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                                             İstanbul, 21.10.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/76) 

 

Konu: Elektronik Defter Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 

 

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter 

Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Elektronik Defter Genel 

Tebliği (Sıra No:1) nin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ıncı ve 7 nci bölümlerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir;  

 

a) e-Defter Uygulamasına Dahil Olma 

 

Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmaları zorunludur. 

 

 e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, 

 Türk Ticaret Kanunu’nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız 

denetime tabi olan şirketler 

 

Yapılan düzenlemeye ile e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler 

aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olup, mücbir sebepler haricinde 

faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyecek, muhafaza 

ve ibraz edeceklerdir. 

 

Ayrıca bağımsız denetime tabi olan şirketler de e-defter tutma zorunluluğu kapsamına 

alınmıştır. 

 

b) e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına 

Yüklenmesi 

 

Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve  berat 

dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı 

imzalamak/onaylamak ve  berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle 

Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar. 

 

 Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar, 

 Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar, 
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 Dileyen mükellefler,  

- Her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe 

başlanılan ayda) tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda 

bildirmeleri şartıyla,  

- Her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için 

ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişikin geçici vergi 

beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine 

ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi 

beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise 

kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar)  

 

oluşturma, NES veya Mali Mühürle onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına 

yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkanından da yararlanabilirler. 

 

Yapılan düzenleme ile elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası 

oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına 3 ay içinde yükleme işleminin, üç 

aylık geçici vergi dönemleri bazında da (bu döneme ait aylar için) ve  geçici vergi 

beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesine imkan tanınmıştır. 

 

Buna göre defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama 

ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde 
Bulunulması Halinde 

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme 
Tercihinde Bulunulması Halinde 

Ocak Nisan ayı sonu  
Ocak-Şubat-Mart 

 
Mayıs ayı sonu Şubat Mayıs ayı sonu 

Mart Haziran ayı sonu 

Nisan Temmuz ayı sonu  
Nisan-Mayıs-Haziran 

 
Ağustos ayı sonu Mayıs Ağustos ayı sonu 

Haziran Eylül ayı sonu 

Temmuz Ekim ayı sonu  
Temmuz-Ağustos-
Eylül 

 
Kasım ayı sonu Ağustos Kasım ayı sonu 

Eylül Aralık ayı sonu 

Ekim Ocak ayı sonu  
Ekim-Kasım-Aralık 

Gelir veya kurumlar 
vergisi 
beyannamelerinin 
verileceği ayın 
sonuna kadar 

Kasım Şubat ayı sonu 

Aralık Gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verileceği 
ayın sonuna kadar 

 
 
 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 
Mersis No:  

Ali Nihat Tarlan Caddesi, Eryılmazlar Sokak 
No:4/4 Ataşehir – İstanbul 
W: www.yorumymm.com 

T : +90 216 574 74 14 
F  : + 90 216 574 22 12 
@ : yorum@yorumymm.com 

 
c) e-Defter ve Berat Dosyalarının Başkanlık Sistemine Yüklenme Yetkisi 
 
Yapılan düzenleme ile e-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya 
Mali Mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim 
olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan 
elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla;  
 

 Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entergratörlerin veya,  

 Yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da, 

 Defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek 
mensuplarının 

 
Mali Mührü ya da NES’I ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar 
tarafından berat dosyalarının başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkün hale getirilmiştir. 
 
d) e-Defter Dosyaları ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması 
 
e-Defter dosyaları ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği 
sağlanacak şekilde e-defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan 
bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem 
sistemlerinde 01/01/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi 
zorunludur. 
 
Yapılan düzenleme ile elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve 
virus, siber saldırısı v.b. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil 
kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da 
Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu 
getirilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  


