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ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI VE BAŞVURU HAKKINDA 

 

2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura Uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de e-

Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-fatura uygulamasına dahil olan 

mükelleflerin E-defter uygulamasına geçmesi zorunludur. 

- Bu kapsamda yer alan mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçişi 2013 yılı sonu 

itibariyle tamamlanmış olup, zorunluluk kapsamında yer alan mükelleflerin          

e-defter uygulamasına ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 

- e-Defter uygulamasına başvuru yapmak için mali mühür gerekli olup, e-fatura 

uygulaması için alınan mali mühür e-defter uygulaması için de 

kullanılabilmektedir.)  

 

Başvuru ve uygulamaya başlama için mükelleflere tanınan süreler 67 Nolu Vergi 

Usul Kanunu Sirkülerinde açıklanmış olup buna göre; 

 e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi 
mükelleflerin 30/11/2014 tarihine kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 
Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, 

 e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi 
mükelleflerin ise en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına 
başvurmaları ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, 

zorunludur. 
 

- e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının 
başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-
Defter olarak tutmak zorundadırlar.  

- Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter 
tutamazlar. 

- Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter 
tutmamış sayılırlar. 
 

- E-Defter uygulamasına aşağıdaki linkten başvuru yapılması gerekmektedir. 

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  
 

Başvuru rehberi sirkülerimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur. 

 

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/


  Sirküler No: 2014-43 

                                                                                        02.12.2014 
 

İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

 

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Elektronik Defterler Nasıl Oluşturulacaktır ? 
 

- Zorunluluk kapsamındaki mükellefler , www.edefter.gov.tr internet adresinde 
duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla 
elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini 
elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt 
ortamında tutamazlar. 

 
Elektronik Berat Nedir ? 
 

- Elektronik Defter Beratı , elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, 
Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık 
Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade etmektedir.  
 

Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayları Nasıl Olacaktır ? 
 

- Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması 
açılış onayı,  son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. 
 

Elektronik Defterin Dönemleri Nasıl Olacaktır? 
 

- Elektronik defter aylık dönemler itibarıyla oluşturulacaktır. 
 

Aylık oluşturulan defterin Elektronik Beratı hangi zamana kadar ve nasıl 
alınacaktır? 
 

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

 
Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı ( Aralık ayı hariç) 
takip eden üçüncü ayın son gününe kadar ,  

 
Hesap döneminin son ayına Aralık ayına ait defterler ise 
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe 
kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar. 

 
2- İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu 

dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına 
sunulur. 

3- 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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Aylık kayıtların kapsamı nedir? 
 

- Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, 
önceki aylara ait kayıtları içermez.  
 

Elektronik Defterlerin Kanuni Geçerliliği 
 

- Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan elektronik defterler, 
Başkanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir. 

 
Elektronik beratın anlamı ve vergi incelemesi ile ilişkisi 
 
- Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer 

alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve 
herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir. 

 
Kesinti ve sistem arızası hallerinde beratların onaylanması 
 

- Herhangi bir kesinti 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. 
Beratların, Başkanlığa sunumunu  engelleyen kesinti veya arıza durumunun 
ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması 
işlemi gerçekleştirilecektir. 

 
 
 
Elektronik Defterlerin Muhafazası ve İbrazı 
 

- 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. 
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- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların 
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. 

- 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.  
 

 

 
Saygılarımızla, 


