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1. ELEKTRONİK DEFTER 

1.1. Elektronik Defter Uygulamasının Yasal Dayanakları: 

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.  

Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt 

ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli 

olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve 

kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

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.  

Söz konusu maddenin üçüncü bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve 

düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve 

kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya 

zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye 

Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu 

getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

 Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 175’inci maddesinin son fıkrasında Maliye 

Bakanlığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile 

bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve 

bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan yetkilere istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, 
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kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği 

13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de 2 Sıra 

No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel 

Tebliği1 ile değişiklik yapılmıştır. 

19.12.2012 tarih ve 28502 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere 

İlişkin Tebliğin 23’üncü maddesinde ise elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 1 Sıra 

No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

1.2. Elektronik Defter Uygulaması Kapsama Giren Defterler 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin “7. Diğer Hususlar” bölümünün f) 

bendinde, www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterlerin elektronik ortamda 

tutulabileceği belirtilmiştir. Şuan itibariyle www.edefter.gov.tr adresinde yevmiye defteri ve 

büyük defterin elektronik ortamda tutulabileceği duyurulmuştur. 

1.3. Elektronik Defter Uygulamasının Kapsamına Giren Mükellefler 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-defter uygulamasından yararlanmak 

mükelleflerin isteğine bırakılmıştır. Ancak 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 

ile ilk olarak bazı mükelleflerin elektronik defter tutma uygulamasından yararlanması zorunlu 

hale getirilmiştir. Daha sonra ise 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile bu 

zorunluluğun kapsamı genişletilmiştir. 

İlk olarak 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef 

gruplarına 2014 takvim yılı içerisinde elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

a) 4.12.2003 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) 6.6.2002 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 fatura uygulamasından yararlanma ve 

elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Daha sonra 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 421 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan 

mükelleflere elektronik defter tutma uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

                                                             
1 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
2 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
3 20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler. 

b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki 

malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip 

olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal 

eden mükellefler. 

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1.1.2016 tarihinden 

itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap 

dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap 

döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden 

önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1.1.2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin 

yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da 

mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura 

ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da 

mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması 

halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter 

tutabileceklerdir. 

1.4. Elektronik Defter Uygulamasından Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar 

1.4.1. Başvuru Yapılması 

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek 

isteyen veya bu işlemleri yapma konusunda zorunluluk getirilen gerçek ve tüzel kişi 

mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. 

a) Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen 

nitelikli elektronik sertifika veya 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde 

Mali Mühür temin etmiş olmaları4,  

b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları5  

c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında 

kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 

Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan, elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, 

muhafaza ve ibraz etmek isteyen ya da bu işlemleri yapma konusunda zorunluluk getirilen 

                                                             
4 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 

değiştirilmiş halidir. Değişmeden önce hali şu şekildedir: “a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,” 
5 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 

değiştirilmiş halidir. Değişmeden önce hali şu şekildedir: 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, 
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mükelleflerin www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun 

olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.  

Gelir İdaresi Başkanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğünün gerek görmesi halinde www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan 

kılavuzlara ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilmesi mümkündür. 

1.4.2. Yazılımların Uyumluluk Onayı 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) 

oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen veya bu işlemleri yapma konusunda 

zorunluluk getirilen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır. 

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım 

üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler e-defter oluşturmada kullanacakları 

yazılımların Başkanlık tarafından onaylanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı 

olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirme ve test süreci işletilmekte, 

testi başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara uyumluluk onayı verilerek, www.edefter.gov.tr 

internet adresinden ilan edilmektedir. 

1.4.3. Elektronik Defter Oluşturma Süreci 

Elektronik defter uygulaması kapsamında oluşturulacak yevmiye defteri ve büyük 

defter, XBRL GL (Extensible Business Reporting Language-Genişletilebilir İşletme Raporlama 

Dili) taksonomisine6 göre oluşturulması gerekmektedir. Bu taksonomiye ait ayrıntılar 

www.edefter.gov.tr sitesinde yer alan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.  

