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E‐Defter

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu
olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan
elektronik kayıtlar bütünü e-defter olarak tanımlanmıştır.

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler için 13.12.2011
tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri
Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ hükümleri
uygulanacaktır.
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E‐Defter

6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununun "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66
ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede
geçen defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter
defteri, karar ve işletme defteri) elektronik ortamda veya
dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve
kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl
tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği
hükme bağlanmıştır.
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E‐Defter
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye
Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması,
kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik
ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve
belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak
üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye
Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup,
kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini
haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza
kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili
kılınmıştır.
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E‐Defter
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
bendinde ise Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek
grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit
etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler
ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun
gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi
zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya;
bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere
bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını
tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz
zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre
tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve
düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu
hükme bağlanmıştır.
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E‐Defter Uygulaması
Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından;

13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğ ile defterlerini elektronik
ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen
gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin tebliğde yer alan şartları taşımaları
koşulu ile isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2012
tarihinden itibaren elektronik defter tutabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Maliye Bakanlığına tanınan yetki ile Bakanlık bu yetkisini kullanarak
421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayınlamıştır. İlgili tebliğ
ile E-defter kullanılması akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol
sektörlerinde yer alan firmalar ve bu firmalardan mal alan belli
büyüklükteki vergi mükellefleri için zorunlu tutulmuş ve e-deftere 2014
takvim yılı içerisinde geçilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
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E‐Defter Uygulaması
Mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma
zorunluluğu;
a) 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ
lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip
olanlar,

Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10.12.2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare,
kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik defter tutma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin
altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter uygulamalarından
yararlanabileceklerdir. 7



E‐Defter Uygulaması

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile

anonim ve limited şirket gibi kurumlar vergisi mükellefleri

oluşturdukları yevmiye ve büyük defterleri elektronik

ortamda tutabilirler. Serbest meslek erbabı mükelleflerin

serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı

esasındaki mükelleflerin işletme hesabı defterlerini bugün

itibariyle e-defter şeklinde oluşturabilme imkânları

bulunmamaktadır.
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E‐Defter Uygulaması
Uygulamadan yararlanma izni almış olan tüzel kişiler, aylık dönemler itibariyle
oluşturdukları elektronik defterler için, berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz
etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar. Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak
alınan elektronik defter beratı Açılış Onayı, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak
alınan elektronik defter beratı da Kapanış Onayı’dır.

Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratıdır.

Kapanış Onayı: Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratıdır.

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın
son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile
imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylar."
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E‐Defter Beratlarının Gelir İdaresi 
Başkanlığına Gönderilme Süresi
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-Gerçek ve Tüzel Kişi mükellefler, E- Defter
beratlarını beratın ait olduğu ayı takibeden
üçüncü ayın sonuna kadar GİB’e
göndermek zorundadırlar.

-Tüzel kişiler, hesap döneminin son ayına
ait beratlarını Kurumlar Vergisi
Beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar
GİB’e göndermek zorundadır.
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E‐DEFTER TANIMLAR VE KISALTMALAR

Sunumumuzun bundan sonraki bölümlerinde yer alan kavramlara ilişkin tanımlamalar ve
kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

E‐defter görüntüleme aracı: Oluşturulan e‐defter ve beratının anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde
görüntülenebilmesini sağlayan bilgisayar programı

Elektronik Defter Beratı: Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık
tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış
elektronik dosya

Elektronik Defter Uygulaması: Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve
standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine
getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter. gov.tr internet adresinde yer alan uygulama

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesi
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Format: Bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları
belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme, saklama ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi
belirten biçimlenme şekli

Güvenli Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik
imzayı

Hash: Bir verinin dijital parmak izi

Mali Mühür: 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK‐UEKAE
tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısı

Ortak denetim: Farklı ülkelerin denetim elamanları tarafından aynı inceleme konusu üzerinde yapılan vergi
incelemesi

Standart: Verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar
seti

SAF‐T (Standart Audit File): OECD tarafından bir model olarak vergisel denetime veri sağlama maksatlı
oluşturulan "standart denetim dosyası«
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Şema: Bir XML dokümanında bulunacak XML bilgilerin etiketlerinin tanımlanması

Şematron: Şemaya yerleştirilen bilgilerin kendisi, diğer elamanlarla ilişkisi ve konulabilecek diğer
mantıksal kuralların tanımlanması ve bu kuralların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi

Taksonomi: Belirli bir amaç için oluşturulmuş etiket seti ve doküman içeriğini tanımlayan XML
şeması ve sınıflandırma sistemi

Test aracı: E‐defter format, standart ve teknik koşullarına uygun biçimde yevmiye defteri ile büyük
defter oluşturulup oluşturulmadığının tespitine dönük kontroller yapan otomatik araç

TÜBİTAK‐UEKAE: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ‐ Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü

Uyumluluk onayı: E‐defter oluşturulması için kullanılan yazılımların Başkanlığın öngördüğü format
ve standartlara uygunluğunun sağlanması

Uzaktan denetim: Denetim elamanlarının mükelleflerin e‐defterlerine uzaktan erişerek denetim
yapmaları
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XBRL: Finansal bilgilerin raporlanması, iletilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan XML tabanlı genel
bir işaretleme dili

XML: Kelime ve sembollerin uygun dizilimini yöneten bir dizi teknik kurallar seti

XSD: XML şema tanımlaması

Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından
doğrulanan kaydı



E‐DEFTER
ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

İstanbul,  Nisan 2015
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ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

XBRL‐GL’de ki bütün alanlara yer verilmemiştir. Tüm alanlara ilişkin bilgiler e‐Defter 
paketi içerisinde yer alan kılavuzlarda açıklanmıştır.

Burada bahsi geçen alanlar sıklıkla yapılan yanlışlıkları önlemek adına dikkat
edilmesi gereken hususlar ilgili alan tablolarının DİKKAT kutucuklarında
açıklanmıştır.
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1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationIdentifier) 

e‐Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcıların işletme unvanlarının yazıldığı alandır. Bu
alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında
verilmiştir.
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2.   İşletme Tanımlaması (businessDescription) 

Bu alana işletmenin faaliyet konusunu gösteren “NACE” kodu yazılacaktır. Bu alana
ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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3. Hesap Dönemi Başlangıcı (fiscalYearStart) 

Mali yılın başlangıcının yazıldığı alandır. Bir yıllık süreyi ifade eder. Bu alana ilişkin
dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.

19



4. Hesap Dönemi Sonu (fiscalYearEnd) 

Mali yılın bitişinin yazıldığı alandır. Bir yıllık süreyi ifade eder. Bu alana ilişkin dikkat
edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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5. SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) 

SMM/MM/YMM nin adı soyadının yazıldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi
gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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6. SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması 
(accountantEngagementTypeDescription) 

Sözleşme tipi açıklaması serbest metin olarak bu alana yazılmaktadır. Bu alana ilişkin
dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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7. Şube No (batchID) 

Şube bazında defter tutan e‐Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır.

Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında 
verilmiştir. 
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8. Şube Adı (batchDescription) 

Şube bazında defter tutan e‐Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır.

Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında 
verilmiştir. 
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9. Kontrol Numarası (uniqueID) 

Oluşturulan defter parçalarına verilen tekil numaradır. Bu alanda değişiklik yapılmış
olup, kılavuzlarda güncellenmiştir.

Tüm yazılım programları bu güncellemeye istinaden düzenlemelerini yapmalıdır. 

Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında 
verilmiştir. 
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10. Oluşturma Tarihi (creationDate)

Defter dosyalarının oluşturulduğu tarihin, yer aldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat
edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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11. Doküman Açıklaması (entriesComment) 

Kayıt açıklaması için kullanılan alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, 
aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir. 

28



29



12. Dönem Başlangıcı (periodCoveredStart) 

Bir defter parçasının kapsadığı dönem başlangıcını ifade etmektedir. Bu alana ilişkin
dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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13. Dönem Sonu (periodCoveredEnd) 

Bir defter parçasının kapsadığı dönem bitişini ifade etmektedir. Bu alana ilişkin dikkat
edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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14. Kaynak Uygulama (sourceApplication) 

Defter ve beratları oluşturan ürüne (uyumlu yazılım) ait bilgileri içeren alandır. Bu
alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında
verilmiştir.
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15. Girişi Yapan Kişi (EnteredBy) 

Yevmiye kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir. Yevmiye kaydını yapan 
kişiler kurum içerisinde yetkilendirme ile belirlenebilir. 

Bu sorumluluk firmanın kendisindedir. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus,
aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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16. Kayıt Tarihi (enteredDate) 

Yevmiye tarihi, muhasebe kaydının yapıldığı günün tarihini ifade etmektedir. Bu alana
ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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17. Kayıt Tanıtıcısı (entryNumber) 

Muhasebe kaydı yapılan programlarda her kayıt kendine has bir numara almaktadır. 
Bu numara e‐Defter uygulamasında “muhasebe fiş numarası (entrynumber)” etiketi 
ile tanımlanmaktadır. 
Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında
verilmiştir.
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18. Belge Tipi (documentType) 

Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL
muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir
standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal
raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz
yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında
kaynak belgeye ait detay bilgileri, e‐Defter uygulamasında istenilmektedir.

Ayrıca 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.  36



Dolayısıyla elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye
kaydında gösterilmesi esastır. e‐Defter uygulamasında kullanılan standartların gereği
olarak belge bilgisine ilişkin detaylar elektronik defterlerde gösterilmelidir. Uygulamada
yer alan bazı belge tiplerinin elektronik defter uygulamasında, nasıl kullanılacağına dair
detaylı bilgi aşağıda açıklanmıştır. Bu açıklamalar uygulamada yapılan işlemlerin e‐Defter
uygulamasına nasıl uyumlu hale getirileceğine ilişkindir. Eğer aşağıdaki açıklamalarla
alakalı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. kanunlarda uygulamaya ilişkin farklı
bir hüküm var ise bu hükümlerin uygulanacağı tabiidir. Bu belge tipi elemanına ilişkin
dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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DİKKAT

Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanıyorsa,
mutlaka documenttype (belge tipi) alanının kullanılması gerekmektedir
(bkz. Tablo 1). Ancak muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir
belgeye dayanmıyorsa documenttype(belge tipi) alanı elektronik
defterlerde kullanılmamalıdır. Dolayısıyla muhasebe kaydına esas teşkil
eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, belge türü, tarihi
(documentdate) veya numarası (documentnumber) gibi bilgiler
verilemez. Örneğin, açılış‐kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir.
Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda
aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.

Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen Belge Tipleri 
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DİKKAT

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.

Tablo 1’de sayılan ilk 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, e‐Defter xml
alanlarında “documenttypedescription” alanına karşılık gelmektedir. Bu
alan 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.
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DİKKAT

Yazılımcıların dikkat etmesi gereken husus kayda esas teşkil eden tüm
belge tipi girişlerine kendi yazılımlarında olanak vermeleridir. Ayrıca
belgesiz kayıt girişlerinin de olması muhtemeldir. Dolayısıyla uyumlu
yazılım firmaları, belge tipleri konusunda kullanıcılarını doğru bir şekilde
yönlendirmek zorundadır.

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.
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Uygulamada bazı işlemlerin/belgelerin muhasebe kayıt şekilleri göz önünde
bulundurularak, söz konusu işlem ya da belgelerin e‐Deftere aktarılmasında ki
kolaylıklarla ilgili açıklamalar eklenmiştir.

