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E-Defter Klavuz Hükümleri

• 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 Sayılı Resmi 

gazetede yayımlanan ‘Ticari Defterlere İlişkin 

Tebliğ’de Yevmiye maddelerinin en az 

aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: 

• a) Madde sıra numarası, 

• b) Tarih, 

• c) Borçlu hesap, 

• ç) Alacaklı hesap, 

• d) Tutar, 

• e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile 

varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü 

bulunmaktadır. 



E-Defter Belge Tipleri



E-Defter Klavuz Hükümleri

• 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. 

•



E-Defter Klavuz Hükümleri

• 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, 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. 



E-Defter Klavuz Hükümleri

• Belge numarası ve Belge tarihi, elektronik defter 

xml’inde sırasıyla documentnumber ve documentdate

alanlarına karşılık gelmektedir. Bu elemanlar yevmiye 

maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını ve 

tarihini gösteren elemanlardır. Dolayısıyla yevmiye 

kaydına ait tarih ve numara ile belgeye ait numara ve 

tarih farklı olabilir.

• 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. 



Fatura Kaydına İlişkin Açıklama

• Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturalar, “18. 

Belge Tipi” başlığında açıklandığı gibi her bir fatura ayrı 

bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi 

gerekmektedir. 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 yapabilirler. 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. Ayrıca, bu 

icmalin e-arşiv raporu formatında ve aynı içerikte olması

ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile imzalanarak 

elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. 



Fatura Kaydına İlişkin Açıklama

• Bununla birlikte, muhasebe kaydına konu edilecek 

faturaların aynı mahiyette olacak şekilde gruplandırılması 

(Örneğin Mal ve Hizmet Satış Faturaları, Mal ve Hizmet 

Alış Faturaları, Genel Gider Faturaları, vb şekilde 

gruplandırılması) en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt 

periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya 

yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın 

altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi 

ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye 

maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. 



Banka İşlemleri Açıklaması

• 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. 



Banka İşlemleri Açıklaması

• 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 Listesi Açıklaması

• 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. 



Masraf Listesi Açıklaması

• Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi, tablo 1’de sayılan ilk 

yedi belge tipinden biri değil ise bir masraf formu 

oluşturulup e-Defter 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. 



Masraf Listesi Açıklaması

• 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 belgelerde olduğu gibi, 

mükellef sorumludur 



Z Raporu Açıklaması

• 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. 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. 



Perakende Satış Fişi Açıklaması

• VUK kapsamında gider yazılabilecek mahiyeti taşıyan perakende satış 

fişleri (VUK Kanunu Genel Tebliğleri ile perakende satış fişi 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. 



Çek Bodrosu Açıklaması

• 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. 



Senet Bodrosu Açıklaması

• 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. 



Ücret Bodrosu Açıklaması

• 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. 



S. Meslek Makbuzu Açıklaması

• 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. 



Döviz ve Kıymetli Maden Alım 

Belgesi Açıklaması
• e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu 

gibi, her bir Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgelerinin de ayrı yevmiye 

maddelerine kaydedilmesi esastır. Bununla birlikte, Mali Suçları 

Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu ile Kambiyo Mevzuatına ait diğer mevzuatla 

belirlenen hükümler uyarınca, Döviz ve Kıymetli Maden Alım 

Belgelerinde (Döviz Alım Belgesi, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Döviz 

ve Kıymetli Maden Alım Belgesi) döviz/kıymetli maden satan gerçek kişi 

veya kuruluşun adı-soyadı/unvanı ve vergi kimlik numarasının 

belirtilmesine gerek bulunmayan durumlarda birden fazla Döviz ve 

Kıymetli Maden Alım Belgelerinin bir icmale bağlanarak elektronik 

deftere kayıt edilmesi mümkündür. Döviz ve Kıymetli Maden Alım 

Belgelerinin günlük olarak bir icmale bağlanarak muhasebe kaydı 

yapılırken belge tipi “other” ve belge açıklaması “Döviz ve Kıymetli 

Maden Alım Belgeleri İcmali olarak belirtilmelidir. Ayrıca kayıtlarda 

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgeleri numarası ve tarihinin de 

girilmesi zorunludur. Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgeleri İcmalinde 

matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir Döviz ve 

Kıymetli Maden Alım Belgeleri icmaline hesap dönemi başından itibaren 

1’den başlayacak şekilde numara verilmeli ve hesap dönemi sonuna 

kadar müteselsil bir şekilde ilerlemelidir. 