Açık bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik 

transferi için kullanılan XML (eXtensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili)  

tabanlı evrensel genel bir işaretleme dilidir. 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında kendilerine izin verilenler ya 

da bu kapsamdaki işlemleri yapma konusunda zorunlu tutulanlar, www.edefter.gov.tr internet 

adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla 

elektronik defterlerini oluşturması ve saklaması gerekmektedir.  

Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış 

onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir. 

Uygulamada kapsamına girenler, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik 

defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz 

etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar. 

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son 

gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar7. 

                                                             
6 Taksonomi XML teknolojisinde belirli bir amaç için oluşturulmuş etiket seti ve doküman içeriğini tanımlayan 

XML şeması ve sınıflandırma sistemidir. 
7 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 

değiştirilmiş halidir. Değişmeden önce hali şu şekildedir: “a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu 

http://www.edefter.gov.tr/
http://www.edefter.gov.tr/
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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 onaylar8. 

c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar 

Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığın onayına sunulur. 

ç) Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar 

tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile 

birlikte muhafaza edilir. 

Şekil 1: Elektronik Defter Uygulama Süreci 

 

 

Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki 

aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter 

tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya 

başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki 

yaptıracaklardır. 

                                                             
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.” 
8 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 

değiştirilmiş halidir. Değişmeden önce hali şu şekildedir: “b) 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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Yukarıda sayılan adımların neticesinde oluşturulan elektronik defterler, Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı 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.  

Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, 

güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman 

damgalı olarak imzalanması veya onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanılacak olan 

zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE'den temin edilmektedir. Beratların, Gelir İdaresi 

Başkanlığına sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben 

ilgili beratların tekrar Gelir İdaresi Başkanlığı onayına sunulması işleminin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

1.5. Elektronik Defterlerin Muhafazası ve İbrazı 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter oluşturma 

konusunda izin alanlar veya zorunluluk getirilenler, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine 

getirirken aşağıdaki hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar. 

a) Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile 

birlikte muhafaza edilmek zorundadır. 

b) 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. 

c) 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. 

ç) 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. 

d) 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 Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 

Genel Müdürlüğü 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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1.6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler 

Elektronik defter oluşturulurken, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde 

belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur. 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde 

elektronik defter oluşturan veya oluşturdukları elektronik defterleri yetkili makamların isteği 

üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Elektronik defter tutanlar 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği çerçevesinde 

oluşturdukları elektronik defterlerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu 

sağlamaktan sorumlu olup, bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Elektronik defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye 

yönelik olup, elektronik defterlerin içeriğine yönelik bir onayı ifade etmemektedir. 

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerek görmesi halinde, 1 Sıra No.lu 

Elektronik Defter Genel Tebliğinde 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. 

Uyumluluk testini geçen yazılımların gerekli şartları sürekli olarak taşımaları için bu 

yazılımların üreticilerinin ve kullanıcılarının gerekli önlemleri almaları zorunludur. 

Bu Tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturanlar, bilgi işlem sistemini oluşturan 

yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya 

tamamen denetim elemanlarının veya Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa 

konu edemez. 

1.7. Özellik Arz Eden Hususlar 

1.7.1. Elektronik Defterlere Ait Kayıtların Bozulması, Silinmesi, Zarar Görmesi, 

İşlem Görememesi Halleri İle Olağanüstü Durumlarda Yapılması Gerekenler 

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 Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına 

ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. 
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1.7.2. Elektronik Defterlerin Oluşturulduğu ve Muhafaza Edildiği Bilgi İşlem 

Sistemlerinin Haczedilmesi Veya Bu Sistemlere Yetkili Mercilerce El Konulması 

Halinde Yapılması Gerekenler 

Elektronik defter tutanlar, elektronik 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. 

 

2. ELEKTRONİK İNCELEME (e-İnceleme) 

2.1. Yapılan Çalışmalara İlişkin Genel Bilgi: 

2.1.1. VDK-Sigma Sürekli Gözetim ve Denetim Ağı (Kayıt Saklama Gereksinimleri 

Tedarik Zinciri Kontrol Süreci) 

Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi 

amacı ile belirlenen konulara ilişkin “Kayıt Saklama Gereksinimlerine Dair Usul ve Esaslar” 

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 431 sıra numaralı VUK Genel 

Tebliği ile belirlenmiştir.  