Ancak bu kolaylıkların, e‐Defter uygulamasına geçiş aşamasında sağlanan hususlar
olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca açıklanan belge/işlemlerin dışındaki diğer tüm
belgelerin, elektronik defter uygulamasında esas olan, her bir belgeye ait bilgilerin,
tek bir yevmiye kaydında gösterilmesidir. Uygulamanın gelecek adımlarında XBRL
taksonomisinde yapılacak güncellemeler ile yeni XML alanları oluşturulacağı göz
önüne alınarak, uygulamada esas olan kayıt şekline uyum sağlanması için geçiş
aşamasında kullanıcılar tarafından kendi bilgi işlem sistemlerinde gerekli çalışmaların
yapılması, kullanıcılar açısından uygulamadaki zorunluluklara adaptasyonu
kolaylaştıracaktır.
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‐ Banka İşlemlerine istinaden açıklama

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.

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.
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‐ Masraf listesine istinaden açıklama

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.

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. 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 belgeler de
olduğu gibi, mükellef sorumludur. 43



‐ Z raporuna istinaden açıklama

Gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporu, muhasebe kaydında belge tipi
“other” ve belge açıklaması “Z Raporu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu Z Raporu’nun
numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak gün içinde yapılan satışlarda Z
Raporunun üzerinde yer alan ödeme yöntemlerine (nakit, kredi kartı, vb.) göre
ayrıştırılmalıdır.

Ödeme yöntemine isabet edecek KDV tutarlarının da ayrıştırılması ve her bir ödeme
yönteminin farklı yevmiye maddelerinde gösterilmesi gerekmektedir.
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‐ Çek bordrosuna istinaden açıklama 

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. Elektronik ortamda
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.
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‐ Senet bordrosuna istinaden açıklama 

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. Elektronik ortamda
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.
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‐ Ücret Bordrosuna istinaden açıklama 

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. Elektronik ortamda
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.
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‐ Serbest Meslek Makbuzuna istinaden açıklama 

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.
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19. Yevmiye Madde Numarası (entryNumberCounter) 

Yevmiye maddelerine müteselsil verilen sıra numarasıdır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi
gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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20. Satır Numarası (lineNumber) 

Yevmiye maddesinin her bir satırına verilen müteselsil numaradır. Bu alana ilişkin dikkat
edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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21. Yevmiye Madde Numarası (lineNumberCounter) 

Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında
verilmiştir.
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22. Yevmiye Tarihi (postingDate) 

Kaydın yapıldığı tarihtir. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki
tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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23. Belge Referansı (documentReference) 

Muhasebe içi takip numarası, belge referansı olarak kullanılmaktadır. Bu alana ilişkin
dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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24. Belge Tipi Tanımlaması (documentTypeDescription) 

Belge tipi alanına “other” yazılmış ise belgeye ilişkin tür bilgisi yazılacaktır. Doküman Tipi
Açıklaması, serbest metin olarak bu alana yazılmaktadır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi
gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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25. Belge Numarası (documentNumber) 

Muhasebe kaydına esas teşkil eden kaynak doküman tanımlamasında kullanılan
numaradır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat”
satırında verilmiştir.
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26. Belge Tarihi (documentDate)

Muhasebe kaydına esas teşkil eden kaynak doküman tanımlamasında kullanılan tarihtir.
Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında
verilmiştir.
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27. Ödeme Yöntemi (paymentMethod)

Ödeme/tahsilat bilgisinin yazıldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus,
aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir.
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E‐DEFTER
ELEKTRONİK DEFTERE AİT OLUŞTURMA SÜREÇLERİ

İstanbul,  Nisan 2015
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Şekil 1. E‐Defter İş Süreçleri

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.
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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.

Not: Uyumlu yazılım firmaları www.edefter.gov.tr sitesinde yer alan e‐Defter paketinden
güncel şema, şematron ve xslt dosyalarına ulaşabilirler.
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Adım 3 ve Adım 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.
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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.

Uyumlu yazılım firmaları, e‐Defter yazılımlarında, kullanıcıların oluşturduğu muhasebe
kayıtları ile oluşturulan elektronik defterler arasındaki kontrolü sağlayabilmeleri amacıyla
elektronik defterlere ait özet bilgileri (oluşturulan defterin borç‐alacak toplamı, yevmiye
madde sayısı başlangıç‐bitiş vb.) kullanıcılara sunmaları ileride çıkabilecek hataların önüne
geçebilecektir.

Adım 5‐6: E‐Defter uygulamasında beratlar GİB’e iki yöntemle gönderilebilir:

1‐ GİB E‐Defter Uygulaması aracılığıyla

2‐Web servis aracılığıyla
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1. GİB E‐Defter Uygulaması

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’den 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.
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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.

2. 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.
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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. Zaman damgası herhangi bir imza
kuruluşundan temin edilebilir. Ancak bazı yazılım firmaları da kendi firması adına aldığı zaman damgasını
kullandırabilmektedir. Uyumlu yazılım firmaları, bilindiği üzere defter ve beratların oluşturulması amacıyla
yazılımlarını kullanmak için anlaştığınız ve www.edefter.gov.tr sitesinden ismi yayınlanmış firmalardır.

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.
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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. Uyumluluk onayı alan yazılım firmaları dizin yapısı konusuyla ilgili olarak
e‐Defter müşterilerini yönlendirmekle sorumludur. Dizin yapısının detayı www.edefter.gov.tr sitesinde
yayımlanan YazılımUyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.
“Yevmiye/kebir dosyalarının, yevmiye/kebir beratlarının ve GİB onaylı yevmiye/kebir beratlarının içinde
tutulduğu dizin yapısının ekran alıntıları (Dizin yapısı standart ağaç yapısında olmalıdır ilgili ayın paketleri bir
klasörde, tüm ayların toplamı yıl klasöründe ve yılların hepsi de aynı klasörde olacak şekilde bilgisayarın
yerel depolamasında saklanmalı. XML dosyalarını mükellefin/denetim elemanının düzgün
görüntüleyebilmesi için XSLT dosyaları da ilgili ay dizinlerinin içerisine konulmalıdır. Dizin yapısı
…./VKN/YIL/AY/ altında Y‐K dosyaları *defterler+, YB‐KB dosyaları *defter beratları+, GIB‐YB ile GIB‐KB
dosyaları *GIB onaylı defter beratları+ şeklinde olmalıdır )”
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Şekil 2’de 2015 yılına ait örnek bir dizin yapısı sunulmuştur. Burada kök dizin (şekil
2’de EDEFTER olarak görülen) tamamen kullanıcıya ait olup, onun ardından gelmesi
gereken VKN/YIL/AY yapısı aynı olmalıdır. Burada ki en önemli husus bir aya ait
oluşturulan tüm defter, berat ve GİB imzalı beratlar aynı ay klasörü içinde
saklanmalıdır.

Aynı zamanda e‐defterlerin saklandığı ay klasörlerinde xslt dosyasının da bulunması
zorunludur. GİB’den onay almış uyumlu yazılım firmaları bu dosyaları kullanıcıları için
temin etmeli ve güncel dosyayı kendilerine belirtilen dizin yapısında sunmalıdır.

Yapılması gereken XSLT tanımları www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan e‐defter
paketi içerisindeki teknik kılavuzda açıklanmıştır.

Bu konuda yapılması gereken tanımlar, uyumlu yazılım firmalarının sorumluluğundadır.
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E-Defter sisteminde, oluşturulacak bir defterin azami boyu 200 Mb.
olabilir.

TÜBİTAK tarafından sağlanan imzalama yazılımı azami boyutu 200 MB
veriyi desteklemektedir ve tüm E-Defter yazılımları için geçerlidir.

Bir defter dosyasının boyutu 200 MB’ı geçtiği takdirde defterin
bölümlenmesi gerekmektedir.

Parçalı defter oluşturulması defter ve berat adlandırmasını etkiler.

Defter oluşturmada kullanılan bilgisayarın bellek kapasitesine bağlı
olarak, oluşturulabilecek azami defter boyutu 40 MB’a kadar
düşürülebilmektedir.
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Elektronik Ortam Kayıt Saklama 
Gereksinimleri

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 29.12.2013 tarih ve 28866 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 431 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile Vergi denetim faaliyetlerinin
gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara
ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine
(Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bazı mükellef ve sektörlere özgü olarak Yasal defterlerin, inceleme sürecine yeterli
bilgi sunamaması nedeniyle ek bilgi ve belgelerin elektronik ortamda saklanması ve
istenmesi halinde mükelleflerce ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kapsama alınan mükellefler belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik
ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda
muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu
mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir.
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Elektronik Ortam Kayıt Saklama Gereksinimleri
a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste
kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde
bulunanlar;
1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama
(deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme
lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış,
dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı,
depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,
b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle
ilgili olarak,
1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel
kişiler,
2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve
tüzel kişiler,
3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve
tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren
gerçek ve tüzel kişiler.

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum,
kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve
kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.
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Kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular;
– Satış kayıtları
– Alış kayıtları
– Envanter kayıtları
– İthalat kayıtları
– İhracat kayıtları
– Üretim kayıtları
– Diğer kayıtlar

Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile
istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.
Saklama yükümlülüğü TC sınırları içinde ve mükellef bilgi
sisteminde yapılmak zorundadır.
Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi
yeterlidir. (.xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml)
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Soru. Bir şirket birden çok e‐Defter programını şube bazında kullanabilir mi ?

Bir şirket şubeleri için olsun ya da olmasın sadece bir tane uyumluluk onayı almış E‐Defter
yazılımı kullanabilecektir.
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Soru. Defter kılavuzlarında belirtilen DOCUMENTTYPE, DOCUMENTTYPEDESCRIPTION,
DOCUMENTNUMBER,DOCUMENTDATE, PAYMENTMETHOD, DETAILCOMMENT alanlarının
doldurulması zorunlu mudur?
Bu alanlara bilgi girişi olmadan e‐Defter kullanılabilir mi?

Muhasebe kaydında bir belge varsa DOCUMENTTYPE alnının doldurulması zorunludur.

Var olan belge kılavuzlarda saydığımız fatura, çek, senet, müşteri sipariş belgesi, satıcı sipariş
belgesi, navlun haricinde bir belge ise documentType alanına "other" yazılması durumunda
DOCUMENTTYPEDESCRIPTION alanının doldurulması zorunludur.

Belge türü fatura, çek ve other olması durumda DOCUMENTNUMBER, DOCUMENTDATE
alanlarının doldurulması zorunludur.

Bir ödeme varsa PAYMENTMETHOD alanının doldurulması zorunludur.

DETAILCOMMENT alanı zorunlu değildir.
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Soru. Şirketlerdeki personel masrafları tek bir yevmiye maddesinde girilebilir mi
yoksa ayrı yevmiye maddelerinde mi girilmelidir.

Doküman tipi "other" seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile
fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilecektir.
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Soru. Önceki döneme ait defter bilgileri bir sonraki döneme devredilecek midir ?

E‐Defter uygulamasında önceki aylara ait kağıt defterlerin devir bilgisinin yazıldığı bir
alan bulunmamaktadır. E‐Defter uygulamasında her defter parçası kendi içinde tutar
bilgisi bulunmakta olup bir sonraki defter parçasına devir olarak aktarılmaz.
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Soru. Zaman damgası kullanılması ve alınması zorunlu mudur.

