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19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter 

Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilen değişiklikler ve 

düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 

• e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-

Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükellefler mücbir sebepler 

haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, 

muhafaza ve ibraz edeceklerdir. 

 

• Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına 

alınmaktadır. 

 

• Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, 

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

beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı 

getirilmiştir. 

 

• Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber 

saldırısı vb. 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.  

 

• Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle 

imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde 

muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da 

e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik 

imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir. 

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 dosyaları 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 ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar oluşturma, 

NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter 

uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da 

yararlanabilirler.  

Bu açıklamalar çerçevesinde defter ve berat dosyalarını oluşturma süreleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmektedir. 

 

Dönem 

Aylık Yüklenme 

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 ve Kurumlar 

Vergisi 

Beyannamelerinin 

Verileceği Ayın 

Sonuna Kadar 

Kasım Şubat Ayı Sonu 

Aralık 

Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Beyannamelerinin 

Verileceği Ayın Sonuna 

Kadar 

 

 

Söz konusu Tebliğ’e bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm

