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Resmî Gazete

Sayı : 30923

TEBLİĞ
Haz ne ve Mal ye Bakanlığı le T caret Bakanlığından:
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 3)
MADDE 1 – 13/12/2011 tar hl ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron k Defter Genel Tebl ğ
(Sıra No: 1)’n n 3 üncü, 4 üncü, 5 nc , 6 ncı ve 7 nc bölümler aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“3. Genel Olarak e-Defter Uygulaması ve e-Defter Uygulamasına Dâh l Olma Zorunluluğu
3.1. Genel Olarak e-Defter Uygulaması
3.1.1. e-Defter, şek l hükümler nden bağımsız olarak Verg Usul Kanunu ve Türk T caret Kanunu hükümler
gereğ nce tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken b lg ler kapsayan elektron k kayıtlar bütünü olup, bu
uygulama yoluyla defter dosyalarının elektron k dosya b ç m nde hazırlanması, kağıda bastırılmaksızın oluşturulması,
kayded lmes , değ şmezl ğ n n, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun elektron k mza/mal mühür araçları le
garant altına alınması ve lg l ler nezd nde spat aracı olarak kullanılab lmes sağlanmaktadır.
3.2. e-Defter Uygulamasına Dâh l Olma Zorunluluğu
3.2.1. Aşağıda sayılan mükellefler n e-Defter uygulamasına dâh l olmaları zorunludur.
1- e-Fatura uygulamasına geç ş zorunluluğu bulunan mükellefler.
2- Türk T caret Kanununun 397 nc maddes n n dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denet me tab olan
ş rketler.
3.2.2. Başkanlık, yapılan anal z veya nceleme çalışmaları net ces nde r skl ya da verg ye uyum düzey düşük
olduğu tesp t ed len mükellefler veya mükellef gruplarını faal yet, sektör ve c ro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı
b ld r m yapmak ve geç ş hazırlıkları ç n en az 3 ay süre vermek suret yle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu
get rmeye yetk l d r. Kend s ne yazılı b ld r m yapılan mükellefler n, yazılı b ld r mde bel rt len süreler ç nde e-Defter
uygulamasına dâh l olması gerekmekted r.
3.2.3. 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol Kanununa ekl cetvellerde yer alan dare, kurum ve
kuruluşlar le kt sad kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla b rl kte
steğe bağlı olarak uygulamaya dâh l olab l rler.
3.2.4. Bu Tebl ğ le bel rlenen zorunluluk kapsamına g rmeyenlerden 17/12/2017 tar hl ve 30273 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Verg Usul Kanunu Genel Tebl ğ (Sıra No: 486) le usul ve esasları bel rlenen Defter
Beyan S stem kapsamı dışında kalan mükellefler n de stemeler hal nde e-Defter uygulamasına dâh l olması
mümkündür. e-Defter uygulamasına steğe bağlı olarak dâh l olanlar, başvurularını zleyen ayın başından t baren
defterler n e-Defter olarak tutab l rler.
3.2.5. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu bel rt len mükellefler; tam bölünme, b rleşme
(devralma şekl nde b rleşme ve yen kuruluş şekl nde b rleşme) veya tür (nev’ ) değ ş kl ğ ne g tmeler hal nde
devrolunan veya b rleş len tüzel k ş mükellefler le tam bölünme veya tür (nev’ ) değ ş kl ğ sonucunda ortaya çıkan
yen tüzel k ş mükellefler elektron k defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süres h çb r
koşulda şlem n t caret s c l ne tesc l tar h n zleyen ayın başından t baren 3 ayı geçemez.
3.2.6. e-Defter uygulamasına dâh l olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
1- e-Fatura uygulamasına geç ş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geç ş süres ç nde
(e-Fatura uygulamasına yıl ç nde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından zleyen yılın başından t baren),
2- Bu Tebl ğ yayım tar h t barıyla Türk T caret Kanununun 397 nc maddes n n dördüncü fıkrası uyarınca
bağımsız denet me tab olan ş rketler 1/1/2020 tar h nden t baren, 2020 ve müteak p yıllarda bağımsız denet me tab
olma şartlarını sağlayan mükellefler se şartların sağlandığı yılı tak p eden yılın başından t baren,
e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adres nde format ve standardı bel rlenen defterler e-Defter
olarak tutmak zorundadırlar.
3.2.7. Zorunluluk get r ld ğ halde e-Defter uygulamasına süres ç nde geçmeyen mükellefler hakkında Verg
Usul Kanununda öngörülen ceza hükümler uygulanır.
4. Uygulamadan Yararlanmaya İl şk n Usul ve Esaslar
4.1. Başvuru
4.1.1. Bu Tebl ğ kapsamında gerek zorunlu olarak gerekse ht yar olarak defterler n elektron k ortamda
oluşturacak, kaydedecek, muhafaza ve braz edecek gerçek ve tüzel k ş mükellefler n aşağıda yer alan şartları yer ne
get rerek edefter.gov.tr adres nde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak e-Defter uygulamasına başvuruda
bulunması gerekmekted r.
a) Gerçek k ş mükellefler n Elektron k İmza Kanunu hükümler çerçeves nde üret len N tel kl Elektron k
Sert f ka (NES) veya bu Tebl ğ çerçeves nde Mal Mühür tem n etm ş olmaları.
b) Tüzel k ş mükellefler n bu Tebl ğ çerçeves nde Mal Mühür tem n etm ş olmaları.
c) e-Defter n tutulması, kayded lmes , onaylanması, saklanması ve brazında kullanılacak yazılımın,
Başkanlıktan uyumluluk onayı almış b r yazılım olması.
4.1.2. Başkanlık veya Genel Müdürlük, gerek görmes hal nde başvuru sürec nde edefter.gov.tr adres nde
yayımlanan kılavuzlara lave olarak d ğer tekn k b lg ve belge taleb nde bulunab l r.
4.1.3. e-Defter uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel l stes edefter.gov.tr adres nden
yayımlanır.

4.2. Yazılımların Uyumluluk Onayı
4.2.1. Defterler n elektron k ortamda oluşturacak, kaydedecek, muhafaza ve braz edecek gerçek ve tüzel k ş
mükellefler n, e-Defter n tutulması, kayded lmes , onaylanması, saklanması ve brazında kullanacakları yazılımın
Başkanlıktan uyumluluk onayı almış b r yazılım olması gerekmekted r.
4.2.2. Müşter ler n n ht yaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üret c ler le
yazılımlarını kend gel şt ren mükellefler, bu Tebl ğde bel rt len esaslara uygun e-Defter oluşturan, kaydeden,
onaylayan, muhafaza eden yazılımlarının onaylanması amacıyla, aşağıda yer alan b lg ve belgeler le b rl kte
Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır:
a) Onay taleb ne l şk n yazılı d lekçe.
b) Yazılımın adı, sürüm numarası g b ayırt ed c özell kler .
c) Onayı stenen yazılım le lg l olarak aşağıda yer alan b lg ler çeren tekn k doküman veya dokümanlar:
1- Yazılımın gel şt r lmes nde kullanılan programlama d l , dosya s stem , çalıştığı şlet m s stem g b genel
özell kler .
2- Bu Tebl ğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve braz g b temel süreçlere a t ş akış
şemaları.
ç) Bu Tebl ğ çerçeves nde bel rlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından
oluşturulan elektron k mzalı veya mal mühürlü elektron k defter örnekler .
d) Gerek duyulması hal nde onaylanması stenen yazılımın kuruluma hazır b r örneğ .
