
1 
 

 

05.11.2014 

ERTÜRK 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

                     DUYURU 2014/19 

      

KONU :  E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

 

V.U.K.’nun  421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri No.lu Sirküler ekinde yer alan 
listede adı geçen firmalardan herhangi bir mal veya hizmet alımı yapan gerçek kişi  veya kurumlar e- defter 
kullanma zorunluluğunda olup, uygulamanın zorunlu olduğu süreye yaklaşılan son günlerde   bir çok firmayı 
ilgilendiren hususların aydınlatılması ve uygulamada yön göstermesi amacı ile  Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan  
e – defter kılavuzunun örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 Saygılarımızla, 

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

 VE BAĞIMSIZ DENETİM. A.Ş.  
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e-DEFTER   UYGULAMASI 
 

I-) YASAL MEVZUAT : 

Ticari hayatımıza yeni giren e-fatura ve e-Defter uygulamasında başvurabileceğiz yasal kaynaklar ve içeriği  
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

YASAL KAYNAK İÇERİĞİ 
Vergi Usul Kanunu 397 Seri No.lu Tebliğ e-Fatura  ve Mali Mühür 
Vergi Usul Kanunu 416 Seri No.lu Tebliğ e-Sertifika 
Vergi Usul Kanunu 421 Seri No.lu Tebliğ e-Fatura ve e-Defter Mükellefiyet  Kriterleri 
Vergi Usul Kanunu 424 Seri No.lu Tebliğ Özel Entegratör ve Mali Mühür 
Vergi Usul Kanunu 431 Seri No.lu Tebliğ Elektronik  Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu 
Vergi Usul Kanunu 433 Seri No.lu Tebliğ e-Arşiv Uygulaması ve Avantajları 
V.U.K. 58 Sirküleri                                    Mükellefiyeti Zorunlu Firmaların Listesi 
V.U.K. 67  No.lu Sirküler e-Deftere Geçiş Süreleri  
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği                   e-Defter Uygulaması ve Yol Haritası 
2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği                 e-Defter  Kapanış Tasdik Süreleri  
V.U.K. 242. Madde                                Elektronik defter ve belgenin geçerlilik kazanması 
Türk Ticaret Kanunu(TTK 64,65,562,1527 md.)                        e-Fatura, e-Defter, e-İmza, e-Genel Kurul, K.E.P. vb.  
GİB Portalı  www.efatura.gov.tr e-fatura başvuru ve kullanım kılavuzu 
GİB Portalı  www.edefter.gov.tr e-defter  başvuru ve kullanım kılavuzu 
 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın(G.İ.B.) www.efatura.gov.tr, www.edefter.gov.tr  adresli  
internet sayfalarında konuya ilişkin detaylı teknik kılavuzlar ve başvuru  kılavuzu  mevcuttur. 

 

II-) e-DEFTER  NEDİR  ? 

e-Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) 
ile uyumlu, tutulması zorunlu zorunlu olan defterlerde yer alması  gereken tüm bilgileri taşıyan elektrik 
kayıtlar bütünüdür. Şirketlerde farklı  bilgisayar ortamlarında tutulan kayıtları, Gelir İdaresi Başkanlığı  
(G.İ.B.)’nın belirlediği formata çeviren ve standartlaştıran bir uygulamadır.   

Avantajı: Şirketler,  muhasebe defter kayıtlarını  flashbellek veya bluetooth teknolojisi ile saklayarak                 
binlerce sayfa kağıt defteri  saklama yükünden, noter açılış ve kapanış tasdik maliyetinden 
kurtulacaklardır. Bu belgeler, eskiden olduğu gibi V.U.K.’na göre (en az 5 yıl), T.T.K.’na göre (en az 10 yıl) 
saklanacaktır.    
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e-Defter Standartı Nedir ? 

 Nasıl ki e-faturada U.B.L. standartı varsa e-Defterde de X.B.R.L. adlı uluslararası  bir finansal raporlama 
standartı mevcut olacaktır. ABD Muhasebeciler Birliği’nin çıkardığı XBRL (Genişletilmiş İşletme Raporlama 
Dili) e-Defter standartı olarak kullanılıyor. Dünya çağında kullanılan XBRL’in önemli avantajı  şeffaflık, 
analize ve raporlamaya elverişli olmasıdır. Bu amaçla özel entegratör firmaları(Luca, Netsis, Logo, Lınk vb.) 
aracılığıyla, defter standartı için gerekli olan yazılım uyumluluk onayı G.İ.B.’dan alınmak zorundadır. 

 

  III-)  e-DEFTERİ  KİMLER  KULLANMAK  ZORUNDADIR ? 

Aşağıdaki ölçütleri sağladığından e-fatura kullanmak zorunda olan  bilanço usulüne tabi kurumlar ve gelir 
vergisi mükellefleri aynı zamanda e-defter tutmak zorundadır. Bilanço usulüne tabi olmayanlar ise              
(Serbest meslek erbabı ve işletme defteri kullananlar vb.)  e-Defter tutamazlar. 

VUK 421 Seri No.lu Tebliğ’deki  kriterlerine uyanlar ve V.U.K.  58 No.lu Sirküler ekindeki 
listede adı geçen firmalardan herhangi bir mal alımı yapanlar, e-fatura ve e-defter kullanma 
zorunluluğu kapsamına girmektedir. Buna göre; 

  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 
bunlardan herhangi bir mal alan  ve   2011 yılı brüt satışları 25 milyon TL’yı aşanlar e-
defter, e-fatura sistemine dahil olmak zorundadırlar. Yani asgari 25 milyon TL’lık brüt satışa sahip 
olan her firma ne iş yaparsa yapsın, madeni yağ lisansına sahip firmalardan  herhangi bir 
mal(örneğin bir depo benzin, yağ, şampuan, sakız, bisküvi  vb.) alışveriş yaparsa e-fatura ve e-
defter uygulamasına geçecektir.   
 

 4760 sayılı  Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa 
ve ithal edenler edenler ile bunlardan bunlardan herhangi bir mal(örneğin mendil, sigara, 
gofret vb.) alıpta 2011 yılı brüt satışları 10 milyon TL’yı aşanlar e-defter, e-fatura sistemine 
dahil olmak zorundadırlar. Akaryakıt taşıt tanıma sistemi ile yapılan alımlar, yazar kasa fişiyle 
yapılan herhangi bir alımda bile e-fatura kapsamına dahil  olunacaktır.   