01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ile mal ve hizmet hareketlerine 

ilişkin elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlarda yer alması gereken asgari içerikler 

belirlenmiştir. Tebliğde yapılan belirlemelerin temel amacı, mal ve hizmet hareketi ile ilgili 

elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlarda yer alması gereken asgari içeriklerin belirlenmesi 

ve söz konusu kayıtların vergi denetimi ile ilgili süreçlerde kullanımının arttırılmasıdır.  

Başlangıç aşamasında 4760 sayılı ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste 

kapsamındaki mallara ilişkin tedarik zinciri olmak üzere vergi mükellefleri arasındaki 

faaliyetlerin cari dönemde ve sürekli kontrol edilebilmesi amacı ile Vergi Denetim Kurulu 

bünyesindeki ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.  

Söz konusu çalışmalar kapsamında 11 mükellefe sürekli bilgi verme yükümlülüğü 

getirilerek 2015 yılında petrol ve petrol ürünleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek işlemlerin 

aylık dönemler itibari ile Vergi Denetim Kurulu sistemlerine aktarılması istenmiştir.  

 

2.1.1.2. XBRL Türkiye Temsilciliği9 

XBRL Türkiye Temsilciliği, işletme ve finansal raporlama alanında önemli teknolojik 

imkanları beraberinde getiren Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) ülkemizde 

yaygın kullanımına yönelik çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. 

Kuruluşuna ilişkin işlemleri, 2013 yılı başında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu bünyesinde oluşturulan geçici bir komisyon tarafından gerçekleştirilen 

Temsilciliğe ilişkin onay süreci, 20 Kasım 2013 tarihinde XBRL Uluslararası tarafından 

yapılan duyuru ile birlikte tamamlanmıştır. 

                                                             
9 http://xbrl.org.tr/?page_id=26 (Erişim:17.02.2016) 

http://xbrl.org.tr/?page_id=26
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XBRL Türkiye Temsilciliği bünyesindeki çalışmalar, aşağıda yer alan 4 Adet Çalışma 

Grubu aracılığı ile yürütülecektir. 

Çalışma Grubu 1: Taksonomi Oluşturma, Güncelleme ve Finansal Raporlama 

Çalışma Grubu 2: Denetim ve Vergi Denetim Dosyası 

Çalışma Grubu 3: Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme 

Çalışma Grubu 4: Eğitim, Araştırma ve Tanıtım 

 

2.1.1.2. Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası (SAF-T) Oluşturulması: 

 

SAF-T (Standart Audit File for Tax-Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası), 

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. 

Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası oluşturulması amacıyla Vergi Denetim 

Kurulu bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca XBRL Türkiye Temsilciliği bünyesinde Vergi Denetim Dosyası (Tax Audit File) 

tanımına yönelik taksonominin XBRL – GL eklentisi veya bağımsız bir taksonomi şeklinde 

geliştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılmaktadır10. 

  

2.2. Elektronik Defter Uygulamasının Oluşturacağı İnceleme İmkanı 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılı Nisan ayında yayınlanan “e-Defter 

Uygulaması XBRL GL Yevmiye Defteri Versiyon 1.4” adlı belgede yevmiye defteri dokümanı 

hazırlanırken kullanılacak elemanların aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir. 

1. Girişi Yapan Kişi Yevmiye kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir 

2. Kayıt Tarihi Yevmiye tarihi yazılacaktır 

3. Kayıt Tanıtıcısı Kaydın dayandığı muhasebe fiş numarası yazılacaktır.  

4. Kayıt Açıklaması Kayıt açıklaması bu elemanda yer alacaktır. 

5. Şube No Şube numarası bu elemanda tutulacaktır. 

6. Şube Adı Şube adı bu elemanda tutulacaktır. 