4.2.3. Aşağıda sayılan hususlarda yapılacak testler başarılı b r şek lde tamamlayan yazılımlara uyumluluk
onayı ver lecekt r:
a) edefter.gov.tr adres nden duyurulan kılavuzlarda öngörülen ver standartları ve formata uygun olarak
elektron k kayıt oluşturulması.
b) e-Defterler n üret lmes , kayded lmes ve bunların brazına l şk n şartların sağlanması.
c) Mal Mühür, elektron k mza, mob l mza ve zaman damgası kullanımının doğru b r şek lde
gerçekleşt r lmes .
ç) edefter.gov.tr adres nde açıklanan Elektron k Defter Uygulaması onay süreçler ne l şk n şlemler n yer ne
get r lmes .
d) Duyurulan d ğer şartların yer ne get r lmes .
4.2.4. Yazılımların testler üret c ler tarafından yaptırılacak ve test başarılı b ç mde tamamlayanlar
edefter.gov.tr adres nden lan ed lecekt r. İlan ed len yazılımlar aracılığı le e-Defter tutacakların ayrıca test
yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kend yazılımını kend s gel şt ren mükelleflerden test sürec n başarılı b r
şek lde tamamlayanlar nternet s tes nden lan ed lmeyecekt r. Uyumluluk onayları le lg l test planı, test sürec ve
lg l d ğer tekn k dokümanlar edefter.gov.tr adres nden duyurulacaktır.
4.2.5. Başkanlık tarafından uyumluluk onayı ver len yazılımlarda, yazılım üret c ler veya yazılımlarını kend
gel şt ren mükellefler tarafından gerçekleşt r lecek güncellemeler n de Başkanlık tarafından teste tab tutulması
gerekmekted r. Başkanlık tarafından yapılan testler başarılı şek lde tamamlayan güncel yazılımlar edefter.gov.tr
adres nde lan ed lecekt r.
4.3. e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmes :
4.3.1. Bu Tebl ğ kapsamında e-Defter uygulamasına dâh l olanlar, edefter.gov.tr adres nde duyurulan format
ve standartlara uygun olarak aylık dönemler t barıyla e-Defterler n oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Bu
Tebl ğ kapsamında e-Defter uygulamasına dah l olan mükellefler dah l oldukları aydan t baren söz konusu defterler n
kâğıt ortamında tutamazlar. Bu mükellefler n kağıt ortamında tuttukları defterler h ç tutulmamış sayılır.
4.3.2. Verg Usul Kanununun 219 uncu maddes n n (b) bend nde bel rt len ve defter kaydı yer ne geçecek
belgeler n (bundan sonra “Muhasebe F ş ” olarak anılacaktır), e-Defter kayıtları le b rl kte muhafaza ed lmes ve
yetk l merc ler tarafından sten ld ğ nde braz ed lmes zorunludur.
4.3.3. e-Defter tutma sürec nde hesap dönem n n lk ayına a t beratın alınması açılış onayı, son ayına a t
beratın alınması kapanış onayı, d ğer aylara a t beratların alınması se lg l aylara a t defterler n noter onayı yer ne
geçer.
4.3.4. Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler hal nde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını,
aşağıda bel rt len sürelerde oluşturmak, NES veya Mal Mühürle zaman damgalı mzalamak/onaylamak ve berat
dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suret yle Başkanlıkça onaylı hal n almak zorundadırlar:
1- Defter ve berat dosyalarının lg l olduğu ayı tak p eden üçüncü ayın son gününe kadar,
2- Hesap dönemler n n son ayına a t defter ve berat dosyaları, gel r veya kurumlar verg s beyannameler n n
ver ld ğ ayın son gününe kadar.
