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e-DEFTER TUTANLARIN MUHASEBE FI ŞI  
OLUŞTURMA, MUHAFAZA VE I BRAZ ZORUNLULUĞ U  

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 defter tutacakların kapsamı, 

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

cezai müeyyidelerle diğer hususlarda değişiklikler yapılmıştı.  Anılan tebliğe ilişkin olarak 31.10.2019 

tarih ve 444/2019-11 No.lu sirkülerimizde değişikliklere ilişkin bilgi verilmişti. Ancak gözlemlerimiz 

sonucunda 01.01.2020 tarihinden itibaren muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirilen muhasebe fişlerinin 

oluşturulması, imzalanması, muhafazası ve ibrazı hususunda eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sirkülerimizde 3 Sıra No.lu Tebliğ ile getirilen muhasebe fişleri konusuna değinilecektir. 

B. DEFTER TUTMA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU 

Defter tutma, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacirin yükümlülükleri arasında olmakla 

beraber 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre de mükellefin ödevleri arasında yer almaktadır.  Tacir ve 

vergi mükelleflerinin tutmak ve gerektiğinde ibraz etmek zorunda oldukları defterler her iki kanunda da 

zikredilmiş olup birinci sınıf tacirler, her bir hesap dönemi için ayrı yevmiye, kebir ve envanter defteri 

tutmak zorundadırlar.  Bu defterlerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslara 19.12.2012 tarih ve  28502 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişin Tebliğde yer verilmiştir. Elektronik ortamda 

tutulacak defterlere ilişkin usul ve esaslar ise 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğ ve bu tebliğde değişiklik yapan tebliğlerle 

belirlenmiştir. 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik 

Defter Genel Tebliğ ile de elektronik mahsup fişi oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Aynı 

Tebliğ ile elektronik ortamda oluşturulacak muhasebe fişlerinde yer alacak asgari bilgilere ilişkin 

kılavuzun www.edefter.gov.tr adresinde yayımlanacağı belirtilmiştir. 3 Sıra No.lu Elektronik Defter 

Genel Tebliğ ile e-Defter tutan mükelleflere 01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe fişi oluşturma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

C. E-DEFTERE TABİ OLANLARIN OLUŞTURACAKLARI MUHASEBE 

FİŞLERİ  

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

ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişlerini ise kağıt ve/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. 3 Sıra No.lu Tebliğ ile muhasebe fişi 

oluşturma zorunluluğu ilk kez gündeme gelmiş olup bunların da kağıt veya elektronik ortamda 

muhafazası ve gerektiğinde ibrazı şartı getirilmiştir. 
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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. 

3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğ ile 1 Sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış olup 

defterlerini elektronik ortamda tutmak zorunda olanların e-Deftere dayanak muhasebe fişlerini de kağıt 

veya elektronik ortamda muhafaza ve talep edildiğinde ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.  Muhasebe 

fişlerini kağıt ortamda tutma ve ibraz tercihinde bulunanların bu fişlerin çıktılarını alıp muhasebe 

yetkililerinin imza ve parafını taşıyacak şekilde muhafaza etmeleri gerekmektedir. Muhasebe fişlerini 

elektronik ortamda tutma ve ibraz etme tercihinde bulunan mükelleflerin ise Nisan/2020 de 

www.edefter.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuza uygun şekilde hareket etmeleri zorunludur. Bu 

kılavuza “http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Elektronik_Muhasebe_Fisi_Kilavuzu_30042020.pdf” 

adresinden ulaşılabilir.  Kılavuz Nisan/2020 ayında yayımlandığına göre muhasebe fişlerini elektronik 

ortamda oluşturma ve ibraz tercihinde bulunanların Mayıs/2020 ayından itibaren tüm mahsup fişlerini 

şirket muhasebe yetkilisi veya şirket yetkilisinin Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile 

zaman damgalı şekilde imzalamaları ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri zorunludur.  

VUK  Kayıt Nizamı başlıklı 219 maddesi aşağıda olduğu gibidir. 

Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:  

a. Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu 

bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla 

geciktirilmesi caiz değildir.  

b. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve 

parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara 

işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 

günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.  

c. Günlük kasa, günlük parakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine 

muameleler günü gününe kaydedilir. 

Yukarıdaki kanun hükmü ve 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğ uyarınca e-Deftere tabi 

mükellefler, kayıtlarını VUK 219/(1)-b maddesine göre muhasebe fişine dayandırmak zorundadır. Buna 

göre de e-Deftere kaydedilecek olan muhasebe fişlerini elektronik ortamda oluşturma, muhafaza ve ibraz 

tercihinde bulunan mükellefler, muhasebe fişlerini en geç 45 gün içinde yetkili kişilerin NES veya 

mükellef kurumun Mali Mührü kullanılarak zaman damgalı olarak imzalamaları gerekmektedir. Örneğin; 

1 Mayıs tarihli bir fişin en geç 14 Haziran gününde yetkili kişiye ait NES veya mükellef kurumun Mali 

Mührü kullanılarak zaman damgalı olarak imzalanması gerekmektedir. Aksi VUK hükümlerine aykırılık 

teşkil edeceğinden cezai işlem gerektirecektir. 

 Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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