 

İlgili tebliğlerde ve sirkülerde belirtilen bu firmalardan, sadece hizmet (lisans, kredi vb.) satın 
alındığında,  e–fatura ve dolayısıyla e-Defter sistemine dahil olma zorunluluğunuz bulunmayacaktır. 

e-Fatura Kullanma Zorunluluğu Olmayanlar e-Defter Kullanabilir mi ?  e-Defter kullanımı için 
e-fatura uygulamasına  dahil olma şartı kaldırılmıştır. Yani  e-fatura kullanmak zorunda olmayanlar da 
isterlerse sadece  e-defter uygulamasına geçilebilecektir. Aynı şekilde,  2011 brüt satış kriterleri 
açısından(421 Seri No.lu VUK Tebliği) zorunluluk olmadığı halde gönüllü  olarak e-fatura uygulamasına  
geçtiyseniz   e-deftere geçmek zorunda değilsiniz. 
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e-Defter Kullanma Zorunluluğu  Ne Zaman Başlayacaktır ?                                            

e-Defter uygulaması, 2014 yılı içinde veya en geç  01.01.2015 tarihinde başlayacaktır.      

V.U.K. 67 No.lu sirkülere göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren e-Deftere başlamak zorundasınız. 
Örneğin Kasım/2014’de www.e-defter.gov.tr sitesinden başvuru yapanlar  01.12.2014 tarihinden itibaren 
e-defter kullanmak zorundadır.  Aralık/2014 döneminden başvuranlar ise  01.01.2015 tarihinde  e-defter 
kullanmaya başlayacaktır.  Özel hesap dönemi kullananlar ise  en geç 01.12.2014 tarihinde   e-
defter kullanmaya başlamak zorundadırlar. 

Hesap dönemi içinde örneğin Kasım ayında G.İ.B.’na başvurup Aralık/2014 döneminde  e-deftere 
geçebilirsiniz. Ancak bu durumda 30.11.2014 tarihine kadar kağıt ortamında tuttuğunuz  defterinizi, 
başvuru tarihinizi (Kasım/2014) takip eden ayın sonuna kadar(31 Aralık 2014) noter kapanış tasdiki 
yaptırmak zorundasınız.  Tavsiyemiz, 2013 yılını parçalamamak ve  ekstra iş-zaman-noter masrafı  külfeti 
yaratmamak adına  en uygunu Aralık/2014 dönemi başında G.İ.B.’na başvurmanız ve dolayısıyla 
01.01.2015 tarihinden itibaren  e-defter uygulamasına geçmenizdir. En geç 01.01.2015 tarihinde e-defter 
uygulamasına başlanılmaz ise  defterleriniz hiç tasdik edilmemiş sayılacak ve defter tutmamaya ilişkin ceza 
hükümlerine tabi olunacaktır. 01.01.2015 tarihinden itibaren e-deftere geçme zorunluluğunuz olduğu 
halde kağıt defter tutmuş iseniz bu kağıt defterin hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 

 

IV-) e-DEFTER  KULLANIM  BAŞVURUSU  NASIL  OLACAK ?   

    Elektronik Defter uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin 
www.edefter.gov.tr adresindeki  “e-Defter Başvuru”  bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup 
onaylamaları gerekmektedir. e-Deftere sadece elektronik ortamda  (www.e-defter.gov.tr)   
başvurulabilecek olup kağıt ortamda kesinlikle başvuru yapılamaz. Başvuru için 2 unsur gereklidir : 

1-) Tüzel kişi başvurusunda mali mühür, gerçek kişi başvurusunda ise elektronik imza  gerekmektedir. 

2-) Mükellefin elektronik defter üretmeye “uyumlu yazılım”  programı olmalıdır :  G.İ.B.’nın                     
www.e-defter.gov.tr  sitesinde yayınlandığı üzere  sayısı 70’in üzerinde özel entegratör firma e-deftere 
uygun yazılımlar üretmektedir. G.İ.B.’nın teknik test onayından başarıyla geçmiş  bu özel entegratörler 
aracılığıyla e-defter uygulamasına geçmek zaman ve teknik açısından mükellefe  avantaj  sağlayacaktır. 

3-) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket               
imza sirkülerinin noter tasdikli örneği. (Ancak, 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura 
uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart 
aranmayacaktır). 

Neticede, başvuruda www.e-defter.gov.tr sitesindeki  “E-Defter Canlı Ortam Entegrasyon Başvuru” 
formunu  doldurulduktan sonra  “kaydet”  komutu verilmesi gerekiyor. 
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 Tüzel Kişi Mükellefler, başvuru formunda aşağıdaki bilgileri doldurmak zorundadır :  

• Vergi Kimlik Numarası (VKN)  

• Unvanı  

• Uyumlu Yazılım  

• Adresi  

• Telefon Numarası  

• Elektronik Posta Adresi  

• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)  

• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)  

• Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)  

• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)  

• Elektronik Posta Adresi (İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)  
 

Form doldurulup “Kaydet” butonuna basıldıktan sonra Java appleti çalışacaktır. Ardından mali mühürle 
başvuruya devam edilir. Mükellef, mali mühür sertifika bilgilerini yüklendikten sonra “İmzala” butonuna 
tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. “İşlem Başarılı” onay mesajı ile başvuru işleminin 
başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır.  

Başvuruda Hata: Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı  ve hataya ilişkin açıklama ile 
ilgili bilgilendirme yapılacaktır. 

Başvuru Başarılı: İşlemin başarılı olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda 
belirtilen e-posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği 
bilgisi, başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.  

     

Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın değerlendirmesi sonucunda e-defter 
tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter 
tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise başvuru tarihini takip eden özel 
hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Örneğin 15/9/2013 – 
14/9/2014 özel hesap dönemine sahip bir mükellef 4/6/2014 tarihinde elektronik defter uygulamasına 
başvuru yapması ve Başkanlık tarafından başvurusu uygun bulunması durumunda 15/6/2014 tarihinden 
itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaktır.  
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V-) MALİ MÜHÜR, BERAT DOSYASI  ve ZAMAN  DAMGASI NEDİR ve NE  İŞ YARAR ? 