Adım 1

• Elektronik defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulur. 

Öncelikle muhasebeye dayanak olan işlemler, ilgili mevzuatta 

belirtilen yasal süreleri içerisinde kayıt edilmelidir. 

• Ardından aylık olarak oluşturulan muhasebe kayıtları, uyumlu 

yazılımlar aracılığıyla tebliğ ve kılavuzlarda belirtilen 

standartlarda ve XBRL formatında XML olarak elektronik 

deftere dönüştürülür. 

• Elektronik defter uygulamasında oluşturulacak defterler 

Yevmiye Defteri ve Büyük Defterdir. Süreç öncelikle Yevmiye 

Defteri, ardından oluşturulan Yevmiye Defteri üzerinden büyük 

defterin oluşturulması şeklinde ilerlemelidir. 

• Dolayısıyla Yevmiye Defteri ile Büyük Defter içerisindeki mali 

kayıtlar birebir aynı olmalıdır. Örneğin; 1-10 Ocak 2014 

tarihlerine ait Yevmiye Defterinin, Büyük Defteri de aynı şekilde 

1-10 Ocak 2014 tarihlerini ve aynı yevmiye maddelerini 

kapsamalıdır. 



Adım 2

• Oluşturulan XML dosya yani elektronik defter, tüzel kişiler tarafından mali mühür, 

gerçek kişiler tarafından ise mali mühür veya elektronik imza ile imzalanır. Bu 

sayede oluşturulan elektronik defterin kaynağının değişmezliği ve bütünlüğü 

sağlanır. 

• Uyarı: Uyumlu yazılım programları, defterin imzalanmasından sonra oluşan 

elektronik defteri muhakkak GİB’in yayımlamış olduğu güncel şema ve 

şematron kontrollerinden geçirmelidir. Bu kontroller, GİB’den onay almış 

uyumlu yazılım programları aracılığıyla yapılacağından sorumluluk 

kullanıcıyla birlikte bu onayı alan firmalara aittir. Şema ve şematron

kontrollerinden geçmeyen defterin beratı hiçbir şekilde oluşturulmamalıdır. 

Ayrıca uyumlu yazılım programı alınan hataları toplu ve anlaşılır bir dilde 

kullanıcıya sunmalıdır. Hatalar düzeltildikten sonra defter yeniden 

oluşturularak imzalanmalı, şema ve şematron kontrolünden yeniden 

geçirilerek sürece devam edilmelidir. 

• Şema ve Şematron veya defter oluşturulmadan önce uyumlu yazılımların 

yaptığı ön kontroller sonucunda çıkan hataların kullanıcılar tarafından 

düzeltilerek süreçlerin yeniden başlatılması gerekmektedir. Uyumlu 

yazılımlar kesinlikle kullanıcılarının adına, hata çıkan veriye veya XML de 

şema/şematron sonucu alınan hataya müdahale edip düzeltme 

yapmamalıdır. Doğrudan uyarı mesajları ile kullanıcılar yönlendirilmeli ve 

hatanın kullanıcı tarafından düzeltilmesi sağlanmalıdır. 



Adım 3-4

• Defterlerin oluşturulmasının ardından, bu defterlere ait beratlar oluşturulmalıdır. 

Berat, deftere ait mali kayıtlar hariç olmak üzere bazı özet bilgileri ( deftere ait 

imza/mühür değeri, firma bilgileri, muhasebeci bilgileri, oluşturulan defterin türü ve 

dönemine ait bilgiler, beratın kendi imza değeri) taşıyan bir elektronik sertifikadır. 