3- D leyen mükellefler, her hesap dönem ne l şk n lk ayda (hesap dönem ç nde şe başlayanlarda şe
başlanılan ayda), terc hler n e-Defter uygulaması aracılığıyla elektron k ortamda b ld rmeler şartıyla, her b r geç c
verg dönem n n aylarına a t e-Defter ve berat dosyalarını her ay ç n ayrı ayrı olmak üzere, lg l olduğu geç c verg
dönem ne l şk n geç c verg beyannames n n ver leceğ ayın sonuna kadar (son dönem geç c verg dönem ne l şk n
ayların defter ve berat dosyalarının gel r verg s mükellefler nde gel r verg s beyannames n n ver leceğ ayın sonuna
kadar, kurumlar verg s mükellefler nde se kurumlar verg s beyannames n n ver leceğ ayın sonuna kadar) oluşturma,
NES veya Mal Mühürle mzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça
onaylı hal n alma mkânından da yararlanab l rler. Terc hler n bu bentte bel rt len süre ç nde b ld rmeyen mükellefler
hakkında bu fıkranın 1 ve 2 numaralı bentler nde bel rt len tar hler esas alınır. Ayrıca yapılan terc h, terc h b ld r m
süres ç nde yapılan değ ş kl kler har ç olmak üzere, müteak p hesap dönemler ne a t tüm aylar ç n geçerl d r.

Terc h n geç c verg dönem bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına l şk n şlemler n bel rt len
sürede gerçekleşt rmeyenler hakkında ceza müeyy deler n tay n nde her b r ay, ayrı ayrı d kkate alınır.
Bu fıkrada yer alan açıklamalar çerçeves nde defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mal Mühürle
mzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreler aşağıdak tabloda bel rt lmekted r.

4.3.5.
Başkanlık Mal Mührünü de çeren berat dosyaları e-Defter tutanlar tarafından e-Defter
uygulamasından nd r lerek, sten ld ğ nde yetk l b r mlere braz ed lmek üzere lg l olduğu e-Defter dosyaları le
l ş kl şek lde b rl kte muhafaza ed l r.
4.3.6. Başkanlık bu bölümde bel rt len e-Defter oluşturma, mzalama ve elektron k defter ve/veya beratlarının
Başkanlık s stem ne yüklenmes ne l şk n süreler gerek görmes hal nde b r aya kadar uzatmaya yetk l d r. Başkanlık
süre uzatımı yetk s n l, bölge, sektör ve mükellef grupları ç n kullanab leceğ g b tüm e-Defter kullanıcılarını
kapsayacak şek lde de kullanab l r.
4.3.7. e-Defter ve berat dosyalarının mükellefler n kend ler ne a t NES veya Mal Mühür le mzalanması esas
olmakla b rl kte, mükellefler tarafından noterde tanz m olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından
bel rlenen usullere göre oluşturulan elektron k mzalı muvafakatnamede bel rt lmes kaydıyla; Başkanlıktan bu
hususta z n alan özel entegratörler n veya yazılım uyumluluk onayı ver len yazılım f rmalarının ya da defter tutma
hususunda 3568 sayılı Kanun hükümler çerçeves nde yetk ver len meslek mensuplarının Mal Mührü ya da NES’ le
zaman damgalı olarak mzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık
s stemler ne yüklenmes de mümkündür. Bu amaçla tanz m olunan özel vekaletnamede veya muvafakatnamede; hang
ay/yıl/hesap dönem ne a t e-Defter ve beratların hang özel entegratör veya yazılım uyumluluk onayı ver len yazılım
f rmaları ya da meslek mensubu tarafından mzalanmasına yetk ver ld ğ açık b r şek lde bel rt lmel ve mükellef
tarafından söz konusu vekâletname veya muvafakatname b lg ler n n e-Defter uygulaması aracılığı le Başkanlık
s stem ne yüklenmes gerekmekted r. Tanz m olunan özel vekaletname veya muvafakatname b lg ler n n Başkanlık
s stem ne yüklenmes n müteak p, vekaletnamede veya muvafakatnamede bel rt len ay/yıl/hesap dönemler ne a t eDefter ve beratların özel entegratörün, yazılım uyumluluk onayı ver len yazılım f rmalarının ya da meslek
mensubunun Mal Mührü ya da NES’ le de mzalama ve yükleme şlemler gerçekleşt r leb l r. Bu suretle özel
entegratörlere, yazılım uyumluluk onayı ver len yazılım f rmalarına ya da meslek mensuplarına e-Defter dosyalarının
ve beratlarının mzalanma ve yükleme zn n n ver lmes , mükellefler n bu şlemlerden doğan hukuk ve ceza
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Vekaletnamede veya muvafakatnamede bel rt lmeyen ay/yıl/hesap dönemler ne a t
e-Defter ve beratların mükellef n kend s ne a t NES veya Mal Mühür le zaman damgalı olarak mzalanması
gerekmekted r. Başkanlık, bu fıkranın uygulanmasına l şk n usul ve esasları edefter.gov.tr adres nde yayımlanacak
kılavuzlar le bel rler.
