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E-DEFTER



E-Defter Hukuki Mevzuat?

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen

mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-

fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan

mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki

malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu

lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal

eden mükellefler.



E-Defter Nedir?

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.



HANGİ DEFTERLERİ E-DEFTERDİR?
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1- Yevmiye Defteri,

2- Defteri Kebir,

Diğerleri kağıt ortamında 
tutulacaktır.



Sosyal Medyanın Yararları

e-Defter tasdiki olmayacaktır.

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin
berat açılış onayı, son ayına ilişkin
berat kapanış onayı yerine geçer.

e-defter tutanlar kâğıt ortamında defter tutamazlar

e-defter tutmak zorunda olanlar

aylık dönemler itibarıyla e-

defterlerini oluşturmaya ve

saklamaya başlayacaklardır

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

duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.



Sosyal Medyanın Yararları
Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak, taşıma, saklama gibi maliyetleri
azaltmak

Uluslararası standartlara uyum sağlamak

Elektronik denetim için uygun altyapıyı

oluşturmak

Uzaktan e-defter denetimi için gerekli

altyapıyı oluşturmak

Denetimde bilgisayar kullanımını arttırarak

yıllık denetim miktarını çoğaltabilmek,

Neden E-Defter?



E-Deftere Geçiş Yöntemleri

Uyumluluk Onayı almış bir Programın kullanımı

Elektronik defter yazılımlarının mükellef

tarafından geliştirilmesi (Test Sürecine Tabi)

E-Defter uygulamasına geçiş için 2 yöntem mevcuttur
:



E-Defter Nasıl Uygulanacak?



E-Defter Nasıl 

Uygulanacak?



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



Nelere Dikkat Etmeliyiz ?E-Defter Kayıtlarında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Öncelikle her belge tek bir yevmiye kaydında muhasebeleştirilmelidir.

 Her yevmiye maddesinde «ödeme yöntemi» mutlaka yazılmalıdır.

1- Nakit, 2-Banka 3-Çek 4-Senet 5-Kredi Kartı gibi serbestçe bu alan doldurulabilir.

**Bir defterin boyutu en fazla 200 Mb olabilir. Fazlası halinde defter bölünmelidir

 Her belgenin aşağıda belirtilen belge tipi mutlaka yazılmalıdır.

 Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda

aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.

 1-Çek

 2-Fatura

 3-Müşteri Sipariş Belgesi

 4-Satıcı Sipariş Belgesi

 5-Senet

 6-Navlun

 7-Makbuz

 8-Diğer (Belge açıklaması kısmına, Serbest Meslek Makbuzu,

Gider Pusulası, Sigorta Poliçesi, Ücret Bodrosu, Teminat Mektubu,

Perakende Satış Fişi gibi belge türü ayrıca yazılır.)



Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Kayıtlar Maliye Bakanlığı sistemine aktarılmadığı için BERAT uygulaması ile e-defter

kayıtlarının değiştirilmezliği garanti altına alınmaktadır. Berat alındıktan sonra deftere

geriye dönük bir kayıt veya değiştirme yapılması mümkün değildir.

V.U.K. madde 218 defterlerde boş satır bırakılmayacağını, satır veya sayfa 

atlanamayacağını hükme bağlar. E-defterde bir aya ait berat alındıktan sonra o 

döneme ait olarak araya satır ekleme veya geriye dönük kayıt yapmak mümkün 

değildir. 

Her kayıt için bir belge tarihi ve numarası olmalıdır: İstisnalar ve belgesiz işlemler hariç 

olmak üzere belge tarihi ve numarası girilmelidir. Özellikle e-fatura kullanıcıları belge 

numarası alanına e-faturanın ETTN numarasını değil, fatura ID'sini girmelidirler.

V.U.K. madde 217’de yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe 

kaidelerine göre düzeltilebilir denilmektedir. Defterlerin kağıt ortamında saklandığı 

durumlarda uygulamada muhasebe yazılımları ile tutulan defterlerin yazdırılması 10 

veya 45 günlük sürelerde yapılmamaktadır. Böylece düzeltme kayıtları yapmak yerine 

hatalı kayıtların değiştirilerek düzeltilmesi yöntemi uzun süredir tercih edilen bir 

seçenek olmuştur. E-defterde BERAT alındıktan sonra değiştirme yapmak mümkün 

olmadığı için düzeltme kaydı esastır. 



VERİ KAYBI VEYA DEFTER KAYITLARI SİLİNİR İSE
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Elektronik defter tutanlar, elektronik
defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi,
zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile
olağanüstü durumların meydana gelmesi

halinde, durumu ON BEŞ GÜN
İÇİNDE GİB’E bildirmek ve kayıtların

nasıl tamamlayacağına ilişkin
ayrıntılı bir plan sunmak
zorundadır.

Elektronik defter tutanlar, elektronik
defterlerini oluşturdukları ve muhafaza
ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi
veya bu sistemlere yetkili mercilerce el

konulması halinde, durumu EN GEÇ ÜÇ
iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek
zorundadır.



E-Defter Eleştirilerimiz?
E-defter sisteminde her belgeye bir fiş istenmesi muhasebe iş yükünü gereksiz yere 

arttırmaktadır. Ayrıca ödeme türü şeklinde muhasebe kaydından zaten kolayca 

anlaşılan bir bilginin tekrar üretilmesi yine iş yükünü arttırmaktadır. Benzer şekilde 

her aya ilişkin beratların alınması zorunluluğu da yine muhasebe iş yükünü 

arttırmaktadır. Her ay yerine geçici vergi dönemleri itibarıyla beratlar üçer aylık 

alınabilir. Teknolojinin iş yükünü arttırması değil azaltması beklenir. E-defter 

sisteminde ise muhasebe iş yükünün artması şeklinde olumsuz bir sonuç meydana 

gelmektedir. 

3568 sayılı meslek yasamıza göre SMMM ünvanına sahip meslek mensupları defter 

tutabilirken YMM ünvanına sahip meslek mensupları defter tutamazlar. E-defter 

sistemi kurgulanırken bu ayırım ihmal edilmiş ve YMM’ler tarafından e-defter 

oluşturulmasını önleyecek bir kontrol mekanizması sisteme entegre edilmemiştir.

E-defter içerik bilgilerinin sistemde bulunmaması e-defterin sisteme yüklenmesi sırasında bir 

takım hataların oluşmasına yol açabilir. E-defterde yüklenen beratlara ait defterlerin birbirini 

takip eder şekilde olduğunun sistem üzerinden sorgulanabilmesi gerekir. Bütün bu kontrolleri 

sadece muhasebe yazılımlarının yapmasını beklemek hatalara davetiye çıkarabilir. 



USUL İNCELEMELERİNDE YAPILAN TENKİTLER

16

TEK DÜZENE 

ve kayıt 

nizamına 

UYMAMA

,(Yanlış hesap 

kodu, Yev. No, 

envanter 

defteri gibi

Finans 

kurumları 

aracılığı ile 

ödeme 

yapılmama

sı

Form Ba ve Bs

tutarsızlıkları,

Bilanço, mizan 

farkları
Düzeltme 

kayıtlarının 

yanlış olması




