Zaman damgası kullanımı zorunlu değildir. Ancak GİB sistemlerinde yaşanacak
sorunlar nedeniyle berat yükleme süresi içinde beratlarınızı sistemimize
yükleyemiyorsanız bu durumda zaman damgası kullanılması istenilmektedir. Eğer
süresinde berat yüklenebiliyorsa zaman damgası kullanımı zorunlu değildir. Zaman
damgası TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin edilir.
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Soru. E‐Defter beratının GİB E‐Defter uygulamasına yüklenme tarihi

2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde;

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylar.’ hükmü bulunmaktadır.
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Soru. Müşteriden alınan 20 adet çeki, çek giriş işlemi ile kayıt altına almaktayız ve
cari hesabına tek satır olarak işlenmektedir. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin
ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile. belgenin numarasını bordro
numarası olarak kullanmak mümkün müdür?

Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma
imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü "other" yazılarak belge açıklaması
"Çek Bordrosu" tarih ve numara yazarak kayıt altına alınabilcektir.
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Soru. Kasa fişlerini detay bilgileri gösteren bir icmal hazırlayıp referans numarası
vermek suretiyle bu icmale ekleyerek tek satırda (örn:50 adet aynı güne ait fişi) tek
yevmiye fişinde gerekli kayıt işlemlerinin gösterilebilecek midir.

Düzenlenen yazar kasa fişleri "Z Raporunu" belge türü "other" yazılarak belge açıklaması

alanına "Z Raporu" yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazılarak kayıt altına

alınabilecektir.

Satıcı tarafından düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları

gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı

ile belge türü "other" yazılarak belge açıklaması alanına "İcmal Listesi" yazılarak bu

listenin tarih ve numarasını yazılarak kayıt edebilebilecektir.
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Soru. Açılış kayıtlarının bulunduğu Ocak ayı için E‐Defter oluşturma işlemi yaparken, 

açılış belgelerine ait kayıtların ilk başta olması, yani ilk yevmiye madde numaralarını 

alması gibi bir zorunluluk bulunmakta mıdır.

Açılış kayıtlarının bulunduğu Ocak ayı için E‐Defter oluşturma işlemi yaparken, açılış

belgelerine ait kayıtların ilk başta olması E‐Defter uygulaması ile getirilen bir yenilik

değildir.

Açılış kayıtlarının açılış dönemi defterinde ilk kayıtta yer alması gerekmektedir.
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Soru. Eğer bir firmanın mali müşaviri yok ise muhasebeci bilgileri alanında hangi 
bilgiler yer almalıdır.

Defter bilgilerinde muhasebeden sorumlu personel bilgileri yazılacaktır.

Sözleşme bilgileri alanı boş olacaktır. ( ‐ )
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Soru. İrsaliye hareketi ile oluşan muhasebe belgelerinde irsaliye matbu numaraları

E‐Defter‘de yer alacakmıdır. Virman, düzeltme, amortisman ve bu gibi kayıtlarda

belge tip tanımlaması ne olmalıdır.

İrsaliyenin kayıt edileceği ile ilgili e‐Defter uygulamasında (teknik olarak) bir

zorunluluk bulunmamaktadır. Ama irsaliye bilgilerini kayıt edilmek istiniyorsa belge

türü "other" seçilerek belge açıklaması alanına "irsaliye" yazarak tarih ve numara

belirterek kayıt edilebilecektir. Virman, düzeltme, amortisman gibi kayıtlar belgesi

olmayan kayıtlardır. Bu gibi kayıtlarda (belgesi olmayan işlemler) belge türü

belirtilmeden kayıt yapılabilecektir.
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Soru. Her bir çek, portföye alınırken ayrı yevmiye kaydı oluşturulacak. Aynı durum
bu çeklerin örneğin bankaya tahsilata verilmesi durumunda da geçerli midir? O çeki
içeren her türlü işlem de çekin bir belge numarası olduğu için ayrı bir yevmiye kaydı
oluşturulması gerekli midir? Bankadan gelen ödeme dekontu other açıklaması ile mi
kaydedilmelidir.

Banka dekontunu belge türü other yazarak belge açıklaması dekont yazarak kayıt
altına alınabilecektir.

Çek işletmeye alınırken ve tahsilat yapılırken de ayrı yevmiye maddesinde kayıt
edilmesi gerekmektedir.
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Soru. Muhasebe ilkeleri arasında yer alan Belgelendirme kavramına göre Muhasebede
yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması
gerekmektedir. Belge tipinin boş geçilmesi halinde usulsüzlük cezası tarhiyatı
yapılacakmıdır?

Belgeye dayanmayan kayıtlarda yer alabilmektedir.
Örneğin; amortisman kaydı, virman gibi. 

Eğer yevmiye kaydı bir belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı boş bırakılabilir.
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Soru. Her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak mı gönderilecektir.

Örnek: 1.1.2015'de e‐ Defter oluşturulmaya başlanırsa, muhasebe sisteminden
alınacak 1.1.2015 ‐ 31.1.2015 kayıtları ayrı, 1.2.2015 ‐ 28.2.2015 kayıtları ayrı,
1.3.2015 ‐ 31.3.2015 kayıtları ayrı mı gönderilecektir. Gönderilen aya ait defter
kayıtları için elektronik berat alındıktan sonra, mükellef olur da (her ne kadar yasal
45 günlük kayıt süresi düzenlemesine aykırı olsa da) mükellef geriye dönük bir kayıt
yaparsa sistem bunu nasıl tespit edebilecektir. Otokontrol mekanizması e‐Defter
sisteminde bulunmakta mı?

E‐Defter uygulamasında her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak
gönderilecektir.

Berat GİB sistemine yüklendikten sonra E‐Defter yazılımımız aynı aya ait başka bir
beratın sisteme yüklenmesine izin vermemektedir. Yani yasal süre geçtikten sonra bir
kayıt yapılması durumunda oluşturulacak deftere ait beratı e‐Defter sistemine
yüklenemeyecektir.



91

Soru. Elektronik berat kontrolü nasıl yapılacaktır. Mükellefin defter kayıtlarını
süresinde E‐Defter sistemine yükleyerek E‐berat aldığı nasıl kontrol edilebilecektir.
Bunun için mükelleften vergi incelemeleri sırasında nasıl bir talepte bulunulacaktır.

Defter uygulamasında elektronik ortamda oluşturulan defterler (kayıtlar) hiçbir
şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmemektedir. Başkanla sadece oluşturulan
defterlerin beratları (kağıt defterlerde açılış onayını gösteren ilk sayfa benzeri
mükellefin bazı bilgilerini içeren dosya) alınmaktadır. Yüklenilen beratlar e‐Defter
yazılımı tarafından GİB imza değeri ile imzalanarak onaylı hale getirilmektedir.

Onaylı beratlar mükellef tarafından sistem üzerinden indirilerek defterler ile birlikte
saklanması gerekmektedir. Burada Başkanlığın sadece gönderilen beratın mükellefe
ait olup olmadığı, uyumlu yazılım kullanılıp kullanılmadığı gibi kontroller
yapılmaktadır. Vergi incelemesi sırasında oluşturulan defterler ve GİB onaylı beratının
xml hallerinin sunulması yeterli olacaktır.
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Soru. Yevmiye ve Kebirlerini tutan ve sayıları birden fazla olan şubelerin E‐Defter
uygulamasını kullanabilmesi için her bir şube için ayrı ayrımı başvuru yapılacaktır.

Yasal mevzuatta şubeli defter oluşturma izniniz varsa şubeli defter oluşturabilecektir.
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Soru. E‐Defter oluştururken hatalı bir yevmiye yüklendiği tespit edilirse ve bu
defterinde beratı oluşturulup Başkanlık sistemine yüklenmesi durumunda
kaydın düzeltimi nasıl yapılmalıdır.

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7‐a maddesinde yazan hükme
göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile GİB'e başvurmanız gerekmektedir.
Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem
yapılır.
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Soru. E‐Defter uygulamasında dönem içerisinde uyumlu yazılım değiştirilmesi
uygunmudur?

Uyumlu program olmak şartı ile program değişikliği yapılabilecektir. Dilekçe ile
Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'na başvuru
yapılması gerekmektedir.
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Soru. E‐Defter başvurusunda bulunurken firma isminin yanlış yazılması halinde
düzeltme imkanı varmıdır?

Vergi numaranızı ve unvan belirtilerek Gelir İdaresi Başkanlığına durumu aktaran bir
dilekçe verilmesi gerekmektedir.
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Soru. Banka dekont işlemlerini other ‐ dekont olarak aktarabileceğimiz belirtilmiş.
Bu durumda data kontrollerinde belge numarası alanı zorunlu.
Belge numarası olarak beklenen veri nedir? Bankanın dekont numarası mı, yoksa
sistemimizdeki ilgili sistem numarasımı belirtilmelidir.

Belge numarası belge üzerinde yazan numaradır. Sistemin ürettiği numara değildir.
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Soru. Muhasebe ilkeleri arasında yer alan Belgelendirme kavramına göre
"Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye
dayanması gerekir. " Bu yorumdan yola çıkarsak belge türünün zorunlu alan olması
gerekir.

Biz yorumlardan yola çıkarak belge tipini boş geçersek ileride bir usulsüzlük cezası
ile karşılaşır mıyız ?

Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin amortisman kaydı, virman gibi. Eğer
yevmiye kaydı bir belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı boş geçilebilir.
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Soru. Kurumumuz 4572 sayılı özel kanuna göre kurulmuş bir tarım satış
kooperatifleri birliği olup, defterlerini Aralık‐2014 tarihinden itibaren elektronik
olarak hazırlayacaktır. Ancak, özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile bu
kooperatiflerin oluşturdukları birliklerin herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın
beyannamelerini SM/SMMM/YMM'ye imzalatma zorunluluğu bulunmaması
nedeniyle, kurumumuzun sözleşmeli SM/SMMM/YMM'si bulunmamakta ve
beyannameleri kurum yetkilileri tarafından elektronik olarak verilmektedir. Bu
kapsamda, e‐defterde bulunması zorunlu olan SM/SMMM/YMM'ye ait bilgiler
hanesine hangi bilgilerin yazılması gerektiğiyle ilgili tarafımıza bilgi verilmesini rica
ederiz.

Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm
yetkilisinin unvanı ve adı‐soyadı yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde
tutuluyorsa "Sözleşme No" alanına tire(‐) işareti yazılacaktır. Çünkü sözleşme bilgisi
alanı, schematron kontrollerine göre boş geçilmemesi gereken bir alandır.
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Soru. E‐Defter XBRL‐GL Yevmiye Defteri Kılavuzu'nda "documentType" alanı için
"Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü gösteren elemandır"
açıklaması bulunuyor.
Bir firmanın banka hesabına firmanın müşterisi tarafından yapılan, firmanın
müşteriye kesmiş olduğu bir faturanın karşılığı olan bir ödeme işlemi e‐deftere
yansıtılırken belge tipi/tarihi/numarası olarak ilgili olduğu faturanın mı bilgileri
girilmelidir, yoksa banka dekontuna ait bilgiler mi?

Bir firmanın banka hesabına firmanın müşterisi tarafından yapılan, firmanın müşteriye
kesmiş olduğu bir faturanın karşılığı olan bir ödeme işlemi e‐deftere yansıtılırken bu
muhasebe kaydına esas teşkil eden belge dekont olduğu için belge türü "other" belge
açıklaması "dekont" yazarak dekont tarih ve numarası ile kayıt edilmelidir.
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Soru. E‐defterin amacı nedir?

