tarihine kadar GİB e-Defter uygulamasına 
gönderilmelidir.

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ



Bir defterin boyutu en fazla  200 Mb olabilir. Fazlası halinde defter bölünmelidir.
E-Defter uygulamasının bir muhasebe programı niteliğinde olmaması ve ancak berat 
alma işlemi vasıtasıyla hukuken geçerli kayıtlar bütününü oluşturması nedeniyle 
yevmiye kayıtlarının parçalı olarak aktarılması şeklinde bir uygulama 
bulunmamaktadır.
• Ancak , ay içerisindeki belirli tarihler itibariyle o ana kadar geçerli olan kayıtların 
dosyalanarak mali mühür ve berat alma işlemine konu yapılması mümkündür. 
• Bu uygulama sayesinde aynı aya ilişkin olarak birden fazla berat oluşması mümkün 
olmaktadır. 
• Her bir dosya farklı zaman dilimlerine ilişkin kayıtları içerecek nitelikte olup 
kümülatif olarak devam etmemektedir. 





Muhafaza ve İbraz

 e-Defterler, ilgili oldukları beratları ile birlikte muhafaza edilmek 
zorundadır.

 Veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağın inkar edilmezliği 
güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına 
alınmaktadır. 

 Doğrulama işleminin elektronik ortamda yapılabilmesi nedeni ile 
e-Defterler ile beratların kağıt ortamında saklanması yasal olarak 
geçerli değildir.



Muhafaza ve İbraz – 4.1.ç

«Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin
ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve
değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve malimühür
değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile
doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü
kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde
kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde
görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını
üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.»



Muhafaza ve İbraz 

«Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin
kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi
olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi
Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade
etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde
yerine getirilmesi zorunludur.»



Muhafaza

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, oluşturulan defterler, beratlar ve GİB imzalı
beratlardır.

Bu dosyaların hepsi bir arada GİB’in belirlediği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının
kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır.

Uyumluluk onayı alan yazılım firmaları dizin yapısı konusuyla ilgili olarak e-Defter
müşterilerini yönlendirmekle sorumludur.

Dizin yapısının detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk
Kılavuzunda belirtilmiştir.

“Yevmiye/kebir dosyalarının, yevmiye/kebir beratlarının ve GİB onaylı yevmiye/kebir
beratlarının içinde tutulduğu dizin yapısının ekran alıntıları (Dizin yapısı standart ağaç
yapısında olmalıdır ilgili ayın paketleri bir klasörde, tüm ayların toplamı yıl klasöründe
ve yılların hepsi de aynı klasörde olacak şekilde bilgisayarın yerel depolamasında
saklanmalı.

XML dosyalarını mükellefin/denetim elemanının düzgün görüntüleyebilmesi için XSLT
dosyaları da ilgili ay dizinlerinin içerisine konulmalıdır. Dizin yapısı …./VKN/YIL/AY/
altında Y-K dosyaları *defterler+, YB-KB dosyaları *defter beratları+, GIB-YB ile GIB-
KB dosyaları *GIB onaylı defter beratları+ şeklinde olmalıdır )



Ağaç Yapısı



421 Sıra No’lu VUK G.T.

(e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu)



Kayıt Saklama Gereksinimleri

(431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği)



Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım

 İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz 
edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı 
sistemlerdir.

 Muhasebe bilgi sistemi;

 Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere 
işletme yönetimine,

 Ortaklar, kreditörler, çalışanlar  veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve

 Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere

ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına 
hizmet eder.



Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel

James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11



Mükellef Verileri-Temel Sorun

 Yasal defterler, inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır.

 Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri 
muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

 Bu nedenle uygulama kapsamında istenmesi gereken temel veriler 
VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.

 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse 
cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir. Sorunun çözümü için bazı 
konular itibari ile Kayıt Saklama Gereksinimlerinin belirlenmesi 
gerekiyordu.

 Bu kapsamda hazırlanan 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı 
mükelleflere yönelik belirlemeler yapıldı. (436 Sıra No’lu VUK GT 
uyarınca Yürürlük: 01 Ocak 2015) 



Kayıt Saklama Gereksinimi

 Kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular;

 Satış kayıtları,

 Alış kayıtları,

 Envanter kayıtları,

 İthalat kayıtları,

 İhracat kayıtları,

 Üretim kayıtları,

 Diğer kayıtlar.