Mali Mühür: V.U.K. 397 Sıra No.lu Genel Tebliğe göre e-faturanın ve e-defterin; kaynağının doğruluğu, 
içeriğinin değişmezliği, bütünlüğü ve okunabilirliği mali mühür(nitelikli elektronik sertifika) ile sağlanmak 
zorundadır.  Dolayısıyla, mükelleflerin TÜBİTAK tarafından üretilen mali mühür  edinmesi şarttır. Firma, 
TÜBİTAK üretimi bir mali mühür sahibi olacak ve flashbellekte taşıyabileceği bu mali mühür ile e-
faturalarını ve e-defterlerini imzalamak zorundadır. Aksi halde, üzerinde mali mühür olmayan faturanın 
veya e-defterin hiç  bir hükmü olmayacak ve yok sayılacaktır. Şirket bir ünvan değişikliğinde, mali mühür 
(elektronik sertifika alt yapısı) geçerliliğini kaybedeceğinden ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde 
yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir. Mali mühürün başvuru, işleyiş ve 
kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler, G.İ.B.’na bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin 
http://mm.kamusm.gov.tr adlı sitesinde yer almaktadır. 

   

e-Defterler, mutlaka tüzel kişilerde mali mühür(gerçek kişilerde e-imza) ile imzalanacaktır. Böylece, e-
Defter resmi açılış tasdiki yapılmış olur ve uygulama başlar. Gelir İdaresi Başkanlığı da  e-Defter 
üzerindeki mükellef imzasını kendi mührüyle imzalar ve böylece berat dosyası oluşur. Böylece, e-
defterdeki bilgilere ilişkin beraatın içinde G.İ.B.’nın imzası da olduğundan bu e-defter artık değiştirilemez, 
inkar edilemez ve güvenilir olacaktır. Yalnızca, G.İ.B.’nın izni çerçevesinde defterde bir değiştirme 
yapılabilecektir. Berat dosyası, ilgili deftere ait bilgileri(defter adı, dönemi vb.) içermektedir ve beraat 
dosyası olmaz ise defterin hiçbir geçerlilik hükmü yoktur. Defterler, mali mühür beratlarıyla saklanmalı ve 
gerektiğinde bu beratıyla ibraz edilmelidir.  Mükellef, e-fatura ve  e-defterde aynı mali mühür kullanılabilir. 

Berat Dosyası  Nedir?  

Mali Mühür Berat Dosyası:  1 Seri No.lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan bilgiler çerçevesinde, 
elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak GİB tarafından belirtilen standartlara uygun bilgileri 
içeren ve başkanlık mali mührü ile ile onaylanmış elektronik dosyadır.  Berat, mali mührün defterle ilişkisini 
ispatlar. Mükellef,  e-defterini mali mühürle onaylarak gerekli beratını  yapmış oluyor. GİB’de aynı şekilde 
kendi beraatini e-deftere yüklediğinde artık berat dosyası oluşuyor. Böylece, e-defter bilgilerinin  
değiştirilemezliği  sağlanmış oluyor. Berat, elimizdeki defterlerin yasal sürecinde değiştirilemeyeceğini 
garanti eden  çok önemli bir dökümandır.  e-Defter berati, kağıt defterdeki noter tasdiki  genel bilgilerini  
kapsayan bir dosyadır. Bu dökümanda    e-defterinizin  elektronik imza değeri  ve GİB’nın imzası  vardır.  
Buna göre defterinizde sonradan bir noktayı bile değiştirseniz,  sizin imzanız ile berattaki imzalar birbirini 
doğrulamayacaktır. Yani defterdeki  mevcut imzalar, bu değişiklik yapılan yeni işlemi ve defterin yeni halini 
kesinlikle doğrulamayacak ve yeni işleminiz geçersiz olacaktır. e-Defter beratlarının  başkanlık sistemine 
aktarılması, indirilmesi  ve  sorgulanmasına  ilişkin teknik açıklamalar  www.edefter.gov.tr adresindeki 
Webservis Kılavuzu’nda açıklanmıştır. Örneğin Büyük Defter (Defteri Kebir)  berati  aşağıdadır : 
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   Yukarıdaki e-Defter beratinde “Berat’a Konu Olan Doküman İmza Değeri” ifadesinin altındaki 
alfabetik ve numerik işaretler bu defteri kebirin doğruluğunu, inkar edilemezliğini bütünlüğünü ve 
değişmezliğini ifade etmektedir.   İleride  defterde yapacağınız bir muhasebe işlemi değişikliğinde, bu 
mevcut imza değeri işaretlerinin orjinalliği bozulacak ve değişen defteriniz artık geçersiz sayılacaktır. 

Zaman Damgası : Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeniyle beratların Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, gerçek kişi 
mükellefler için nitelikli elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel 
kişiliği olmayan ortaklıklar için mali mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır.                               
e-defter  de farklı bir “zaman damgası” üretimi uygulanması  ihtiyarıdır zorunlu değildir. Zaman damgası 
TÜBİTAK üretimi olup sadece berate  uygulanan elektronik bir işlemdir.  Zamanında defterinizi  GİB’e 
yüklemek istediniz ama bir felaket oldu  ve GİB sistemi çöktü. İşte ileride bir olumsuzlukla karşılaşmamak 
için bu “zaman damgası” uygulamasını kullanabilirsiniz. İlgili dönemde, teknik bir felaket ile karşılaşmamak 
için aslında o ay defterinizi oluşturduğunuzu  ve GİB sistemine yüklemeye çalıştığınızı söz konusu              
“zaman damgasıyla” ileride ispatlayabilirsiniz.  GİB sistemi normale döndüğünde süresi geçmiş olsa bile o 
ayın defter beratını  zaman damgası avantajıyla GİB’e yeniden  yükleyebilir ve bir ceza ila karşılaşmazsınız. 

 

 

VI-) UYUMLU YAZILIM NEDİR ?  