E‐defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve
vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. Elbette
BT'nin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı günümüzde diğer ülkelerdeki benzer
uygulamalara paralel olarak e‐defter uygulamasının ülkemizde de hayata geçirilmesi
bir gerekliliğin ötesinde artık bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca e‐defter,
mükelleflerin uyum maliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda e‐deftere geçilmesinin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
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 Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükleri değişen teknolojik ve idari
ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek,

 Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmak
suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine
imkân sağlamak,

 Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,

 Vergiye gönüllü uyumu artırmak,

 Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak ve yerleştirmek,

 Uzaktan denetim yapabilmenin kapısını aralamak,

 Uluslararası ortak denetime imkan sağlamak,
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 Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel hem de iç
ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak,

 E‐defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil,
firmalardan çeşitli sebeplerle (örneğin bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi)
bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir
veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.
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Soru . Defter standardı ne demektir?

Standart; verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını
amaçlayan kurallar setidir.

Günümüze kadar geliştirilen standartlar uygulamalara özel olmuş ya da sadece belli
sektörlerin ya da muhasebe standartlarının ihtiyacını karşılamaya yönelmiştir.
Uygulamalardan, muhasebe usullerinden, sektörlerden bağımsız ve global düzeyde
geçerliliğe sahip ilk standart, Türkiye olarak bizim de e‐defter uygulamasının teknolojik
alt yapısının oluşturulmasında tercih ettiğimiz XBRL (extensible Business Reporting
Language‐Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) dir. İlerleyen sorulardan da görüleceği
üzere, XBRL hem e‐defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir
esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir.
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Soru. Defter formatı ne demektir?

Format; bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde
çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme,
saklama ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi belirten biçimlenme şeklidir.

Halihazırda muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve transferinde farklı standart ve formatlar
kullanılmaktadır. Bunlar; excel, flat file, txt.jpg, pdf gibi for‐matlarda ya da doğrudan
database denilen tablolarda tutulmaktadır.

Finansal verilerin farklı formatlara dönüşebilecek şekilde üretimine izin vererek verilerin
tekrar girilmesi gereğini ortadan kaldırdığı ve farklı sistemler tarafından hazırlanan verileri
standart hale getirerek birleştirilebilir ve taşınabilir olmasını sağladığından ülkemiz e‐defter
uygulamasında şimdilik yevmiye defteri ve büyük defterin elekronik ortamda hazırlanması,
muhafazası ve ibrazı için XBRL GL (Global Ledger‐Global Defter) taksonomisi
kullanılmaktadır. XBRL GL, muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin
kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta,
finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz
yapılabilir hale getirmektedir.
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Soru. Tek format ve standart neden önemlidir?

E‐defter uygulaması, ancak tek bir format ve standart halinde sunulursa bir anlam ifade
eder. Diğer bir ifade ile verilerin e‐defter kapsamında ortak bir format ve standartta
alınmaması e‐defterden beklenen faydaları bütünüyle ortadan kaldırır.

Ayrıca özellikle çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) uluslararası arenadaki faaliyetlerinin gittikçe
artıyor olması, bu firmaların kamuya açık olan ve olmayan finansal bütün iş ve
işlemlerinin ortak bir dil etrafında toplanması zorunluluğunu da beraberinde
getirmektedir.

Bu çerçevede tek format ve standardın önemi şu şekilde sıralanabilir:
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 Dönüşüm ve yeniden üretim faaliyetlerini ortadan kaldırır.

 Standart raporların üretilmesine imkân verir.

 Muhasebe döngüsü içerisinde ve finansal raporlama zincirinde bilgilerin hızlı ve
ucuz iletimi sağlanır

 Farklı ana dillerde hazırlanan verilerin uluslararası finansal bilgi kullanıcıları
tarafından anlaşılabilir olmasını sağlar.

 Zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlar.

 Muhasebe programlarına bağımlılığını azaltır.
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 Defter oluşturma ve saklama ile ilgili uygulamaların ortaya çıkmasında rekabet
ortamı doğar ve tüm taraflara birlikte işlerlik kazandırır.

 Standart denetim/analiz araç ve uygulamalarının kullanımına imkân sağlar.

 Denetim elemanlarını karmaşık teknik işlemlerle uğraşmaktan ve dönüşüm için
gereken teknik bilgi yükünden kurtarır.

 Denetim ve yönetim faaliyetlerine hız ve etkinlik getirir.

 E‐Denetim ve uzaktan erişim/denetimin yolunu açar.
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Soru. E‐defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım nedir?

E‐defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım, elektronik imza veya mali
mühür temin edilmiş olması kaydıyla, e‐defter oluşturmaya uyumlu bir yazılıma
(muhasebe programı gibi) sahip olmasıdır.
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Soru. Kimler e‐defter tutabilir?

Genel Tebliğ'deki şartları yerine getirmiş olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler e‐defter
tutabilirler. Buna göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile
anonim ve limited şirket gibi kurumlar vergisi mükellefleri oluşturdukları yevmiye ve
büyük defterleri elektronik ortamda tutabilirler.

Ancak daha önceki sayfalarımızda da açıklandığı üzere serbest meslek erbabı
mükelleflerin serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasındaki
mükelleflerin işletme hesabı defterlerini bugün itibariyle e‐defter şeklinde tutma
imkânları bulunmamaktadır.
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Soru. Avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunuyorum; e‐defter tutmam
mümkün mü?

E‐defter uygulamasından yararlanabilmeniz için, Tebliğ çerçevesinde belirlenen
format ve standartlara uygun bir yazılım (muhasebe programı gibi) kullanmanız
gerekmektedir.

Nitekim Tebliğde, www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda
öngörülen veri standardı ve formata uygun olarak oluşturulan yazılımlara
uyumluluk onayı verileceği belirtilmiştir. Buna göre, söz konusu İnternet adresinde
hali hazırda sadece yevmiye defteri ile büyük defter için veri standart ve formatı
belirlendiğinden, avukatlık faaliyetinde bulunan bir mükellefin serbest meslek
kazanç defterini e‐defter şeklinde tutması şu an itibariyle mümkün değildir.
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Soru. Kullandığımmuhasebe programı ile e‐defter arasında nasıl bir fark var?

Günümüzde hemen hemen bütün işletmeler defterlerini çeşitli yazılımlar (muhasebe
programları gibi) vasıtasıyla elektronik ortamlarda tutmakta ve muhafaza
etmektedirler. Bugün piyasada işletmeler tarafından kullanılan çeşitli ve farklı
özelliklere sahip çok sayıda muhasebe programı (daha geniş anlamı ile yazılım)
bulunmaktadır.

E‐defter işte bu farklı yazılımlar arasında ortak bir dil kullanılmak üzere geliştirilmiş bir
bilgisayar programıdır. Diğer bir ifade ile işletmeler, Genel Tebliğin öngördüğü format
ve standartlara uygun bir biçimde geliştirilmiş yazılımlar (muhasebe programları gibi)
vasıtasıyla elektronik bir defter oluşturacaklardır.

İlerleyen soru‐cevaplarda da detaylı bir şekilde açıklanacağı üzere bu yazılımların e‐
defter uyumluluk testinden geçerek onay almış olmaları şarttır.
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Soru. Hangi defterler elektronik ortamda tutulacak?

Genel Tebliğ'de hangi defterlerin e‐defter şeklinde tutulacağına dair bir belirleme
yapılmamıştır. Ancak Tebliğin atıf yaptığı www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan
defterler için veri standart ve formatı belirlenmiş olup, bunlar da bugün itibariyle
yevmiye defteri ve büyük defterden ibarettir.

İlerleyen dönemlerde uygun veri standart ve formatları belirlenip duyurulduğu
takdirde, diğer bazı defterlerin de (örneğin karar defteri) e‐defter şeklinde tutulması
mümkündür.
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Soru. E‐defter tutmak zorunlu mu?

Genel Tebliğe göre mükelleflerin e‐defter tutmak zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Soru. Maliye Bakanlığı sektörler itibariyle e‐defter tutma zorunluluğu getirebilir mi?

Evet, Maliye Bakanlığı'nın e‐defter tutma zorunluluğu getirme yetkisi bulunmaktadır.

Nitekim, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın (2011
‐2013) 5 No.lu eyleminde; Gelir İdaresi Başkanlığı'nca "Tütün ve tütün mamulleri
sektöründe elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçilerek sektörün
takibinin sağlanacağı" ve bunun da 2012 yılının Aralık ayında tamamlanacağının
hedeflendiği belirtilmektedir.

26.10.2011 tarih ve 2011/18 No.lu Başbakanlık Genelgesi. Bu Genelge‘ ye göre Gelir
İdaresi Başkanlığı koordinatör kurum olarak belirlenmiştir.
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Soru. Bir mükellef olarak e‐defteri tercih etmemin bana ne faydası olacak?

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan
mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay maliyetlerine katlanmalarına
sebep olmaktadır.

Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde
fonksiyonel olarak kullanılamamaktadır. Büyük iş hacmine sahip mükellefler söz
konusu defterlerini uygulamada elektronik ortamda tutmalarına karşın yasal
zorunluluklar nedeniyle elektronik ortamın yanında kâğıt ortamında da muhafaza
etmektedirler.
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Buna göre, açıklanan bu sebeplerden dolayı mükelleflerin elektronik ortamda defter 
tutmalarının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Baskı, kâğıt ve toner/kartuş tasarrufu,

 Arşivleme tasarrufu,

 İşgücü ve zaman tasarrufu,

 Onay maliyetlerinde azalma,
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Ayrıca e‐defterin, ibraz yükümlülüğünün gerektirdiği çeşitli durumlarda belge
hazırlama, personel tahsisi ve denetim elamanının mükellefin işyerinde
inceleme yapmasına gerek bırakmaması gibi çeşitli faydaları olacağı da
muhakkaktır.

Şüphesiz e‐defterin ibrazı sadece vergi denetimi işlemleri ile sınırlı değildir. Bu‐
nun yanında örneğin mahkemeler veya bazı durumlarda bankalarca da istenen
bazı bilgilerin standart bir formatta hazırlanması ve bu bilgilerin ilgililerce daha
çabuk analiz edilmesi de mümkündür.

Görüldüğü üzere XBRL teknolojisi kullanılarak oluşturulan e‐defter, sadece
mükellefler için değil, bundan yararlanacak olan taraflar için de büyük kolaylıklar
ve maliyet avantajları sağlamaktadır.
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Soru. E‐defterin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında delil olma
özelliği var mı?

Evet. Genel Tebliğde sayılan adımlar neticesinde oluşturulan elektronik defterler,
Başkanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
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Soru. Mali mühür ve elektronik imza ne demektir?

Bu kavramlar, Genel Tebliğ'de elektronik defterin oluşturulması sürecinde
gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan bazı temel kavramlardır. Buna göre;

Mali mühür; 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için
TÜBİTAK‐UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade eden bir
kavramdır. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son
gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Elektronik defterler ile beratlarının
veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, güvenli mali mühür ile
garanti altına alınmaktadır.

Elektronik imza ise; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde
tanımlanan elektronik imzayı ifade eder. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili
olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza ile
imzalar. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının
inkâr edilmezliği, güvenli elektronik imza ile garanti altına alınır.
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Soru. "Mali mührü" nasıl edineceğim?

TÜBİTAK‐UEKAE bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), Mali Mühür
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (MM ESHS) işletilmesi, yedeklerinin alınması,
garanti ve bakımı ile ilgili faaliyetleri yürütmeye yetkili tek kuruluştur. MM ESHS sistemi
tarafından üretilen sertifikalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Vergi Usul Kanunu
kapsamında yapılan düzenlemelerde kullanılmak üzere tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş
ve işletmelere ait verilerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması
ile elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve saklanması sırasında güvenliğin ve
gizliliğin sağlanması amacı ile tasarlanmıştır.