Mükellefler tarafından kullanılacak bilgi sistemlerinin teknik mimarileri veya bileşenlerine 
yönelik herhangi bir kural getirilmemektedir. Bu çerçevede tebliğ kapsamına giren mükellefler, 
ifade edilen şartları yerine getirmek koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları 
kullanabilecektir.



Kayıt Saklama Kapsamındaki Mükellefler
 Kapsama Giren Mükellefler Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ile birlikte getirilen kayıt saklama 

gereksinimlerine uygun kayıtları oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. 

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti 
olanlar, 

 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), 
madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine 
sahip olanlar1 ,

 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun Kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve 
ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar2 , 

 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve 
otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar3 , ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin 
B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak; o Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti 
Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel 
kişiler, 

 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel 
kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek 
ve tüzel kişiler



Kayıt Saklama Gereksinimi

 Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır.

 Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir 
format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir.

 Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak 
koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları 
kullanabilirler.

 Saklama yükümlülüğü TC sınırları içinde ve mükellef 
bilgi sisteminde yapılmak zorundadır.

 Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile 
verilebilmesi yeterlidir.

 .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml



Kayıt Saklama Gereksinimi

 Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı Tebliğ kapsamında 
belirlenen konulara ilişkin kayıtların oluşturulması işlemi, işlemlerin 
yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlanmak zorundadır. 

 Elektronik ortamda oluşturulan ve muhafaza edilen kayıtların 
herhangi bir kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle 
kısmen istenmesi durumunda Vergi Usul Kanununun 14’üncü 
maddesi uyarınca 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekecektir. 

 Kayıtların ibrazı sırasında, konular ile ilgili olarak belirlenen asgari 
içeriğe uyulması ve tebliğde ifade edilen dosya formatlarından 
birisinin (.xls, .xlsx, .txt, .csv veya .xml) kullanımı yeterlidir. 

 Belirlenen süre sonunda ibraz işleminin yapılmamış olması mezkur 
Kanunun ceza hükümlerinin uygulanmasına neden olacaktır.



Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kayıt Saklama 
Gereksinimleri

Denetim 
Sürecine Etkin 
Veri Sunumu

Bilgisayar 
Destekli 
Denetim 

Sürekli 
Gözetim & 
Denetim
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 e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi 
ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

 e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura 
dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır.

 e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) 
taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır.

 Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veritabanında
oluşturulması gerekir.

 Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) 
taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.



Kayıt Saklama & e-Defter

Kayıt Saklama 
Gereksinimlerinin  ilgi alanı



Standart Denetim Dosyası

(Standard Audit File)



Standart Denetim Dosyası

 Temel Amaç : Organizasyonlara ait güvenilir muhasebe verisinin 
vergi idarelerine veya dış denetçilere elektronik ortamda aktarılması 
sürecinde kullanılacak veri formatlarını belirlemek.

 OECD tarafından geliştirilen Standart Denetim Dosyası (Standart 
Audit File for Tax) özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaygın bir 
şekilde kullanılıyor.

 Portekiz

 Lüksemburg

 Avusturya

 Almanya

 Fransa



OECD SAF-T



OECD SAF-T Block Diagram



Ülkemizdeki Durum

 Ülkemizde, genel bir standart denetim dosyası tanımı 
bulunmamaktadır.

 XBRL, SAF-T’den daha bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

 XBRL GL (Global Ledger)

 XBRL FR (Financial Reporting)

 VDK-Sigma projesi kapsamında, XBRL GL (case-c-b-t-a) 
taksonomisi esas alınarak özel bir Standart Denetim Dosyası 
tanımı yapılmıştır.

 Standart Denetim Dosyası tanımı, 2015 yılı içerisinde sınırlı sayıda 
(11 adet) mükellefden periyodik veri alımı için kullanılmaya 
başlanılacaktır.



