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e-DEFTER UYGULAMASINA DAHI L OLANLARIN 
KAPSAMI GENI ŞLETI LDI   

A) GİRİŞ  

 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliğ 

(Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile; elektronik defterler tutacakların 

kapsamı, e-Defter uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, uygulamadan yararlanma izinlerinin iptali, 

sorumluk ve cezai müeyyidelerle diğer hususlarda değişiklikler yapılmıştır.  Anılan tebliğe ilişkin tespit 

ve düşüncelerimiz aşağıda olduğu gibi özetlenmiştir.  

B) E-DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİKLER 

 Daha önce olduğu gibi zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olanlar yine zorunlu olarak e-

Defter uygulamasına tabi ancak e-Fatura uygulamasındaki kapsam değişikliği nedeniyle daha fazla vergi 

mükellefi e-Defter kapsamına dahil edildi. Bunun dışında TTK 397. maddesi kapsamında zorunlu olarak 

bağımsız denetime tabi şirketler de 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulaması kapsamına alındı.  

Bağımsız denetime tabi şirketlerden henüz e-Defter uygulamasına geçmemiş olanların 01.01.2020 

tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin ise şartların 

sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, yani bağımsız denetim yapılacak yılı takip eden yıl 

başından itibaren e-Defter uygulamasını kullanmaları zorunludur. 

 e-Defter tutma zorunluluğu dışında kalan mükelleflerden bilgisayar yazılımı uygun olanlar 

isterlerse ihtiyari olarak e-Defter uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumdaki mükellefler başvuru 

tarihini takip eden ay başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilecekler. Ancak bu şekilde hesap 

dönemi içinde e-Deftere dahil olan mükellefler, kağıt ortamındaki defterlerin kapanışını, e-Deftere geçiş 

yaptıkları ay sonuna kadar kapanış tasdikini yaptırmak zorundadırlar. e-Defterin verildiği ilk ay açılış 

tasdiki, son ay da kapanış tasdiki hükmündedir. 

Hesap dönemi içinde zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil mükellefler e-Faturaya geçiş 

süresi içinde, ancak dönem içinde e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler izleyen yılın başından 

itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacaklardır. Bu türdeki mükellefler isterlerse e-Faturaya geçtikleri 

tarih itibariyle ihtiyari olarak e-Defter uygulamasına da dahil olabilirler. 

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan şirketler; tam bölünme, birleşme (devralan 

veya yeni kuruluş şeklinde birleşme) tür değiştirmeleri durumunda devralan şirket ile tam bölünme veya 

tür değişikliğinde yeni kurulan şirket e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bu şekildeki işlemlerde 

işlemin ticaret siciline tescil tarihini takip eden 3 ay içinde e-Defter uygulamasına geçilmesi zorunludur. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri 

veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör veya ciro tutarına bakmaksızın yazılı bildirim yapmak ve geçiş 

için 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır. 

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter 

uygulamasına dahil olması gerekiyor. 
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C) E-DEFTER YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ 

 e-Defter uygulamasından yararlanan mükelleflerin, aylık dönemler halinde oluşturdukları 

defterleri, kurumlar vergisi mükelleflerinde hesap döneminin son ayına ait defter hariç defter döneminin 

ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde defter beratını almaları gerekmektedir. Kurumlar vergisi 

mükelleflerinin hesap döneminin son ayına (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık) ait defter beratını 

hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar almaları zorunludur. 

3.No.lu Tebliğ ile yeni bir berat alma usulü getirilmiş olup her hesap döneminin başında 

bildirmeleri şartıyla, (bildirim e-Defter uygulaması aracılığıyla yapılacaktır) her bir geçici vergi dönemi 

aylarına ait e-Defter beratları her ay için ayrı ayrı olmak üzere ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin 

geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar verilecektir. Son dönem geçici vergi dönemini 

kapsayan ve aynı zamanda kapanış ayının içinde bulunduğu aylara ait defter beratları ise; gelir vergisi 

mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin, kurumlar vergisi mükellefleri için ise kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar alınabilecektir. Tercihlerini bildirmeyen mükellefler eskiden 

olduğu gibi aylık dönemler halinde berat almaya devam edeceklerdir. 