Beş yıl geçerliliği bulunan bu sertifikalar bir adet akıllı kart içinde yer almaktadır. Bu
kartlar mini USB kart okuyucu ile sahibine teslim edilmektedir. Bu kartların garanti süresi
5 yıldır.

Detaylı açıklamalar, başvuru ve iptal süreçleri için http://mm.kamusm.gov.tr/ adresine
bakılabilir.
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Soru. E‐defter beratı nedir?

Elektronik defter beratı; Genel Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik
ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen
standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik
dosyayı ifade etmektedir.

Gelir vergisi mükellefleri e‐imza ile, tüzel kişiler ise mali mühürle berat alacaklardır.
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Soru. E‐defter ile e‐fatura entegrasyonunu sağlamak mümkün mü?

Günümüzde kullanılan muhasebe programları veya yazılımların büyük bir kısmı
hâlihazırda e‐fatura ile entegre olarak çalışmaktadır.

E‐defter, uyumluluk onayı almış bu yazılımlar aracılığı ile oluşturulacaktır. Dolayısıyla, e‐
defter ile e‐fatura entegrasyonunun sağlanmasımümkündür
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Soru. Bütün mükellefler içerik itibariyle aynı e‐defter programınımı kullanacak?

Genel Tebliğe göre; elektronik defterlere ilişkin format ve standartlarda değişiklik
yapılabileceği gibi elektronik defter oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin
standartlara uyma zorunluluğu getirilebilir ve bu zorunluluk mükellef grupları
itibarıyla farklılaştırılabilir.

Dolayısıyla, ilerleyen dönemlerde mükellef grupları itibariyle farklı içeriklerde e‐
defter tutulmasımümkündür.
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Soru. E‐defter tutmak için izin almam mı gerekiyor?

Evet. 

Genel Tebliğ'de belirtilen şartları taşıyan mükellefler e‐defter oluşturmak için izin 
almak zorundadırlar.
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Soru. E‐defter başvurusunu hangi kuruma yapacağım?

Genel Tebliğe göre; Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda 
bulunmanız gerekmektedir.
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Soru. E‐deftere başvurmak için hangi şartları taşımam gerekiyor?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek 
isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları 
gerekmektedir.

a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde 
üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,

b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan 
belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip 
olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,

c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında 
kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
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Soru. E‐deftere başvurmak için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

24. soruda yer alan şartları taşıyanlardan, Tebliğ kapsamında elektronik

defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve
belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük
adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilave
olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru
Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı,

b) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren
şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (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.),
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c) Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış 
bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, 
sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,

d) Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin "3.2 
Yazılımların Uyumluluk Onayı" başlıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler.
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Soru. E‐defter için başvurdum; uzunca bir süre geçtiği halde henüz cevap alamadım;
sebebi ne olabilir?

Elektronik defter uygulamasının altyapısı ve işleyişi göz önünde bulundurularak,
ilgilisine bilgi verilmek suretiyle, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurularının
cevaplanması belli bir süre ertelenebilir veya başvuruları sıraya konulabilir. Dolayısıyla,
başvurunuz bu kapsamda ertelenmiş veya sıraya konulmuş olabilir.
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Soru. E‐defter başvurumu yaptım, henüz onaylanmadı; bu arada kâğıt ortamında 
tutacağım defterlerimi notere onaylatmam gerekiyor mu?

E‐defter başvurunuz sonuçlanıncaya kadar kâğıt ortamında defter tutma
yükümlülüğünüz devam ettiğinden, bu defterlerinizi notere tasdik ettirmeniz
gerekmektedir.
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Soru. Hangi dönemler itibariyle e‐defter oluşturmam gerekiyor?

Genel Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler, aylık dönemler itibarıyla elektronik 
defterlerini oluşturacaklardır.
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Soru. E‐defterde açılış ve kapanış onayı ne demektir? E‐defterim ne zaman onaylanmış 
olacak?

E‐defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son 
ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.
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Soru. E‐defterimi, hangi tarihe kadar oluşturmam gerekiyor?

Bu konuda Genel Tebliğ'de gerçek kişiler ile tüzel kişiler için 2 farklı düzenleme
yapılmıştır. Buna göre;

 Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe
kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin
sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

 Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar
(Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme
süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
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Soru. Aylık olarak e‐defter oluşturulması sürecinde son adım hangisidir?

Mükellefler tarafından oluşturulan e‐defter kayıtları imzalanıp/mühürlenip berat dosyası
oluşturulduktan sonra, bu berat dosyası "e‐defter uygulaması" aracılığı ile Gelir İdaresi
Başkanlığı sistemine yüklenerek Başkanlık mali mührü ile mühürlenir. Buna göre e‐defter
oluşturma sürecinin son adımı beratın Başkanlık mali mührü ile mühürlenmesidir.
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Soru. Oluşturduğum e‐defterde sonradan muhasebe kayıtlarında bir hata yaptığımı 
fark ettim. Bunu nasıl düzeltebilirim?

E‐defter oluşturulduktan sonra muhasebe işlemlerinde hata veya yanlışlık yapıldığının 
tespit edilmesi halinde, bunun hatanın veya yanlışlığın tespit edildiği cari ay içerisinde 
muhasebe kayıtlarına göre düzeltilmesi mümkündür.
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Soru. E‐defter tutanlar kâğıt ortamında da defter tutacaklar mı?

Genel Tebliğe göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz 
konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.
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Soru. Dönem içinde e‐defter tutmaya başladım. Eski defterlerime ait ne tür bir 
işlem yapmam gerekiyor?

Genel Tebliğe göre mükellefler elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla 
eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
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Soru. "E‐defter uygulaması" ne demektir?

E‐defter, bu uygulama ile geçerlilik kazanır, şöyleki; e‐defter oluşturulduktan sonra
imzalanır/mühürlenir; onaylanan defterin imza/mühür değeri alınır; e‐defterin imza
değerini taşıyan e‐defter beratı mükellef tarafından www.edef‐ter.gov.tr adresinde yer
alan "e‐defter uygulaması"na yüklenir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu uygulamadan gelen beratı kendi mali mührüyle onaylar ve
mükellef bu uygulamadan indirdiği beratı ve e‐defterini yasal saklama süresince saklar.
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Soru. "E‐defter uygulaması’ na nasıl gireceğim?

www.edefter.gov.tr adresinden ulaşılacak olan bu uygulamaya mükellefler, kullanıcı 
kodu ve şifresi ile veya mali mühür/elektronik imza ile giriş yapacaklardır.
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Soru. "E‐Defter Uygulaması’ na girdikten sonra neler yapılmaktadır?

Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra mükellef tarafından oluşturulan e‐defter beratı 
dosyası (ki bu dosya standart zip formati ile sıkıştırılmalıdır) sisteme yüklenir. Bu 
belge;

• Belge bütünlük kontrolü,

• Belge doğrulama,

• Belge onaylama,

• Belge özet arşiv,

• Belge özet meta data saklama aşamalarından geçirilir.
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Buna göre örneğin belge "bütünlük" kontrolünde belgenin XSD kontrolü yapılır ve
ayrıca paket iletimi sırasında hash kod denetimi yapılarak paketlerin eksiksiz
iletildiğinden emin olunur.

Gelir İdaresi Başkanlığı yüklenen bütün belgelerin orijinal halinin üzerine seri
imza/mühür vurup saklar ve saklanan bu belgeler web ara yüzü ile firmaların
indirmesine ve saklamasına imkân sağlar.
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Soru. Kendi sistemimde e‐defterimi oluşturdum. Kanuni olarak, e‐defteri 
oluşturmuş sayılır mıyım?

Hayır. Kendi sisteminizde oluşturduğunuz e‐defterin, e‐defter beratını aldıktan sonra 
bunu "E‐Defter Uygulaması"ndan geçirmek ve bu berata Başkanlık mali mührünü 
vurarak asıl beratı almanız şarttır. 

Aksi takdirde kanuni olarak oluşturduğunuz e‐defter hiçbir hüküm ifade etmez.
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Soru. Bir tüzel kişi olarak e‐defteri nasıl oluşturacağım?

Genel Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilen tüzel kişiler, www.edefter.gov.tr
internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak e‐defterlerini
oluşturacaklardır.

Buna göre uygulamadan yararlanan tüzel kişiler, aylık dönemler itibarıyla
oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat
almak ve bunları istenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
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a) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe
kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylar.

b) Mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik
Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

c) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından
indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile
birlikte muhafaza edilir.
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Soru. Bir gerçek kişi olarak e‐defteri nasıl oluşturacağım?

Genel Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet
adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak e‐defterlerini oluşturacaklardır.
Buna göre uygulamadan yararlanan gerçek kişiler, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları
elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları
istenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.

 Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe
kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin
sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

 İmzalı defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter
Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

 Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından
indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile
birlikte muhafaza edilir.
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Soru. Hesap dönemi/takvim yılı içinde e‐defter tutmaya başlayanların kayıtları hangi
dönemleri içerecek?

Hesap dönemi veya takvim yılı içinde, e‐defter tutmak üzere izin alan mükellefler,
izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından
içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir.
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Soru. Oluşturduğum e‐defter beratımı Maliye Bakanlığı mı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı mı onaylayacak?

İlgili Bakanlıklar tarafından ortak çıkartılan Genel Tebliğe göre oluşturulan e‐defter 
beratınızı Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) onaylayacaktır.
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Soru. Berat verme ne anlama gelmektedir?

E‐defter, Genel Tebliğ'de belirlenen format ve standartlara uygun olarak hazırlandıktan
sonra gerçek kişiler için e‐imza ile imzalanır, tüzel kişiler için ise mali mühürle
onaylanır. İmzalanan/onaylanan defterin imza/mühür değeri alınmak suretiyle
elektronik ortamda bir dosya oluşturulur. İşte bu dosya e‐defter beratı olarak
isimlendirilir.

Daha sonra e‐defter beratı www.edefter.gov.tr adresindeki "E‐Defter Uygulaması"
üzerinden Başkanlığa gönderilir. Başkanlık da, uygulamadan gelen bu beratı kendi
mührüyle onaylar. Mükellef, e‐defterini ve Başkanlıkça onaylı bu beratı indirmek ve
yasal saklama süresince muhafaza etmek zorundadır.

Görüldüğü üzere, berat olmaksızın e‐defter bir anlam ifade etmemektedir. Diğer bir
ifade ile, e‐defter ancak ve ancak e‐defter beratı ile yasallık kazanır ve bir hüküm ifade
eder.
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Soru. Beratımı onaylarken elektrik kesildiği için işlemim tamamlanamadı;
ne yapmam gerekiyor?

Herhangi bir elektrik kesintisi nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması
işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza
(gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak
imzalanacak veya onaylanacaktır.

Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan
kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi
gerçekleştirilecektir.
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Soru. Zaman damgası ne demektir? Nerede ve nasıl kullanılır?

Zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet
sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder.

Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık
tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar,
güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman
damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK‐UEKAE‘ den temin edilecektir.
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Soru. Zaman damgası olmayan mükellefler elektrik kesintisi gibi sebeplerle beratlarını
Başkanlık sistemine onaylatamazlarsa ne olacak?