Uyumluluk, e-Defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda 
belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir ilgili yazılımın uyumlu 
yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir. Genel Tebliğ 
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hükümlerine göre elektronik defter tutmak isteyen mükellefler defterlerini oluşturmada, kaydetmede, 
onaylamada ve muhafaza etmede kullanacakları yazılımların, mutlaka  uyumluluk onayı almış bir yazılım 
olması gerekmektedir. Belirtilen yazılım uyumluluk onayı, G.İ.B.’dan onay almış özel entegratörlerin ticari 
amaçlı özel ya da paket program şeklinde olan yazılımlar için olduğu gibi, ticari amaç taşımaksızın 
mükellefin kendi kullanımı için geliştirdiği  yazılımlar için de geçerlidir. Mükellef şu andaki mevcut bilgisayar 
programına  X.B.R.L. standardıyla uyumlu bizzat Gelir İdaresi Başkanlığı’nın test onayından geçmiş bir                
e-defter uyum aracı da alabilir. Ancak,  e-deftere geçiş zamanın daralması ve teknik açısından risk 
alınmaması için en ideali daha önceden G.İ.B.’dan test onayı almış ve www.edefter.gov.tr adresinde ilan 
edilen uyumlu onay üreticisi özel entegratör ile çalışabilmektir. 

Muhasebe kayıtlarını tuttuğumuz bilgisayar programları, X.B.R.L.(Genişletilebilir İşletme Raporlama 
Standartı) ile  uyumlu olmalıdır. Bilgisayarınızda kullanacağınız uyumlu yazılımın,  XBRL’e uyarlanabilme 
şartını G.İ.B. belirliyor, test ediyor ve teknik kılavuzlara uygunsa onaylıyor. GİB’nın  www.e-defter.gov.tr  
sitesinde,  70 adet   özel entegratör firmanın yazılımları   yayımlanıyor. Özel entegratörlerce üretilen bu 
yazılımlar aracılığıyla e-defter oluşturmak isteyen mükelleflerin G.İ.B.’na başvurularında ayrıca yazılım 
uyumluluk  testi yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır. Uyumlu yazılım kullanılırken  Platform Bağımlı  
Uyumluluk Onayı ve Platform Bağımsız Uyumluluk Onayı olarak 2 farklı yöntem söz konusu olmaktadır:  

 

1) Platform Bağımsız : Uyumluluk onayı alan yazılımın, muhasebe sistemi ve ERP’ye entegre 
çalışabileceğinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın herhangi bir müdahalesi olmaksızın G.İ.B. tarafından 
test edilerek onaylandığını ifade eder. Avantajı e-defter yazılımının uyumlaştırma aşamasında ve 
defterin kullanımı aşamasında  G.İ.B.’nın hiçbir  müdahalesi yoktur.  

 

2) Platform Bağımlı: Platform Bağımlı da ise  yazılımın uyumlaştırma aşamasında G.İ.B.,  muhasebe 
modülüne sürekli müdahale/yönlendirme yapmaktadır. Bunun Önemi  Nedir ?  Siz bu yazılımda 
sonradan bir değişiklik yaparsanız muhasebe modül yazılımı onayı için yeniden GİB onayı almanız 
şarttır. Yani GİB, ileride deftere yeni  kullanım alanları, faklı uygulamalar ekliyor(örneğin e-defter  
modülüne şube adı bölümü vb. ekleyebilir) ve siz de platform bağımlıysanız yine GİB onayı almanız 
gerekiyor. Oysa Platform bağımsız da bu izne hiç  gerek yoktur.  

 

VII-) HANGİ DEFTERLER  e-DEFTER ORTAMINDA TUTULACAKTIR ? 

1 Seri No.lu e-Defter  Genel Tebliğine göre  yevmiye ve defteri kebir(büyük defter) tutulabilecektir. 
Tebliğde,  “www.e-defter.gov.tr”  belirtilen  veri format ve standartı    taşıyan  defterler e-defter olarak 
tutulmak zorundadır” ifadesi yer alıyor. Bugün için bu formatı sadece yevmiye defteri ve defteri kebir 
taşımaktadır.  İleride, örneğin envanter defteri, pay defteri vb.  veri formatı ve standartı da                   
www.e-defter gov.tr de ilan edilirse bir tebliğ değişikliği olmaksızın bu defterler de  e-defter olarak 
kullanabilecektir. Örnek yevmiye defteri ve Defter-i Kebir  elektronik formatı aşağıdadır : 
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VIII-)  e-DEFTERDE TASDİK ZAMANI  VE ŞEKLİ NASIL  OLACAK  ? 

Bir aya ait e-defterin,  o ayı  takip eden 3. ayın sonuna kadar açılış ve kapanış beratı alınmak 
zorundadır. Örneğin Ağustos/2014 döneminde kullanılacak bir yevmiye defterine,  mükellef mali mühür 
beraat dosyası ve  GİB mali mühür onayı alınıp  açılış ve kapanış tasdiki  aynı anda yapılmış olacak ve 
bu defterin tüm tasdik işlemi en geç takip eden 3. ayın sonuna kadar(30 Kasım 2014) tamamlanmış 
olacaktır. Başka bir deyişle Ağustos/2014 dönemine ait bu defter için oluşturulacak berat dosyası, bu 
defterin hem açılış ve hemde kapanış tasdik sayılacak ve  en geç 30 Kasım 2014 tarihinde bu işlem 
tamamlanmış olmalıdır.  İstisnası; her yılın Aralık ayı defteri sadece tüzel kişiler için gelir veya 
kurumlar beyannamesinin verildiği ayın son gününe(30 Nisan) kadar  mali mühürle onaylanıp 
defter GİB’na yüklenebilecektir. Böylece, yılın son ayı defterinin kapanış onayında 1 aylık ek süre 
kazanılıyor.                                                 

Özetle, 2015 yılı defterinin açılış tasdik tarihi, (Ocak/2015 defterinin 3 ay sonra  beratı dikkate 
alındığında)   en geç 30 Nisan 2015 tarihidir. Hesap döneminin son ayının(Aralık/2015) kapanış tasdik 
tarihi de kurumlar beyannamesinin verildiği ayın son günü olan 30 Nisan 2016 tarihidir.                     
E-defter  beratıyla, mükellefin noter  defter tasdik maliyeti kalkacaktır. 