7. Toplam Borç Yevmiye maddesi toplam borç tutarı yazılacaktır. 

8. Toplam Alacak Yevmiye maddesi toplam alacak tutarı yazılacaktır. 

9. Yevmiye Madde Numarası Yevmiye madde numarası yazılacaktır. 

10. Kayıt Detayı Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Yevmiye satırını 

ifade eder. 

 10.1. Satır Numarası 
Kaydın bulunduğu yevmiye satırına verilen müteselsil 
numaradır 

 10.2. Yevmiye Madde Numarası Yevmiye madde numarası yazılacaktır. 
 10.3. Hesap Tanımlaması Satırın ait olduğu yevmiye maddesinin numarası yazılacaktır 

                                                             
10 http://xbrl.kgk.gov.tr/?page_id=16 (Erişim:17.02.2016) 

http://xbrl.kgk.gov.tr/?page_id=16
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  10.3.1. Ana Hesap Numarası Ana hesap kod numarası yazılacaktır 
  10.3.2. Ana Hesap Tanımlaması Ana hesap adı yazılacaktır 
  10.3.3. Alt Hesap Bilgisi  
   10.3.3.1. Alt Hesap Tanımı Alt hesabın adı bu alana yazılacaktır. 
   10.3.3.2. Alt Hesap Alt hesabın numarası bu alana yazılacaktır 
 10.4. Parasal Tutar Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır. 

 10.5. Para Birimi Yevmiye detayında, kaydın dayandığı para birimini ifade 
etmektedir. 

 10.6. Orijinal Döviz Kuru tarihi Yabancı para işlemini kaydetmek için kullanılan döviz kuru 
tarihi girilecektir. 

 10.7. Orijinal Para Birimi Miktarı Kayda esas yapılacak yabancı para işleminin tutarı yazılacaktır. 

 10.8. Orijinal Para Birimi Kayda esas yapılan yabancı para işleminin hangi para birimi 

cinsinden olduğunu göstermek için kullanılır. 
 10.9. Orijinal Döviz Kuru İşlem anındaki döviz kuru bu alana yazılır. 

 10.10. Orijinal Döviz Kuru Kaynağı Kaydın dayandığı kaynak döviz kurunun nereden alındığını 
gösterir. 

 10.11. Orijinal Döviz Kuru Açıklaması İşlemlerde kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamaların 
girilebileceği alandır. 

 10.12.Borç/Alacak Tanımlayıcısı Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren 
tanımlayıcıdır. 

 10.13. Yevmiye Tarihi Yevmiye tarihi yazılacaktır 

 10.14. Belge Tipi Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü 

gösteren elemandır 

 10.15. Belge Tipi Tanımlaması documentType alanına “other” yazılmış ise belgeye ilişkin tür 

bilgisi yazılacaktır 

 10.16. Belge Numarası Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını 

gösteren elemandır 
 10.17. Belge Referansı Belgenin ilişkili olduğu muhasebe fiş numarası yazılacaktır. 

 10.18. Belge Tarihi Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihini 
gösteren elemandır. 

 10.19. Ödeme Yöntemi Ödeme yöntemi yazılacaktır. 
 10.20. Açıklama Yevmiye satırı ile ilgili açıklama yazılacaktır 

 

Diğer taraftan 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari 

Defterlere İlişkin Tebliğ’de fiziki ortamda tutulacak yevmiye defterinde oluşturulacak yevmiye 

maddelerinde en az aşağıdaki bilgileri yer alması şarttı bulunmaktadır. 

1. Madde sıra numarası, 

2. Tarih, 

3. Borçlu hesap, 

4. Alacaklı hesap, 

5. Tutar, 

6. Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. 
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Yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılı Nisan ayında yayınlanan “e-Defter 

Uygulaması XBRL GL Büyük Defter Versiyon 1.5” adlı belgede büyük defter dokümanı 

hazırlanırken kullanılacak elemanların aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir. 

1.Şube No Şube numarası bu elemanda tutulacaktır. 

2. Şube Adı Şube adı bu elemanda tutulacaktır. 

3. Toplam Borç 
Büyük Defterde ilgili tarih itibariyle hesabın borç toplamları ile 
alacak toplamları arasındaki pozitif farkı ifade eder. 