Bu gibi durumlarda Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep veya zor durum hallerinin
düzenlendiği madde hükümlerinin uygulanmasımümkündür.
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Soru. E‐defter muhafaza ve ibraz yükümlülüğü hangi hususları içeriyor?

Tebliğ kapsamında, elektronik defter oluşturma konusunda izin alanlar, muhafaza ve
ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uygun hareket etmek
zorundadırlar.
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• Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte
muhafaza edilmek zorundadır.

• Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr
edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için
elektronik defterlerin kâğıt ortamında saklanmayacaktır.

• Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi
kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde
elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik,
manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle
yükümlüdür.

• Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna,
bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik
imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı 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.
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Soru. E‐defter ibraz etmek için beratı da muhafaza etmek zorunda mıyım?

E‐defterler, ancak Başkanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte hüküm ifade
ettiklerinden, ibraz için beratın da mutlaka muhafaza edilmesi gerekmektedir.
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Soru. E‐defterimi yurt dışında tutabilir miyim?

Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi
işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt
dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade
etmemektedir.

Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.
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Soru. E‐defterimi bir "bulut"ta (cloud computing) tutabilir miyim?

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bulut çözümü aslında bir sanal veri
merkezi hizmetidir. Firmaların kendi veri merkezlerinde yapmayı hedefledikleri her
şey bir browser aracılığı ile erişilerek sanal ortamda yapılmaktadır.

Diğer bir ifade ile bu çözüm sayesinde bir veri merkezi alanına ihtiyaç duyulmadığı
gibi, soğutmaya, UPS'e, jenenaratöre ve bu alanın güvenliğini sağlamaya da ihtiyaç
kalmamaktadır. Ancak henüz yeni bir çözüm olan bu teknolojide veri güvenliği ve
hizmet sürekliliği ile ilgili birçok soru işareti henüz giderilebilmiş değildir.

Buna göre e‐defterin bir bulut çözümde tutulması ile ilgili olarak tartışmalar hala
devam etmekte olduğundan, bu konuda gelecekte İdare'nin yaklaşımını yakından
takip etmekte fayda vardır. Bununla beraber örneğin Hollanda gibi bazı AB ülkelerinde
İdareler mükelleflerin bulut çözümlerde verilerini tutmalarına izin vermektedirler.
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Soru. E‐defter Gelir İdaresi Başkanlığı ve/veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
mi muhafaza edilecek?

Hayır. E‐defter mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanacaktır.
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Soru. E‐defteri on‐line olarak mı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem sistemine
aktaracağım?

Hayır. Bir önceki soru‐cevapta da ifade edildiği üzere, oluşturulan e‐defter mükellefin
bilgi işlem sisteminde muhafaza edilecek olup, sadece e‐defter beratı Başkanlığa
aktarılacak ve bu beratın "e‐defter uygulaması" üzerinden Başkanlık mali mührü ile
onaylanması sağlanacaktır.
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Soru. Oluşturduğum e‐defter beratını Başkanlık mali mührünün vurulması amacıyla
Başkanlık sistemine aktarırken, e‐defterimdeki muhasebe kayıtlarına ait bilgileri de
transfer etmiş oluyor muyum?

Hayır. Daha önce de açıklandığı üzere mükellef tarafından kendi bilgi işlem sisteminde
oluşturulan e‐defter beratının onayı, www.edefter.gov.tr adresinde yer alan "e‐defter
uygulama aracı" na giriş yapıldıktan sonra, Başkanlık mali mührünün bu beratın
üzerine vurulması ile sağlanmaktadır.

Buna göre e‐defter beratı, oluşturulan ve mali mühür ya da güvenli e‐imza ile
değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınan elektronik
defter dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi için deftere ait belli
kimlik bilgileri ile defterin imza/mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na
mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan bir XML dosyasıdır. Bu dosyada
özetle defterin ait olduğu tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, gerçek kişiler için va‐
tandaşlık numarası, e‐defterin dönemi ve belge türü kodu (yevmiye veya büyük defter
gibi) gibi bilgilere yer verilir.
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Görüldüğü üzere, e‐defter beratına Başkanlık mali mührünün vurulması aşamasında
defter içeriğine ait herhangi bir muhasebe kaydı veya verisi Gelir İdaresi Başkanlığı
sistemine transfer edilmemektedir.
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Soru. Hangi durumda e‐defter iznim iptal edilir?

Elektronik defter oluşturma izni bulunmakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen veya bu Tebliğ
kapsamında Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara
uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri almayanların, elektronik defter
oluşturma izinleri yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. İzinleri iptal edilenler,
bir yıl süre ile Elektronik Defter Uygulamasından yararlanamazlar.
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Soru. İlgili bakanlıklar bilgi işlem sistemlerimi denetleyebilirler mi?

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde
belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların bilgi işlem
sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Elektronik defter tutanlar bu denetimler
sırasında, gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım
izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki denetim yetkisi
mahallinde kullanılabileceği gibi, bu süreçte uzaktan erişim yöntemlerinin
kullanılması da istenilebilir.
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Soru. Tüzel kişi bir mükellef olarak e‐defter tutabilmek için e‐fatura uygulamasından
yararlanma iznine sahip olmammı gerekiyor?

Evet. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek
isteyen tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan
belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip
olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları halinde e‐defter imkânından
yararlanmalarımümkündür.

Gerçek kişi mükellefler ise şu an itibariyle 397 No'lu Genel Tebliğe göre e‐fatura
uygulamasından yararlanamadıklarından, bu mükellefler E‐Defter Genel Tebliği'nde
belirtilen şartları taşımaları halinde e‐defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
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Soru. E‐fatura uygulamasından yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'na 
başvurdum, ancak henüz bir cevap alamadım; bu arada e‐defter tutmak için 
başvuruda bulunabilir miyim?

E‐fatura uygulaması için yaptığınız başvuru sürecinin tamamlanmasını takiben e‐defter 
için başvurmanız gerekmektedir.
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Soru. E‐defterimi tuttuğum bilgi işlem sistemim haczoldu; ne yapmam gerekiyor?

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 Başkanlığa bildirmek zorundadır.
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Soru. E‐defterim bilgi işlem sisteminden silindi; ne yapmam gerekiyor?

Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar
görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,
durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacaklarına
ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadırlar.
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Soru. E‐defter için noter masrafına benzer bir tasdik gideri olacak mı?

E‐defter oluşturacak mükellefler için herhangi bir tasdik masrafı söz konusu değildir.
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Soru. Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması mecburi olan "karar defteri" de elektronik
ortamda mı tutulacak?

Hangi defterlerin elektronik ortamda tutulacağı www.edefter.gov.tr adresinde
duyurulmaktadır.

Bugün itibariyle sadece yevmiye defteri ile büyük defter e‐defter şeklinde tutulacak olup,
karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Soru. E‐defterime esas teşkil eden kayıt ve verileri de ayrıca saklamak ve gerektiğinde
ibraz etmek zorunda mıyım?

Talep edilmesi halinde, elektronik defter kayıtlarına kaynak teşkil eden kayıt ve verilerin de
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında saklanması ve gerektiğinde ibraz
edilmesi zorunludur.
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Soru. Oluşturulan e‐defter, Başkanlık tarafından onaylanan berat olmaksızın Vergi Usul
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilebilir
mi?

Daha önce de açıklandığı üzere e‐defter, berat olmaksızın hiçbir hüküm ifade etmez.
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Soru. Yazılımın "uyumluluk onayı" ne demektir?

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticileri
ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler, Genel Tebliğde belirtilen esaslara uygun
elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan ve muhafaza eden yazılımlarının, yine
bu Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygunluğunun Başkanlık
tarafindan onaylanmasına "uyumluluk onayı" denilmektir. Diğer bir ifade ile "uyumluluk
onayı" e‐defter oluşturulması (ile kaydedilmesi, onaylanması ve saklanması) için
kullanılan yazılımların Başkanlığın öngördüğü format ve standartlara uygunluğunun
sağlanmasıdır.
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Soru. Yazılım üreticileri yazılımlarının "uyumluluk onayı" nı alabilmeleri için hangi
belgelerle nereye başvuracaklardır?

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticileri,
bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan,
muhafaza eden yazılımların Başkanlık tarafından onaylanması amacıyla aşağıda yer alan
bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde yer alan adrese yazılı olarak
başvuruda bulunacaktır.
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• Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,

• Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,

• Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik
doküman veya dokümanlar,

• Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim
sistemi gibi genel özellikleri,

• Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel
süreçlere ait iş akış şemaları,

• Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan
yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı veya elektronik mühürlü elektronik
defter örnekleri,

• Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği.
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Soru. "Test aracı" nedir?

www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan kılavuzlara göre oluşturulması gereken yazılımlar
için geliştirilen "test aracı" e‐defter format, standart ve teknik koşullarına uygun biçimde
yevmiye defteri ile büyük defter oluşturulup oluşturulmadığının tespitine dönük kontroller
yapan otomatik bir araçtır. Test aracı, www.edefter.gov.tr adresinde yer almaktadır. 68.
soruda da açıklanacağı üzere uyumluluk onayı verilmesinde test aracından başarılı geçmek
mutlak bir şart olmakla beraber, tek şart değildir.

Onaylama işlemi için yazılımı üreten firmanın sunacağı program ile ilgili vereceği detaylı
bilgileri içeren başvuru dokümanlarının yeterli bulunması gerekmektedir. Elbette bu
değerlendirmenin test aracını kullanım izni verilmeden önce yapılarak eksikliklerin
tamamlanacağı aşikârdır.
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Soru. "Test aracı" nasıl işleyecek? Hangi kontrolleri yapacak?

Teste başlama izni verilen mükellef test aracına e‐imzası ya da mali mührü ile bağlanarak
test planını tamamlamaya çalışacaktır. Test aracı ilerleme durumunu ve hataları interaktif
biçimde test yapan kişilere sunacağı için personel teknik desteği minimum düzeyde
tutulmaktadır.

Test aracı ile imza/mühür kontrollerinin yanı sıra ayrıca şema ve şematron kontrolleri de
yapılacaktır. Şema, bir XML dokümanında bulunacak bilgilerin etiketlerini tanımlar. Diğer
bir ifade ile bulunması gereken bir bilginin yer alıp almadığını kontrol eder.

Şematron ise şemaya yerleştirilen bilgilerin kendisi, diğer elemanlarla ilişkisi ve
konulabilecek diğer mantıksal kuralları tanımlar ve bu kuralların sağlanıp sağlanmadığını
kontrol eder.
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Soru. Hangi testleri geçen yazılımlara uyumluluk onayı verilecek?

o Aşağıda sayılan hususlarda yapılacak testleri başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara
uyumluluk onayı verilecektir.

o www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları
ve formata uygun olarak oluşturma,

o Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına ilişkin şartları sağlama,

o Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde
gerçekleştirme,

o www.edefter.gov.tr adresinde açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine
ilişkin işlemleri yerine getirme,

o Duyurulan diğer şartların yerine getirme.

o Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi başarılı biçimde
tamamlayanlar www.edefter.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
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Soru. Kendi geliştirdiğim yazılımı kullanan bir firma olarak ben de uyumluluk testi
yaptıracak mıyım?

Yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler de, Genel Tebliğde belirtilen esaslara uygun
elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımlarının Başkanlık
tarafından onaylanması amacıyla soru 65'te belirtilen bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr
internet sitesinde yer alan adrese yazılı olarak başvuruda bulunarak uyumluluk testini
yaptırmaları gerekmektedir.