1 No.lu e-Defter Genel Tebliğine göre  tasdik edilecek defterlere yazılacak temel  bilgileri Nelerdir ? 

a) Defter sahibinin ünvanı  ve iletişim bilgileri, defterin adı, hesap dönemi, faaliyet konusu,  nace kodu, 
YMM Bilgileri vb. yazılacaktır. 

b) Yevmiye Kayıt Bilgileri :  Muhasebe kaydına dayanak belgenin türü(fatura, çek vb.), tarihi, mahsup fiş 
no.su , satır numarası ve ödeme türü bilgileri vb. gerekiyor. 

IV-)  e-DEFTER OLUŞTURMA SÜRECİ : 

e-Defter oluşturabilmek için öncelikle şirketinizin mali mühür ve uyumlu yazılımı olacak.                         
e-Defteri kendi bilgisayar sisteminizde  GİB’dan onaylı bir özel entegratörce hazırlanan bir uyumlu yazılımla 
oluşturacaksınız. 

Sayfa 11’deki “e-Defter Oluşturma Süreçleri” şemasında belirtildiği üzere, e-Defteri uyumlu yazılımla kendi 
bilgisayarınızda oluşturduktan sonra  mali mühür(e-imza) ile onaylıyorsunuz ve sistem size mali mühür (e-
imza) değeri  (elektronik belge) üretiyor. Bu belgeyi, e-defter  beratının içine koyuyorsunuz. Bunu da 
GİB’nın   www.e-defter.gov.tr sitesindeki  e-defter beratına yüklüyoruz.  E-defter beratı bilgileri,  yevmiye 
defter üzerindeki noter defter tasdik  bilgilerine benziyor.  GİB’na yüklenen bu berata, GİB’ da kendi  mali 
mührünü yüklüyor ve daha sonrada mükellef de bu beratı onaylanmış son haliyle kendi bilgisayarına 
indiriyor. Böylece  bu beratı, kendi bilgisayarınızdaki e-defter ile birlikte muhafaza ediyorsunuz . Bu beratta 
(mükellef bilgileri, unvan, defter adı ve dönemi, kim oluşturmuş vb.) bilgileri bulunuyor. E-defteri,  www.e-
defter.gov.tr sitesinden beratı manuel olarak indirmenize gerek kalmayacak çünkü bu işi  bazı e-defter 
yazılımları  otomatik yapabiliyor.  

Aşağıdaki e-defter oluşturma süreci, esasında özel entegratörün teknik düzenlemesi sonucu 
gerçekleştirilecek işlemlerdir. Dolayısıyla şirketin muhasebe uygulayıcısı, özel entegratörün hazırlayacağı        
e-defter sistemine girip  normal muhasebe kayıtlarını  düzenlemesi yeterli olacaktır. Mali mühürü ise bizzat 
kendisi kullanabileceği gibi  isterde bir özel entegratör yoluyla da açılış/kapanış beratlerini GİB’na 
yüklemesi  yeterli olacaktır.  
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           e-Defter uygulaması, e-faturaya göre daha kolaydır. Defter bilgileri, sadece ayda bir kez G.İ.B. 
sistemine  yükleniyor ama uygulanmamasının  mükellefe getirdiği risk  e-faturaya göre daha yüksektir. 
G.İ.B beratinden sonra    e-defterde geriye dönük hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz.  

e-Defterin Oluşturulması  :   

a-) Uyumlu yazılım programınızın  portalı, e-defter uygulamasını bilgisayarınıza yüklüyor. 

b-) Ekranda şirket ve YMM/SMMM vb. bilgilerinin girileceği alan çıkıyor.  Mali mühür (Akıllı kart/flash 
bellek) ile sisteme giriş yapılıyor.  

c-) Burada teknik aşamalardan geçip sisteme defterlerinizi yüklüyorsunuz ve sistem gerekli otomatik 
kontrolü yapıyor.  Sistem örneğin Mayıs ayı yevmiye kaydını yüklemenizi istiyor. Bilgisayarınızdaki hazır 
Excel veya XML ortamında yevmiye kayıtları dosyanızı, bu  sisteme yüklüyorsunuz. “e-defter üret” 
komutuyla sistem gerekli  ön kontrolü yapıyor. Örneğin Nisan ayı  en son 49 no.lu yevmiye ile bitmiş ama 
Mayıs’ı siz 289 no.lu farklı bir  yevmiye no.su ile başlatmış ve yüklemişsiniz dolayısıyla sistem farkediyor 
bunu düzeltiyor.  Ayrıca, e-defter yüklenmesinde kesinlikle  ay atlanılmamalıdır, atlanırsa sistem uyarıyor. 
Yine sistem kontrol ediyor ve örneğin “defterde yevmiye kaydınız  15 Mayıs’ta kalmış, kalan günlerin 
kaydını tamamlayacak mısın ?  Yoksa parçalı defter mi yapacaksın ?”  şeklinde sistem uyarıyor. Burada                 
bir ay için parçalı defter oluşturmuş olabilirsiniz. Parçalı defter 2 şekilde olur.  GİB’in belirlediği e-defter  
boyut sınırı standartına göre bir aylık defter  200 megabytı aşamıyor. Dolayısıyla, büyük işletmelerde bir 
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ay için iki ayrı parçalı defter oluşturup GİB   sistemine yükleyebilirsiniz. Ya da  ara dönemlerde ay 
içerisinde manuel olarak defterinizi parçalayabilirsiniz. Örneğin çok yoğun ise Kasım ayının 1-15 günlerine 
1. Defter,   16. sonrasındaki günleri için  2. Defteri  oluşturabilir ve GİB sistemine yükleyebilirsiniz.  

Oluşan defterleri mali mühürle imzalayıp GİB’den  onaylı  beratları alınıyor. Ayrıca, www.edefter.gov.tr 
adresinde  yevmiye ve kebir defterinin zorunlu  görüntülenme standartı  da belirtilmiştir. e-Defterin berat 
görüntüsü ve GİB imza değeri vardır. e-defterde GİB beratından sonradan değişiklik yaparsanız  beratın 
sonundaki rakam, sayı ve işaretlerden oluşan bu imza değeri  bozulur ve defter yasal geçerliliğini 
kaybeder.   