Standart Denetim Dosyası - Kılavuz

Standart Denetim Dosyası Taslak 06 06 2014.pdf


Standart Denetim Dosyası-Alanlar

Tedarik Zinciri Kontrol Sürekli Veri Alımı Rapor Tanımları 06.06.2014.xlsx


CEZAİ MÜEYYİDELER

 E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında 
defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları 
halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. (1.Derece Usulsüzlük Cezası, 
Re’sen Takdir sebebi, KDV indirimlerinin Reddedilmesi ihtimali). 

 Bunların haricinde TTK uyarınca; defterlerin 65. madde hükümlerine 
göre tutulmaması halinde 4.000 TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) 

 Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi 
yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üç yüz günden az 
olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6).



BERATLARIN YÜKLENMESİ

 e-Defter uygulamasında beratlar GİB’e iki yöntemle gönderilebilir:

 1- GİB e-Defter Uygulaması aracılığıyla 

 2- Web servis aracılığıyla 



BERATLARIN YÜKLENMESİ
 1. GİB e-Defter Uygulaması GİB e-Defter Uygulaması, 

e-Deftere kayıtlı olan kullanıcıların beratlarını göndermek için kullandıkları platformdur. Bu 
platforma, tüzel kişiler tarafından mali mühür ile gerçek kişiler tarafından elektronik imza veya 
mali mühürle giriş yapılmaktadır. 

Giriş yapıldıktan sonra bir aya ait Yevmiye Defterine ait beratlar ve Büyük Deftere ait beratlar GİB 
uygulamasına yüklenir. 

Yüklenen beratlar GİB tarafından imzalanır ve ardından kullanıcı GİB tarafından imzalanmış 
beratları indirerek arşivinde defterleri, defterlere ait beratları ve GİB tarafından imzalanan beratları 
birlikte saklamak zorundadır. 

GİB ten indirilen beratın kontrol sonucunun başarısız olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
irtibata geçilmelidir. 

GİB’in uygulamasına beratlar yüklenmediği sürece, uyumlu yazılım programı üzerinden defter 
(yevmiye defteribüyük defter ) ve berat (yevmiye defter beratı-büyük defter beratı) silinebilir. 

Ancak silinen defter ve beratlar yeniden oluşturulmalı ve sürecin sonunda muhakkak GİB 
uygulamasına yüklenerek, GİB’den imzalı berat alınmalıdır. GİB imzalı berat edinilmediği sürece 
oluşturulan defterlerin yasal geçerliliği olmayacaktır. 



BERATLARIN YÜKLENMESİ

 2. Web servis aracılığıyla 

 Web servis, kullanıcıların GİB uygulamasına doğrudan uyumlu 
yazılım programı üzerinden beratlarını iletebildiği bir yöntemdir. 
Uyumlu yazılım onayı almış tüm firmaların web servis kullanma 
hakkı bulunmaktadır. 

 Tercihen bunu kullanan firmalar, müşterilerine ait beratların 
doğrudan GİB’e iletilmesi ve GİB’den imzalı beratın alınması için 
kendi yazılımlarında gerekli düzenlemeleri www.edefter.gov.tr
sitesinde yayımlanan “webservice kılavuzuna” göre yapmalıdır. 

 Bu yöntemle de gönderilen beratlar için GİB’den imzalı beratlar 
alınmalıdır. GİB imzalı berat edinilmediği sürece oluşturulan 
defterlerin yasal geçerliliği olmayacaktır. 



TARTIŞMALI HUSUSLAR
 Aylık Beratın Alınmamasının veya Geç Alınmasının Hukuki Sonuçları

 Bu Durumun KDV İndirimine Etkisi 

 Defter Kayıtlarının ve Belgelerin Delil Niteliğine Etkisi 

 Yevmiye Kaydında Tek Belge Bulunması Kuralına Uymamanın Sonuçları 
Nedir ? 

 1 No.lu Tebliğin 6.1.Bölümündeki Sürelere Yönelik İfadenin Anlamı Nedir ? 

 E-Defter Dosya ve Beratın Yurt İçinde Muhafaza Zorunluluğu 

 Muhasebe Fişi Oluşturma ve Bunların İmzalı Olma Zorunluluğu Devam 
Ediyor mu ? 

 KDVK Uygulamasında İndirim Hakkının Kullanımına Yönelik Yasal 
Defterlere Kaydedilen Dönem Kavramının E-Defter Uygulamasındaki 
Karşılığı Nedir ?