Kendi yazılımını kendisi geliştiren mükelleflerden test sürecini başarılı bir şekilde
tamamlayanlar internet sitesinden ilan edilmeyecektir.
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Soru. E‐defter yazılımındaki bir değişiklikten veya yeni çıkarttığımız bir versiyondan
dolayı uyumluluk testi bir kez daha mı yapılacak?

E‐defter yazılımlarında zaman zaman değişiklik yapılması mümkündür. Örneğin Başkanlık
farklı sektörler için farklı e‐defter format ve zorunluluğu getire

bilir. Veya mevcut e‐defterlerde değişikliğe gidebilir. Bu gibi durumlarda uyumluluk
testinin bir kez daha yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan her yeni versiyon e‐defter oluşturma ve imzalama ile ilgili değişiklik
getiriyorsa uyumluluk testinden geçmesi gerekmektedir. Bu, yeni versiyonun da
www.edefter.gov.tr adresinden duyurulması anlamına gelmektedir. Bunun dışındaki diğer
değişiklikler için test sürecinden geçilmesine gerek yoktur.



179

Soru. İlan edilen yazılımlar aracılığı ile e‐defter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek 
var mı?

Genel Tebliğe göre; ilan edilen yazılımlar aracılığı ile e‐defter tutacakların ayrıca test 
yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
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Soru. Yazılımına uyumluluk onayı alan bir üreticinin, sonrası için nasıl bir yükümlülüğü 
bulunmaktadır?

Genel Tebliğe göre; uyumluluk testini geçen yazılımların gerekli şartları sürekli olarak 
taşımaları için bu yazılımların üreticilerinin gerekli önlemleri almaları zorunludur. 

Uyumluluk onayı alındıktan sonra üreticilerden bir taahhütname alınmaktadır.
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Soru. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca henüz onaylanmamış bir yazılım kullanıyorum;
bununla e‐defterimi oluşturabilir miyim?

Bunun için kullandığınız yazılımın Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde
www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan kılavuzlara uygun bir şekilde revize edilmiş
olması ve Başkanlıkça onaylanması gerekmektedir.
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Soru. Denetim elemanı e‐defterimi istedi; bunu nasıl ibraz edeceğim?

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte
muhafaza edilmek zorundadır. Buna göre, mükellefler istenildiğinde elektronik
defterlerini ve ilgili beratlarını; elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla
eksiksiz ve okunabilir bir şekilde ibraz etmekle yükümlüdürler. Beratın da, e‐defterde
olduğu gibi kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların
doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve
veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama
ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olduğundan,
elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir
biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak
biçimde yerine getirilmelidir.
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Soru. E‐defterimi isteyen denetim elamanı, ibraz ettiğim beratın o deftere ait olup olmadığını
nasıl kontrol edecek?

Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e‐defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e‐deftere
ait olup olmadığını "e‐defter görüntüleme aracı" ile teyit edecektir. Daha önce de açıklandığı
üzere mükellef e‐defteri imzalayıp/mühürle‐yip imza değerini/mühür değerini berata taşır. İmza
değerini taşıyan bu beratı, "e‐defter uygulaması" üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine
yükler.

Bu berata Başkanlık kendi mali mührünü vurur ve işte bu aşamada oluşan berat, e‐deftere
hukukilik vasfını ve dolayısıyla delil olma özelliğini kazandırır. Diğer bir ifade ile asıl berat,
Başkanlık mali mührünü taşıyan bu berattır. Denetim elamanı www.edefter.gov.tr adresinden
edindiği "e‐defter görüntüleme aracı" ile, mükellefin ibraz ettiği beratın bu deftere ait olup
olmadığını kontrol eder.

E‐defter görüntüleme aracı ile:
e‐defterin imzasının veya mührünün doğru olup olmadığı,
e‐defter beratında bulunan mükellef imzası veya mührünün doğru olup olmadığı,
e‐defterde bulunan mükellef imzası veya mührü ile e‐defter beratında bulunan deftere ait imza
veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı
e‐defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü yapılarak
edefterin doğruluğu teyit edilir.
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E‐defter görüntüleme aracı ile:

• e‐defterin imzasının veya mührünün doğru olup olmadığı,

• e‐defter beratında bulunan mükellef imzası veya mührünün doğru olup olmadığı,

• e‐defterde bulunan mükellef imzası veya mührü ile e‐defter beratında bulunan 
deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı

• e‐defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup olmadığı, kontrolü 
yapılarak e‐defterin doğruluğu teyit edilir.
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Soru. E‐defterimi isteyen denetim elamanına karşı, ibraz dışında ne gibi
yükümlülüklerim var?

Elektronik defter tutanlar, Kanunlarla yetkili kılınan kurum ve kişilerin talebi üzerine
elektronik defterlere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan
donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için
gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar,
terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.

Diğer taraftan, Genel Tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturanlar, bilgi işlem
sistemini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları,
hiçbir şekilde kısmen veya tamamen denetim elemanlarının erişimini ve
denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemez.
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Soru. Oluşturduğum e‐defteri inceleme elamanına ibraz etmedim; cezası nedir?

Oluşturdukları elektronik defterleri yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler 
hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
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Soru. Hesap dönemi içinde e‐defter tutmaya başladım; kâğıt ortamındaki defterlerimi
ne yapacağım?

Hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini Genel Tebliğin öngördüğü şekilde
elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik
defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar
gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir.

Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış
tasdiki yaptıracaklardır.
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Soru. E‐defter İdareye olan diğer bazı yükümlülüklerimi; örneğin Ba‐Bs formlarını
verme, mizan, bilanço, gelir tablosu gibi bazı bildirimleri, ortadan kaldıracak mı?

E‐defter şu anki tasarlanan haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarı sistemine
aktarılmamakta, mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde muhafaza edilmektedir.

Dolayısıyla e‐defterde yer alan mal alım‐satım bilgileri ile mizan, bilanço ve gelir tablosu
gibi bilgi ve bildirimlerin önceden olduğu gibi yine mükellefler tarafından Başkanlığa
aktarılması gerekmektedir.
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Soru. E‐defter beyanname verme yükümlülüğümü nasıl etkileyecek?

E‐defter bugünkü haliyle mükelleflerin beyan sistemine etki etmemektedir. Diğer bir
ifade ile mükellefler beyannamelerini önceden olduğu gibi, İdare'ye vermeye devam
edeceklerdir.

Ancak, ilerleyen dönemlerde sektörel bazda veya mükellef grupları itibariyle e‐defter
Başkanlık sistemine aktarılırsa; bu mükelleflerin beyanname verme zorunluluğu
kaldırılmak suretiyle, beyannamenin İdarece doldurulup mükellef tarafından onaylandığı
ön doldurma sistemlerine (pre‐filling) geçiş yapılabilir.

Nitekim bu tür sistemler, bazı gelir idareleri tarafından başarıyla uygulanmaktadır.
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Soru. Denetim elemanı e‐defterime uzaktan erişebilecek mi?

Yapılacak idari ve teknik bazı düzenlemeler sonrası denetim elamanlarının e‐deftere
uzaktan erişmeleri (remote access) ve vergi incelemelerini bu şekilde yapmaları
günümüz bilgi işlem teknolojilerinin ulaştığı nokta itibariyle mümkündür.

Bu sayede, denetim elamanları ister mükellefin bilgi işlem sistemlerine bağlanmak
suretiyle mükellefin bilgisayarında, isterse e‐defteri kendi bilgisayarına indirmek
suretiyle, farklı erişim imkânlarına sahiptir. Böylece mükellefler denetim elamanlarına
defterlerini getirmek zorunda kalmayacakları gibi, denetim elamanları da gerekmedikçe
mükelleflerin işyerlerine gitmek zorunda kalmayacakladır.

Ayrıca denetim elamanları inceleme için gerekli bilgilere daha hızlı ulaşabileceklerinden
mükelleflerin vergi incelemelerinde denetim elamanlarına sürekli bilgi hazırlamalarına
gerek kalmayacaktır.
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Soru. Uzaktan denetim nedir, nasıl yapılır?

Bilgi Teknolojileri (BT) ile uzaktan denetim (remote audit) yapmak artık oldukça
kolaylaşmıştır. Günümüzde e‐defter, e‐fatura ve e‐arşiv uygulamaları ile mükelleflerin
birçok bilgileri elektronik formatta bilgi işlem sistemlerinde tutulmaktadır. Diğer
taraftan, birçok gelir idaresi örneğinde olduğu gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı da, üçüncü
taraf bilgilerine erişebilmektedir. Bu sayede, vergi incelemelerinin uzaktan denetim
metotları ile yapılması artık mümkündür. Böylece geleneksel denetim metotlarında
var olan kâğıt üzerinden denetim yapma prosedürlerinin gelecek yıllarda büyük
ölçüde ortadan kalkması beklenmektedir. Bu durumun mükelleflerin oldukça lehine
olduğu ise aşikârdır.

Çünkü mükelleflerin arşiv, emek ve zaman maliyetleri bu yeni uzaktan denetim
metotları ile oldukça azalacaktır. Nitekim AB'deki bazı vergi inceleme prosedürlerinin
hızla bu yolda ilerlediği görülmektedir.

Uzaktan denetim yoluyla, denetim elamanları mükelleflerin işyerlerine gitmek
zorunda kalmayacaklarından mükelleflerin denetim elamanlarına incelemeler
süresince personel ve fiziki çalışma ortamları sağlama yükümlülükleri de büyük
ölçüde ortadan kalkacaktır.
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Soru. Beyannamemi vermeden önce bir analiz programı ile defterlerimin içeriğine
dönük kendim bir analiz yapabilir miyim?

Bu konunun bazı uluslararası uygulamaları mevcuttur. Nitekim Portekiz ve Hollanda
gibi bazı AB ülkelerinde, e‐defter sistemlerine benzer sistemler bulunmakta olup,
vergi idarelerince geliştirilen özel programlar veya özel sektör kuruluşlarının
geliştirdiği paket analiz programları ile e‐defter içeriğine dönük veri ve vergi
incelemesi yapılmaktadır.

Örneğin Portekiz'de kullanılan analiz programı ile, mükelleflerin gelir idaresine SAF‐T
dosyasını sunmasından önce ön inceleme ve hataların ayıklanması amacına yönelik
hem uygunluk hem de mantıksal analizler yapılmaktadır. Böylece mükellefler kendi
denetimlerini kendileri yapmaktadırlar (self‐auditing/self‐testing).
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Diğer taraftan bazı uluslararası örneklerde olduğu gibi gelecek dönemlerde,
mükelleflerin oluşturdukları e‐defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanacak
olan analiz programları ile beyanname verme dönemlerinden önce analiz edilmesi ve
bu suretle mükelleflerin beyan öncesi ön denetimlerini kendilerinin yapması ve
hatalarını kendilerinin gidermelerinin önü açılmış olacak, böylece gönüllü uyum
artırılarak hem mükelleflerin uyum maliyetleri azaltılacak hem de İdare için vergi
toplama maliyetleri düşürülmüş olacaktır.

Bu suretle ayrıca mükelleflerin hatalarını önceden tespit etmek suretiyle, beyan
dönemlerinden sonra yapılacak incelemeler dolayısıyla yüklü tutarlarda vergi, ceza ve
faiz yüküne katlanmalarının da önüne geçilmiş olacaktır.
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Soru. Denetim elemanı ibraz ettiğim e‐defter üzerinde nasıl analiz yapacak?