Örneğin yevmiye defterinin sisteme yüklenmesi işlemi aşağıdadır : 

 

 

Özetle, uyumlu yazılım portalı aracığılıyla girdiğiniz sistemde  bilgisayarınıza açılan sayfaya mali 
mührünüzle giriyorsunuz. Burada istenen verileri girdikten sonra oluşturduğunuz  e-defterinize mali mühür 
vurup berat dosyasını GİB sistemine yüklüyorsunuz. Arkasından GİB mali mühür beratından  sonra oluşan 
berat dosyası nedeniyle  e-defteriniz  artık bütünlük, inkar edilemezlik, geçerlilik ve değişmezlik kazanıyor. 
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Bilgisayarınıza kurulu uyumlu yazılım sistemi aracılığıyla ilgili ayın berat dosyasını bilgisayarınızda 
muhafaza edebilirsiniz. Bu çerçevede, bazı yazılım programlarında “uzaktan denetim” de yapılabilmektedir. 

e-Defter  Uygulamasının Teknik Mimarisi : 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL  
e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar,  defterler kayıtlarının formatı, içeriği 
ve kullanım standartlarını belirlemektedir. Konu ile iligili detaylı açıklamalar www.edefter.gov.tr adresinde                      
e-Defter Paket dosyası içerisinde bulunan  “e-Defter Teknik Kılavuz”  dokümanında açıklanmıştır. 

a.  e-Defter dosyaları, ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır. 

b. Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. 

c. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin 
beratının aldıktan sonra defter olarak  saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter 
olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.) 

d.  Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası 
oluşturulur. 

e.  Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. 

f.  Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. 

g. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak 
yüklenir. 

h.  Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter 
sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan  e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası 
birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.) 

 

 

e-Defter Oluşturmak Zor mudur ? 

- e-Defter oluşturmak basit olup  zahmetli bir iş değildir. Yevmiye kayıtlarınızı, tek bir tuşla   e-defterinizi 
oluşturup  Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine  mali mühür beratınız  ile yüklemeniz mümkündür. Arkasından 
bu yüklenen beratınıza,  GİB’de  mali mührünü vurduktan sonra defter beratınız tamamlanmış olacaktır 
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X-) e-DEFTER  MUHAFAZA  VE  İBRAZI NASIL OLACAK ? 

Muhafaza ve İbraz yükümlülüğü;  defterin doğruluk, bütünlük, inkar edilemezlik ve değişmezliğine ilişkin 
her türlü elektronik veri, kayıt, doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsar.  E-defterler kağıt 
ortamda saklanamaz, saklanırsa da hiçbir yasal geçerliliği yoktur. e-defter beratleriyle birlikte yasal 
süresinde(V.U.K.’nda asgari 5 yıl - T.T.K.’nda asgari 10 yıl)  saklanmak ve yetkililerce istenildiğinde 
incelemeye ibraz edilmek zorundadır. e-Defter beratı olmaksızın bilgisayarınızda sakladığınız defterin hiçbir 
geçerlilik hükmü yoktur. Vergi incelemesinde veya bir  mahkemede istenildiğinde,  e-defterinizi mutlaka 
GİB onaylı son beratıyla birlikte ibraz etmelisiniz.  e-Faturada olduğu gibi XBRL formatındaki e-defteri de 
«görüntüleyici ekran» bir mevcuttur. İnternetin olduğu her ortamda vergi müfettişi de mahkeme de 
«görüntüleyici ekran»  üzerinden e-defter bilgilerinizi inceleyebilmelidir. Mükellef, gelişen teknoloji 
sayesinde gerekli görüntüleme araçlarını (bilgisayar vb.)  da bulundurmak  zorundadır. Mükellefin 
elektronik defter ve beratı, 3. kişiler bünyesinde veya Türkiye dışında muhafaza edilemez.   

Bilişim teknolojisi aracılığıyla mükellefler, çok sayıda e-faturayı ve e-defteri elektronik belge şeklinde 
şirket elektronik ortamında saklayabileceklerdir. Ayrıca, mükellefler isterse G.İ.B.’den izin alınmak şartıyla 
binlerce elektronik belgenin(e-fatura, e-defter) saklanması için özel entegratörlerden  sanal ortamda (bulut 
teknolojisi) da saklanması hizmeti alabileceklerdir.  

 

e-Arşiv Nedir ? e-Defter  oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan özel entegratörler yoluyla   e-Arşiv 
fatura uygulamasına geçilebileceği de unutulmamalıdır.  433 Seri No.lu  V.U.K.  Genel Tebliğine göre              
e-Arşiv fatura uygulamasını  kullanabilmenin ön şartı önce  e-fatura kullanıcısı olmaktır. Bu tebliğ 
öncesinde  işletmeler  e-faturayı,  sadece e-fatura kullanıcısı  olarak kendi  arasında kullanılabiliyorlardı. Bu 
tebliğ ile getirilen yenilikle   “e-arşiv fatura”,  ayrıca e-fatura kullanıcısı olmayanlar ile nihai 
tüketiciye de  düzenlenebiliyor. e-faturayı çok yoğun sayıda  kullanan bir mükellef,  bu uygulamayla  e- 
fatura kullanıcısı olmayanlara veya nihai tüketiciye  faturasını kağıt ortamında  gönderebilecek  ve  bu 
faturanın 2. nüshası mutlaka elektronik ortamda saklanmak ve ibraz edilmek zorundadır.  e-Arşiv fatura 
kullanmak zorunlu  olmayıp gönüllülüğe dayanıyor. Çünkü işletmelere maliyet avantajı sağlayacağından e-
fatura uygulaması kapsamındaki mükelleflerin gönüllü geçmeleri bekleniyor. Tek istisnası internetten 
satış yapanlardan 2014 brüt satışları 5 milyonu geçenler,  01.01.2016 dan itibaren bu e-arşiv  
sistemini kullanmak zorundadırlar. Mükellefin hem mağaza hem internet satışı varsa bu durumda bir  
teknik  ayrım yapmaksızın  2014 yılı toplam cirosu 5 milyon TL’yı aşanlar,  e-arşiv uygulamasına geçmek 
zorundadırlar. 