4. Toplam Alacak 
Büyük Defterde ilgili tarih itibariyle hesabın alacak toplamları 

ile borç toplamları arasındaki pozitif farkı ifade eder. 

5. Kayıt Detayı 
Kayıt detayları bu veri grubuna yazılacaktır. Yevmiye satırını 

ifade eder. 

 3.1. Satır Numarası 
Kaydın bulunduğu yevmiye satırına (entryDetail) verilen 

müteselsil numaradır. 

 3.2. Yevmiye Madde Numarası Satırın ait olduğu yevmiye maddesinin numarası yazılacaktır. 

 3.3. Hesap Tanımlaması 
Hesaplar ile ilgili bilgiler bu alana yazılacaktır. Bu veri grubu 

her bir hesap için çoklanabilmektedir. 
  3.3.1. Ana Hesap Numarası Ana hesap kod numarası yazılacaktır. 
  3.3.2. Ana Hesap Tanımlaması Ana hesap adı yazılacaktır. 
  3.3.3. Alt Hesap Bilgisi Alt hesaba ilişkin bilgilere bu veri grubunda yer verilecektir 
   3.3.3.1. Alt Hesap Tanımı Alt hesabın adı bu alana yazılacaktır. 
   3.3.3.2. Alt Hesap Alt hesabın numarası bu alana yazılacaktır 
 3.4. Parasal Tutar Hesabın gösterdiği parasal tutar yazılacaktır 

 3.5. Para Birimi 
Yevmiye detayında, kaydın dayandığı para birimini ifade 
etmektedir. 

 3.6. Orijinal Döviz Kuru Tarihi 
Yabancı para işlemini kaydetmek için kullanılan döviz kuru 
tarihi girilecektir. 

 3.7. Orijinal Para Birimi Miktarı Kayda esas yapılacak yabancı para işleminin tutarı yazılacaktır. 

 3.8. Orijinal Para Birimi 
Kayda esas yapılan yabancı para işleminin hangi para birimi 

cinsinden olduğunu göstermek için kullanılır. 
 3.9. Orijinal Döviz Kuru İşlem anındaki döviz kuru bu alana yazılır. 

 3.10. Orijinal Döviz Kuru Kaynağı 
Kaydın dayandığı kaynak döviz kurunun nereden alındığını 
gösterir. 

 3.11. Orijinal Döviz Kuru Açıklaması Kullanılan döviz kuruna ilişkin açıklamalar bu alana girilir. 

 3.12. Borç/Alacak Tanımlayıcısı 
Hesabın borçlu ya da alacaklı olup olmadığını gösteren 

tanımlayıcıdır. 
 3.13. Yevmiye Tarihi Yevmiye tarihi yazılacaktır. 

 3.14. Belge Tipi 
Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin türünü 
gösteren elemandır. 

 3.15. Belge Tipi Tanımlaması 
documentType alanına “other” yazılmış ise belgeye ilişkin tür 
bilgisi yazılacaktır 

 3.16. Belge Numarası 
Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını 
gösteren elemandır. 

 3.17. Belge Referansı Belgenin ilişkili olduğu muhasebe fiş numarası yazılacaktır. 
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 3.18. Belge Tarihi 
Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihini 
gösteren elemandır. 

 3.19. Ödeme Yöntemi Ödeme yöntemi yazılacaktır 
 3.20. Açıklama Yevmiye satırı ile ilgili açıklama yazılacaktır 

 

Diğer taraftan 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari 

Defterlere İlişkin Tebliğ’de fiziki ortamda tutulacak büyük defterinde oluşturulacak kayıtlarda 

en az aşağıdaki bilgilerin yer alması şarttı bulunmaktadır. 

1.  Tarih, 

2.  Yevmiye defteri madde sıra numarası,  

3.  Tutar,  

4.  Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri 

 

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında elektronik defterin inceleme sırasında, fiziki ortamda 

tutulan deftere kıyasla inceleme elemanına daha fazla bilgi sunduğu görülmektedir. 

 

 