E‐defter uygulamasının bundan sonraki süreçte ülkemizdeki klasik vergi denetim
anlayışında ciddi bir değişime ve yenilenmeye yol açması kaçınılmazdır. Nitekim, son
yıllarda bir çok gelir idaresi ve OECD ( FTA), AB ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar e‐
denetim (e‐audit) konularında yenilikçi yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. E‐denetim
genel olarak, oluşturulan bir takım kurallar çerçevesinde mükelleflerin e‐defterlerinin
bilgisayar programları aracılığı ile otomatik denetlenmesi, şeklinde ifade edilebilir. E‐
denetim için oluşturulan bu kurallar basit bir takım matematiksel hesaplamalar
olabileceği gibi, vergi mevzuatı gereği, örneğin amortisman veya KDV oranlarının
doğru uygulanıp uygulanmadığı gibi hususları da içerebilir.

Ülkemiz e‐defter uygulamasında kullanılan XBRL teknolojisi ölçülebilir değerleri de
bünyesinde muhafaza edebileceğinden örneğin ürünlerin kodu, miktarı, ölçü birimi
ve birim maliyeti gibi çeşitli parasal olmayan değerlerden hareketle kaydi envanter
çalışmalarını otomatik olarak e‐denetim programları ile yapmak mümkündür. Bir
önceki soruda da belirtildiği üzere bu bilgisayar programları özel sektör tarafından
geliştirilen bir takım paket programlar olabileceği gibi, bizzat gelir idareleri tarafından
da geliştirilebilir.
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Bugün bir çok ülkede denetim elamanı kadroları artık e‐denetçi, e‐ticaret
denetçisi veya e‐vergi müfettişi kadrolarını da bünyesinde barındırmaktadır.

FTA:Forum on Tax Administrations. Bu toplantılarla OECD ülkeleri gelir idareleri sık
sık bir araya gelerek, vergisel konularla ilgili (transfer fiyatlandırması, yeni denetim
metotları, ileri istatistiksel yöntemlerin gelir idarelerinde kullanımı, KDV
iadelerindeki sahtekarlıklarda yaşanan son gelişmeler gibi) bilgi alışverişlerinde
bulunmaktadırlar.
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Soru. "Ortak denetim" (joint aduit) ne demektir? E‐defter ile "ortak denetim"in
bağlantısı nedir?

Bugün küreselleşme her şeyden daha çok ülkeler arası ekonomik ilişkiler yönüyle ön
plana çıkmaktadır. Bu noktada çok uluslu şirketlerin gerçekleştirdikleri ve vergisel
kayıplara yol açan bir takım işlemler çoğu zaman ülkeler arası ortak denetim yapılmasını
zorunlu kılmaktadır.

Bu şirketlerin örneğin, ülkelerarası transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarım
işlemleri, bu kapsamda değerlendirilebilir. Diğer taraftan özellikle AB ülkeleri arasında
1993 yılından itibaren gümrük kontrollerinin kalkması ve mal hareketlerinin herhangi bir
kontrole tabi tutulmadan geçmesi sonrasında, KDV iadelerinde yaşanan haksız KDV
iadesi alınmasına dönük ciddi sahtekarlıklar ülkelerin bütçe giderlerinde ciddi sorunlara
yol açmıştır.



197

Bu kapsamda ülkelerarası işbirliği ve bu işbirliğinin önemli bir parçası olan "ortak
denetim", söz konusu KDV iadesi sahtekarlıklarının veya muvazaalı transfer fiyatlandırması
işlemlerinin tespit edilmesinde hayati önem arz etmektedir. İşte bu noktada ülkemiz
uygulamasında olduğu gibi e‐defterin kullandığı ve dünyada gittikçe daha çok ülke
tarafından tercih edilen XBRL teknolojisi, finansal bilgilerin raporlanması ve analiz edilmesi
için global bir e‐işletme dili olarak ortak bir standart ve format sunmaktadır.

Diğer bir ifade ile, farklı ülkelerde farklı şekillerde ifade edilen kavramların (örneğin stok,
KDV, maliyet, satış gelirleri gibi) bilgisayarlar tarafından aynı şekilde anlaşılmasını sağlayan
XBRL teknolojisi ile ülkelerin kolaylıkla ortak denetim yapmaları artık mümkün hale
gelmiştir.
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Soru. Oluşturduğum e‐defter vergi denetimine dönük herhangi bir analiz yapmakta
mıdır?

E‐defter yazılımının bünyesinde vergi denetimine ilişkin herhangi bir analiz veya
kontrol işlemi bulunmamaktadır.
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Soru. E‐defter beratı, oluşturduğum e‐defterin içeriğine dönük bir onayı veya denetimi
ifade eder mi?

E‐defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup,
elektronik defterlerin içeriğine yönelik bir onayı veya vergisel herhangi bir denetimi ifade
etmemektedir.
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Soru. SAF‐T ne demektir?

Günümüzde denetim elamanları vergi incelemelerinde daha çok ve daha karmaşık
elektronik veri ile muhatap olmaktadırlar. Denetim elamanlarının çok farklı yazılımlar
aracılığı ile tutulan bu kadar çok ve karmaşık verilerden anlamlı sonuçlar
çıkartabilmesinin yolu, bunların bilgisayar programları vasıtasıyla uygun standart ve
formatlarda tutulmasından geçmektedir.

İşte bu kapsamda OECD tarafından 2005 yılında ilk versiyonu yayımlanan SAF‐T
(Standart Audit File for Tax), mükelleflerin muhasebe kayıtları ile bunlara kaynak teşkil
eden belgelere ait bilgilerin vergi incelemelerinde kullanılmak üzere belli bir standart
dâhilinde XML dosyası olarak hazırlanmasını öngören bir "Elektronik Denetim
Dosyası"dır.
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Üzerine inşa edilen farklı denetim modülleri sayesinde denetim elamanlarının daha hızlı ve
efektif vergi incelemeleri (e‐audit) yapmalarına imkân sağlar. SAF‐T, farklı modülleri ile
sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de incelenmesinde
kullanılmaktadır.

SAF‐T, bütün muhasebe işlemlerini en ince detayına kadar vergisel yönden analiz
edebilmekte, böylece denetim elamanı dikkatini ve mesaisini hataların olduğu noktalara
yoğunlaştırmakta ve denetimde etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır.

SAF‐T aynı zamanda, mükelleflerin gönüllü uyumlarının artırılmasında bizzat mükellefler
tarafından kendi işlemlerinin otokontrolü (self‐testing) maksadıyla da kullanılabilir.
Böylece, bir vergi beyannamesi doldurulmadan önce bütün muhasebe ve vergisel işlemler
bir ön denetimden geçirilmek suretiyle düzeltilmesi gereken hata ve eksikliklerin herhangi
bir vergi denetimi öncesi giderilmesi sağlanmış olur.

SAF‐T aynı zamanda denetim elamanlarına uzaktan denetimin de yolunu açmakta, bu
suretle hem İdareye hem de mükelleflere maliyet avantajı sağlamaktadır.



202

Soru. E‐defterde kullanılan XBRL teknolojisi ne demektir?

XBRL (extensible Business Reporting Language‐Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili)
aralarında, denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının birleşimi ile
kurulan kâr amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir.

Açık bir standart ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin raporlanması, iletilmesi
ve analiz edilmesi için kullanılan XML (extensible Markup Language ‐ Genişletilebilir
İşaretleme Dili) tabanlı genel bir işaretleme dilidir (elektronik bir dosya standardıdır).
XBRL, XML veri öğelerini etiketleyerek tanımladığından bilgisayar yazılımları tarafından bu
veriler verimli bir şekilde işlenebilmektedir. XML teknolojisinin muhasebe işlemlerinde ve
finansal bilgilerin raporlanmasında kullanılması XBRL olarak adlandırılmaktadır.
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XBRL, finansal bilgi kullanıcılarına finansal bilgilerin hazırlanmasında, tüm taraflara internet
üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle transfer edilebilmesinde ve raporlanmasında
uluslararası bir standart sağlamaktadır.

Dünya genelinde işletmecilikte kullanılan birçok farklı kavram (örneğin "stok" kavramı),
XBRL teknolojisi ile daha standart hale getirilmektedir. XBRL ile fi‐nansal verilerin
etiketlenmesi ürünlerin barkodlanması işlemine benzer. XBRL ile işaretlenmiş olan bir veri
bilgisayarlar tarafından okunduğunda bu verinin hangi işletmeye ait olduğu, biriminin ne
olduğu, hangi döneme ait olduğu gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. XBRL finansal
veriler için önce standart "etiketler" oluşturmakta, daha sonra bu etiketlerle finansal veriler
etiketlenmekte, böylece bu veriler hem bilgisayarlar hem de insanlar tarafından anlaşılır
hale gelmektedir.
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Soru. XBRL ile XML'in farkı nedir?

Esasında XBRL'in kendisi XML'dir. XBRL internet üzerinden işletmelerin elektronik veri
transferine standart sağlayan XML tabanlı bir dil ailesi üyesidir. XML, kelime ve
sembollerin uygun dizilimini yöneten bir dizi teknik kurallar setidir; diğer ifade ile
sentakstır. Daha önce de açıklandığı üzere, XML veri öğelerini etiketleyerek
tanımladığından bilgisayar yazılımları tarafından bu veriler verimli bir şekilde
işlenebilmektedir.

XBRL ise sadece XML'le sağlanamayan ek finansal semantikleri de (finansal anlamlar)
açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile XBRL finansal bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için özel
olarak tanımlanmış güçlü ve esnek bir XML versiyonudur.
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Soru. Taksonomi ne demektir?

E‐defterin kullandığı XBRL teknolojisinin en temel kavramlarının başında "taksonomi"
gelmektedir. Taksonomi XML teknolojisinde belirli bir amaç için oluşturulmuş etiket seti
ve doküman içeriğini tanımlayan XML şeması ve sınıflandırma sistemidir. İşletme ve
finansal raporlama veri elemanları veya muhasebe sistemi içinde kullanılan elemanları
tanımlamaktadır. Hesap planı, muhasebe alanında bilinen en genel taksonomi örneğidir.
Bir hesap planı; işletmeyi varlıklar, yükümlülükler, gelirler ve giderler olarak sınıflandırır.

XBRL taksonomisi, işletme raporlarında yer alan bilgisayarlar tarafından okunabilen
kavramların tanımlandığı sözlüklerdir. Taksonomilerin genişletilebilirlik özelliği ile belirli
muhasebe bölgelerine, belirli endüstrilere ya da işletmelere özel raporlar üretilmesine
imkân verecek şekilde yeniden dizayn edilebilir.
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Soru. XML‘ in arka plandaki görünümü ile kullanıcıya yansıyan görünümü nasıldır?

XML‘ in arka plandaki karmaşık görünümüne aşağıda bir örnek verilmiştir:
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Soru. E‐defter kılavuzları hangileridir?

XBRL standardında hazırlanması öngörülen defterlerle ilgili teknik hususların ve eleman
kullanımlarının açıklandığı dört farklı kılavuz hazırlanmış ve bunlar www.edefter.gov.tr
adresinde yayımlanmış durumdadır. Bu kılavuzlar şunlardır:

1. Genel Açıklamalar Kılavuzu

2. Teknik Kılavuz

3. Yevmiye Defteri Kılavuzu

4. Büyük Defter Kılavuzu

Kılavuzlar, e‐defterin Türkiye çapında aynı standart ve formatta tutulabilmesi için yazılım
geliştiren firmalar için hazırlanmış ve uluslararası kabul görmüş XBRL standartlarını içerir.
Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik olarak tutulmasına izin verdikleri
her defter için bu standartları www. edefter.gov.tr internet adresinde açıklamaktadır.
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