433 no.lu VUK Tebliğiyle getirilen önemli yenilik,  e-faturanın kağıt çıktısını irsaliye olarak 
kullanabilirsiniz. Tek şartı, kağıt faturanıza “bu belge irsaliye yerine geçmektedir” ibaresini koymalısınız. 
Müşteriye matbu kağıt çıktı yerine  “A 4”   kağıt çıktısı da fatura olarak verilebilir. Bu uygulamayla, 
mükellefin matbaa  maliyeti de kalkacaktır. 
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e-Arşiv Fatura Kullanan Mükellefler BA-BS  Beyannamesi vermek Zorunda mı ? 

E-Arşiv Fatura  başvurusunu, G.İ.B.’na değil  “Özel Entegratöre” yapıyoruz. Ayrıca, firmanın alış ve 
satışlarının tamamı e-arşiv kapsamında yapılıyorsa BA-BS vermenize gerek olmayabilir. Çünkü,               
özel entegratör  433 no.lu VUK Tebliğiyle takip eden ayın  15. gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na alış 
ve satış faturalarınızı zaten bildiriyor.  Dolayısıyla, BA-BS beyanname vermeme muafiyeti için G.İ.B.’na   bir 
dilekçeyle başvurabilirsiniz. Uygulama yeni olup GİB’nın  başvuruları olumlu şekilde yanıtlaması bekleniyor.    

 

 

 XI)  e-DEFTER  TUTMAMA  CEZASI  NEDİR ?        

Kağıt defter tutulmamasına ilişkin cezalar ile aynıdır. Buna göre ;  

 Tutulmayan ve tasdik ettirilmeyen e-defter hiç tutulmamış yani  yok sayılır. T.T.K. 562. Maddeye 
göre (açılış ve kapanış tasdiki yapılmaması) 4.000 TL idari para cezası  var.  

 Defter olmaması ve hiç kayıt olmaması sonucunda 300 günden az olmamak üzere(6.000-30.000 TL 
arasında) adli para cezası var. 

 1. derece usulsüzlük para cezası vardır. (defterlerin yazdırılmaması) 
 Yüklenilen KDV’nin reddi, re’sen takdir gibi ağır bir yaptırım vardır.  

                          

                   

XII) DİĞER ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : 

KAĞIT DEFTER İLE E-DEFTER FARKI NEDİR ? 

-Tutulacak Defterler: Kağıt defterden farklı olarak e-Defterde sadece Yevmiye ve Defteri Kebir  
tutulabilir. Şu aşamada envanter, pay defteri vb. tutulamıyor. 

-Açılış tasdiki Bilgileri : e-Defter beratında yer alan bilgiler(işletme bilgileri, defter adı, dönemi ve e-
imza bilgileri) vardır. Kağıt deftere göre  bazı işletme bilgileri, muhasebe fiş numarası, ödeme yöntemi vb. 
bilgileri farklılık göstermektedir. 

-Tasdik zamanı: e-Defteri oluşturup daha sonra(takip eden 3.ayın sonu) açılış tasdik beratı alıyorsunuz. 
E-defter açılış tasdiki aynı zamanda o ayın kapanış tasdiki de sayılıyor. Takip eden 3. ayda defter 
oluşturulup açılış ve kapanış tasdik beratı aynı anda alınmış oluyor. Kağıt defterde ise defter yazılmaya 
başlamadan önce mutlaka noterden açılış tasdiki yaptırılıyor ve yıl bitiminde yine noterden ayrıca kapanış 
tasdiki yaptırılıyor. 
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-Yevmiye Mahsup Fişi İşlemi:  e-Defter uygulamasıyla  en geç 45 günlük sürede mahsup fişi yazdırma 
zorunluluğu fiilen kalkmıştır. Çünkü mahsup fişi anında yazdırılıyor elektronik ortamda kayıt oluşturuluyor 
ve mali mühür vurulduktan sonra GİB beratı da alındığında defteriniz artık değiştirilemez oluyor. 

 e-Defterde yevmiye kaydına ilişkin belgeler(fatura tarih-no, çek no, banka hesap no vb.) o muhasebe 
kaydında mutlaka açıkça gösterilmek zorundadır. Eğer, belgeye dayanmayan bir yevmiye kaydı işlemi 
varsa(virman vb.) sistemde  belge bölümü   boş bırakılmalıdır.  

Ödeme kaydı türü (kasa, banka, çek vb.), oluşturulan yevmiye kaydına mutlaka yazılmalıdır. Eğer, satış 
esnasında henüz ödeme yapılmamış ise ödeme türü deftere yazılmayacaktır. Daha sonra ödeme 
aşamasında ödeme türü mahsup fişine yazılacaktır.  e-Defterde birden fazla ödeme aracı(kasa, banka, çek 
ile ödeme)  varsa bunları  tek bir yevmiye maddesinde  ifade edemiyorsunuz. Her ödemeye,  ayrı- ayrı 
yevmiye kaydı yapmalısınız. Bu kayıt külfetine karşın bazı entegratör yazılım programlarındaki e-defter 
uyum aracı,  bu ödeme yevmiye kaydını otomatikman ayrı ayrı yapabilme avantajı sağlıyor. Örnek kayıt : 

----------------------------/--------------------------                                               

120-Alıcı                                                     1.000                                 

191-İnd. KDV                                                180 

100-Kasa                                                      100    

      30 USD (5 No.lu Tahsilat Makbuzu) 

      40 TL   (6 No.lu Tahsilat Makbuzu) 

101-Alınan Çekler                                        200  

       X A.Ş. :  150 TL 

      Y Ltd.Şti : 50 TL 

102-Banka                                                    880 

       A Bankası  : 400 TL 

        B Bankası   : 300 TL 

        C Bankası   : 100 TL     

 

                            600-Yurtiçi Satışlar                                       1.180   

                           120-Alıcı                                                      1.180 

------------------------------------------------------- 
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 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 verfi 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.   

 

 Bilgisayar Haczedilirse  Mükellef Ne Yapacak ?  E-Defterlerin oluşturulduğu ve muhafaza 
edildiği bilgisayar işletim sisteminin yetkililerce haczedilmesi veya el konulması durumunu mükellef 
en geç 3 gün içinde GİB’na bildirmek zorundadır.    
 