4.3.8. e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulması, mzalanması/onaylanması ç n bu bölümde bel rt len
süreler, e-Defterler n Başkanlık tarafından bel rlenen format ve standartta oluşturulması, mzalanması, oluşturulan eDefterler n tekn k kontrollerden geç r lmes , gerçekleşt r len muhasebe kayıtlarının tamamının oluşturulan e-Defter
dosyalarında bulunup bulunmadığının kontrol ed lmes ve e-Defter dosyalarına a t berat dosyalarının oluşturulması,
mzalanması ve bu beratların Başkanlık s stem ne yüklenmes ç n öngörülen azam süreler olup beyanname ve ödeme
süreler n herhang b r şek lde etk lememekted r. Bel rt len süreden öncek tar hlerde de e-Defterler n oluşturulması ve
Başkanlık s stemler ne e-Defter berat dosyalarının yüklenmes de mümkündür.
4.3.9. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını fade etmekte olup, öncek aylara a t kayıtları
çermez. Hesap dönem veya takv m yılı çer s nde de e-Defter tutmaya başlanab l r. Ancak hesap dönem veya takv m
yılı çer s nde e-Defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tar h zleyen b r aylık süre çer s nde esk defterler ne
kapanış tasd k yaptıracaklardır.
4.3.10. Yukarıda sayılan şlemler n net ces nde oluşturulan e-Defterler, Başkanlık tarafından onaylanan
beratları le b rl kte muhafaza ve braz ed lmes koşuluyla Verg Usul Kanunu ve Türk T caret Kanunu kapsamında
geçerl kanun defter olarak kabul ed lecekt r.

4.3.11. Başkanlık tarafından gerçekleşt r len berat onay şlem , lg l defterlerde yer alan kayıtların çer k ve
gerçeğe uygunluk denet m anlamına gelmemekte ve herhang b r verg ncelemes n veya d ğer ncelemeler fade
etmemekted r.
4.3.12. Herhang b r kes nt veya s stem arızası neden le beratların Başkanlık tarafından onaylanması
şlem n n gerçekleşt r lememes durumunda söz konusu beratlar, NES veya Mal Mühür le zaman damgalı olarak
mzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE’den tem n
ed lecekt r. Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kes nt veya arıza durumunun ortadan kalkmasını tak ben
lg l beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması şlem gerçekleşt r lecekt r.
4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe F şler n n Muhafaza ve İbrazı
4.4.1. Bu Tebl ğ kapsamında, e-Defter uygulamasına dâh l olanlar, muhafaza ve braz ödevler n yer ne
get r rken aşağıdak hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar:
a) e-Defter dosyaları ve bunlara a t berat dosyaları b rb rler le l şk l şek lde elektron k ortamda, muhasebe
f şler se kağıt ve/veya elektron k ortamda, sten ld ğ nde braz ed lmek üzere muhafaza ed lmek zorundadır.
b) e-Defter dosyaları, berat dosyaları ve elektron k ortamda oluşturulan muhasebe f şler n n ver
bütünlüğünün sağlanması le kaynağının nkâr ed lmezl ğ , NES veya Mal Mühür le garant altına alındığı ç n kağıt
ortamında saklanmayacak (kağıt ortamda tutulması terc h ed len muhasebe f şler har ç) ve elektron k ortamdak bu
dosyaların kağıt ortamdak hal hukuken hüküm fade etmeyecekt r.