Yevmiye Defteri için ayrı, Büyük Defter için ayrı berat oluşturulmalıdır. 

• Şema ve şematron kontrolünden başarıyla geçen defterin ardından oluşturulan 

berat içerisinde deftere ait imza/mühür değeri bulunmaktadır. Bu imza/mühür 

değeri defter ile beratın eşleştirilmesinde kullanılacak bir anahtardır. Oluşturulan 

defterin imza/mühür değerini taşıyan berat, tüzel kişiler için mali mühür, gerçek 

kişiler içinse elektronik imza veya mali mühür ile imzalanır. Defterlerde olduğu gibi 

beratlarda da şema ve şematron kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontroller yine aynı 

şekilde yazılım uyumluluk onayı alan firmaların sorumluluğundadır. Eğer şema ve 

şematron kontrolü sonucu hata alınırsa uyumlu yazılım programı alınan hataları 

toplu ve anlaşılır bir dilde kullanıcıya sunmalıdır. Hatalar düzeltildikten sonra 

berat yeniden oluşturularak imzalanmalı, şema ve şematron kontrolünden 

yeniden geçirilerek sürece devam edilmelidir. 

• Uyumlu Yazılımların kontrolünün ardından, GİB’e beratlar gönderilmeden 

önce kullanıcıların da defter ve beratlarını görüntülemeleri ve muhasebe 

kayıtlarının, oluşturulan elektronik defterlere tam ve uygun olarak aktarılıp 

aktarılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 



Adım 5-6

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

• 1- GİB e-Defter Uygulaması aracılığıyla 

• 2- Web servis aracılığıyla 

• 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. Tüm defter ve beratlarda olduğu gibi 

uyumlu yazılım programları GİB’den alınan imzalı beratlar için de yazılım 

uyumluluk kılavuzunda belirtilen hususları (şema ve şematron, beratın boş olup 

olmadığı, imza değeri vb.) kontrol etmekle sorumludur. 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 defteri-büyük 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. 



Adım 5-6

• Uyarı: GİB e-Defter uygulaması aracılığıyla berat yüklenirken dikkat edilmesi 

gereken husus, eğer GİB’e berat gönderildiyse ve GİB imzalı berat alındıysa, 

kullanıcılar hiçbir şekilde oluşturulan defter ve beratları silmemelidir. 

Silinmesi durumunda defter yeniden oluşturulsa bile o deftere ait beratın 

GİB’e gönderilmesi mümkün değildir. 

• 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. 



Adım 7-8

• İlgili ayın defteri ve beratı oluşturulduktan sonraki aşama GİB’e beratın 

yüklenmesidir. Bu aşama da dikkat edilmesi gereken, beratın başarıyla 

yüklenmesi ve GİB imzalı beratın uygulamadan indirilmesi hususunun takip 

edilmesidir. 

• Burada değinilmesi gereken önemli konulardan biri zaman damgasıdır. Bilindiği 

üzere 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 1 Sıra no’lu Elektronik Defter 

Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre GİB’e beratların yüklenme süresi takip 

eden üçüncü ayın son gününe kadar olmalıdır (Hesap döneminin son ayına ait 

beratlar ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ayın son gününe kadar 

gönderilebilir). 

• Zaman damgasının amacı, GİB e-Defter sisteminde bir sorun oluşması sonucu 

yasal süreler dahilinde yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter 

uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara zaman damgası 

eklenmelidir. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan 

berat GİB e-Defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. 

Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı 

berat ispat aracı olarak kullanılabilecektir. 

• Sadece beratlara zaman damgası eklenmesi yeterlidir. Defterlerin zaman damgalı 

olması gibi bir zorunluluk yoktur. 



Adım 9

• Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların kaynağının 

doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali 

mühür 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 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. 

















Teşekkür Ederim

• Dinlediğiniz için 

teşekkürler. 

• SELÇUK GÜLTEN
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