 

e-DEFTER TUTULURKEN NELERE DİKKAT EDİLECEKTİR ? 

 

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.  

 

Geçmişe Dönük Muhasebe Düzeltme Kaydı Nasıl Yapılacak ? 

 İlgili ayın muhasebe defteri oluşturuldu ve GİB beratı alındıktan sonra geriye dönük düzeltme için mevcut 
kaydı silip GİB’den yeni  bir berat alamazsınız.  Bunu  yerine içinde bulunulan cari dönemde,  geçmiş 
dönem hatalı işlemi için gerekli muhasebe düzeltme kaydı yapılmalıdır. İlgili ayda oluşturulup GİB berat 
dosyası alınan e-deftere, sonradan gelen bir fatura işlenemez. Bu faturalar ancak sonraki aylara işlenebilir. 
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Şubeler :   

Şubeler içinde   ayrı-ayrı  e-defter  tutulabilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir iş yeri için 
ayrı ayrı e-defter başvurusu yapmak suretiyle defter tutmaları mümkün olup bu durumda işyerlerinin mali 
tablolarının hesap dönemi sonunda konsolide edilmeleri gerekmektedir.  

  

Defterdeki İmzalar ile GİB Beratı  Uyumlu Olmaz ise Ne Anlama Gelir ?   

e-Defterdeki imza ile GİB’e yüklenen berat bilgileri birbiriyle uyumlu değilse bu defterinizin noter tasdiki 
yaptırılmamış gibi yani hiç tutulmadığı anlamına gelir. e-Defteriniz üzerindeki bilgiler ile GİB berati 
üzerindeki  şirket ünvanı, vergi kimlik no vb. mutlaka birbiriyle aynı olmalıdır. Vergi inceleme elemanı 
denetime başlamadan önce “Mali mühür imzalarının geçerlilik süresi dolmuş mu? İmza doğru yere atılmış 
mı ? İncelenen defter ve berat görüntülemesi bilgileri, G.İ.B.’deki berat dosyası onayından farklı mı? 
Defterler uygun bir makinada rahatlıkla görüntülenebiliyor mu ? vb. ” sorularını ve yanıtlarını test ve               
teyid edecektir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, önce sorgulanan bu konuları gözden geçirip daha sonra  vergi incelemesine 
başlayabilecektir. İncelemeden önce, e-defterdeki uygun yazılım, nace kodu, YMM/SMMM sözleşme 
bilgileri G.İ.B. beratıyla örtüşüp örtüşmediğine bakılacaktır.  Yani doğru defterler üzerinden mi vergi 
incelemesi yapılıyor ? Vergi inceleme elemanı mutlaka bu önemli kriterlere bakacak. 

 

e-Defterin Denetime Etkisi Nedir ?  

e-Defter, bir aylık dönem için oluşturuluyor ve takip eden 3. ayın sonuna kadar www.e-defter.gov.tr sitesi 
üzerinden GİB’na yükleniyor. GİB’den mali mühür ile onay beratı aldıktan sonra defterinizde bir değişiklik 
yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ,  geriye dönülemeyeceğinden o ayda hata yapılmaması anlamında muhasebe 
ve vergi denetimin proaktif açıdan önemi daha çok artıyor.  Artık şirketlerde e-defter oluşturulurken,  daha 
sıkı bir “ön denetimin” (Örneğin ters bakiye veren cari hesapların mevcudiyeti,  belgesiz ve izah 
edilemeyen hesaplararası virmanların yapılması, ödeme belgelerinin doğruluğu vb.)  muhasebeci ve 
denetçi tarafından  daha güvenilir bir  program ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. e-Defter,  farklı 
denetimlerde(Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Denetimi, İç Denetim, TTK Bağımsız Denetim, Elektronik 
Denetim vb.) daha uygun ve etkin şekilde  işe yarayabilir.  İleriki dönemlerde, mükellefin izni dahilinde 
Yeminli Mali Müşaviriniz, S.M.M.M.’niz veya G.İ.B. defterinize ulaşarak  uzaktan denetim  yapabilir. E-
defter, şu anda tam bir vergi incelemesi yapılmasına müsait değildir.  

Şirketinizin muhasebe kayıtları da e-defter ile  Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmıyor. Sadece   e-Defter 
beratı  G.İ.B.’na yükleniyor, muhasebe kayıtlarının bilgisi G.İ.B.’na aktarılmıyor. E-defterdeki yazılımlar, 
kesinlikle vergi denetimi yapabilen yazılımlar değildir. Dolayısyla, şu aşamada  G.İ.B.  denetimi yapılamaz.   

Elektronik ortamda kayıt saklamaya ilişkin 431 Seri No.lu V.U.K. Tebliğiyle şu aşamada sadece  
Ö.T.V. ve Petrol Kanunu’na tabi bazı mükellefler için  incelemeye tabi  verilerin hazır tutulması zorunludur.  
Tebliğin asıl amacı;  şirketlerin  excel, txt, xml  vb. ortamda izlediği verilerini her an incelemeye hazır 
tutmalarını sağlamaktır. Mükellefin alış-satış faturaları, ihracat-ithalat beyannamaleri, stok envanter ve 
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üretim bilgileri vb. sürekli hazır halde tutulmalıdır. Tebliğ ile bugün mal hareketi için getirilen bu 
düzenlemeyle ileriki dönemlerde ücret, cari hesap, çekler  vb.  bilgileri de istenebilecektir. Örneğin 
günümüzde İndirilecek  KDV İade Listeleri GİB formatına göre düzenleniyor,  vergi dairelerince 70 kritere 
göre inceleniyor ve  hata varsa mükelleften düzeltilmesi isteniyor ve iade yapılmıyor.  Vergi müfettişi,  431 
Seri No.lu V.U.K. Tebliğiyle ileride her türlü denetimi yapabilir.  Dolayısıyla,  e-defter, e-fatura, kayıt 
saklama gereksinimleri vb.  düzenlemelerine bağlı olarak, Vergi Denetim Kurulu ileriki dönemlerde   
denetimler yapmayı planlıyor.  

e-Defter İzni İptali : Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
belirlediği esaslara, yasal mevzuata ve uyarılara uymayanların e-defter oluşturma izinleri,  1 yıl süreyle  
iptal edilebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