Defter beratlarını geçici vergi beyannamesinin verildiği ayda vermek isteyen mükellefler bu 

uygulamadan 01.01.2020 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla Ocak/2020 ayı 

sonuna kadar e-Defter sistemi aracılığıyla bu yöndeki tercihlerini bildirmeleri gerekmektedir. 

e-Defter ve berat dosyalarının mükellefin kendisine ait NES(e-İmza)/Mali Mühür ile imzalamaları 

esas olmakla birlikte 01.01.2020 tarihinden sonra oluşturulacak e-Defter ve berat dosyalarının NES/Mali 

Mühür ile imzalanması noterden tanzim edilecek vekaletname veya GİB tarafından belirlenecek usullere 

göre hazırlanacak elektronik imzalı muvafakatnamenin verilmesiyle; özel entegratör veya yazılım uyumu 

belirtilen yazılım şirketi yada defter tutma hususunda yetki verilen meslek mensuplarına ait NES/Mali 

Mühürü ile zaman damgalı olarak imzalanması ve bunlar tarafından sisteme yüklenmesi ve beratının 

alınması imkanı getirilmiştir. 

D) E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ MUHAFAZASI VE İBRAZI 

 e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler, e-Defter ve bunlara ait berat dosyalarını birbiriyle 

ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişlerini ise kağıt veya elektronik ortamda istenildiğinde 

ibraz edilmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar. Bununla birlikte e-Defterlere istenildiğinde kolaylıkla 

erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını 

üretebilmeyi sağlayacak şekilde muhafaza edilmesi şarttır. Muhasebe fişleri ilk kez gündeme getirilmiş 

olup bunların da kağıt veya elektronik ortamda muhafazası ve gerektiğinde ibraz şartı getirilmiştir. 

Diğer taraftan e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyasının, e-Defterlere ilişkin berat alınması 

süreleri içinde gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde kendisine GİB tarafından saklama izni verilen 

özel entegretörlerin bilgi işlem sistemlerinde veya GİB bilgi işlem sisteminde 10 yıl süreyle muhafaza 

edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk mükelleflerin kendi bünyesinde yapacağı muhafaza ve ibraz 

zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle e-Defter ve berat dosyaları öncelikle mükelleften 

talep edilir; talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilemediği veya edilemediğinin tevsikine müteakip, 

GİB aracılığıyla özel entegretör veya saklama GİB tarafından yapılmış ise GİB’e resmi yazılı talepte 

bulunarak e-Defter ve berat dosyalarının ikincil nüshası istenebilecektir. 
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E) DİĞER HUSUSLAR 

e-Defter tutanlar, VUK’da belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle; e-Defter ve beratlara ait 

kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görmemesi ve e-Defter ve berat dosyalarının 

ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumun öğrenilmesinden itibaren durumu 

tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte 15 gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yetkili mahkemeye 

başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini isteyebilir. Zayi belgesinin temininden sonra durum 

GİB’e yazılı olarak bildirilir. GİB tarafından istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi halinde, 

mükelleflerin zayi olan e-Defter ve kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-

Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığıyla sisteme yeniden yüklenmesi için GİB 

tarafından izin verilir. 

e-Defter tutanlar, e-Defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem sisteminin sağlıklı 

biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli teknik ve güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. e-Defter ve 

beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali mühürlerin,  mükelleflerin elinde 

olmayan sebeplerle arızalanması, çalınması ve benzeri diğer nedenlerle elektronik defter ve beratların bu 

Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama işleminin gerçekleştirilememesi halinde,  mükellefler söz konusu 

durumu ve yeni NES/Mali Mührün teminine yönelik başvuru işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi ve 

belgelerle GİB’e başvurmak zorundadır. Yeni NES/Mali Mührün temin edilmesini müteakip en geç üç iş 

günü içinde imzalanan e-Defter ve/veya berat dosyalarının GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

e-Defter tutanlar, e-Defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin 

haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü 

içerisinde GİB’e bildirmek ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak 

zorundadır. 

 

 Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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