c) Defterler n elektron k ortamında tutanlar, e-Defter dosyaları, elektron k ortamda oluşturulan muhasebe
f şler ve lg l berat dosyalarını verg kanunları, Türk T caret Kanunu ve d ğer düzenlemelerde yer alan süreler
dâh l nde elektron k, manyet k veya opt k ortamlarda (kağıt ortamda tutulması terc h ed len muhasebe f şler kağıt
ortamda) muhafaza ve sten ld ğ nde elektron k, manyet k veya opt k araçlar vasıtasıyla eks ks z ve okunab l r şek lde
braz etmekle yükümlüdür.
ç) Muhafaza ve braz yükümlülüğü, e-Defter dosyalarının, elektron k ortamda oluşturulan muhasebe f şler n n
ve berat dosyalarının doğruluğuna, bütünlüğüne ve değ şmezl ğ ne l şk n olan (elektron k mza ve mal mühür
değerler dâh l) her türlü elektron k kayıt ve ver le doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup,
e-Defterlere sten ld ğ nde kolaylıkla er şeb lmey , anlaşılab l r ve eks ks z b r b ç mde görüntüleyeb lmey ve
okunab l r kağıt baskılarını üreteb lmey sağlayacak b ç mde yer ne get r lmel d r.
d) e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına dâh l olan mükellefler n kend ler ne a t b lg şlem
s stemler nde muhafaza ed lmes mecbur d r. Üçüncü k ş ler nezd nde ya da yurt dışında muhafaza şlem , muhafaza
ve braz sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta ve Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhang b r hüküm fade
etmemekted r. Muhafaza yükümlülüğünün Türk ye Cumhur yet sınırları çer s nde ve Türk ye Cumhur yet
kanunlarının geçerl olduğu yerlerde yer ne get r lmes zorunludur.
e) e-Defter dosyaları le bunlara l şk n berat dosyalarının k nc l kopyalarının, g zl l ğ ve güvenl ğ
sağlanacak şek lde e-Defter saklama h zmet yönünden tekn k yeterl l ğe sah p ve Başkanlıktan bu hususta z n alan
özel entegratörler n b lg şlem s stemler nde ya da Başkanlığın b lg şlem s stemler nde 1/1/2020 tar h nden t baren
asgar 10 yıl süre le muhafaza ed lmes zorunludur. e-Defter ve beratların tekn k yeterl ğe sah p ve Başkanlıktan bu
hususta saklama zn ver len özel entegratörler n b lg şlem s stemler nde muhafaza usulü le muhafaza ed lmes
sürec nde e-Defter uygulamasına dâh l olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel,
g zl l k ve güvenl ğe l şk n usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adres nde yayımlanan “eDefter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına a t k nc l kopyalarının bu fıkra uyarınca
muhafazası ç n gerekl yükleme şlemler nde bu Tebl ğ n (4.3.4) numaralı fıkrasında bel rt len süreler d kkate alınır.
f) Başkanlıktan e-Defter saklama h zmet konusunda z n alan özel entegratörler, saklama h zmet verd kler
mükelleflere a t e-Defter dosyaları ve beratları le bunlara l şk n b lg ler , mükellef n yazılı zn olmaksızın Başkanlık
ve Genel Müdürlük dışında üçüncü k ş lerle paylaşamazlar. Özel entegratörler, saklama h zmet n verd kler
mükelleflere a t e-Defterler n bütünlüğünden, güvenl ğ nden, g zl l ğ nden ve Başkanlığın ve Genel Müdürlüğün
uzaktan er ş m ne mkan sağlamaktan sorumludurlar. Mükellef n yazılı zn olmaksızın, e-Defter b lg ler n Başkanlık
ve Genel Müdürlük dışındak üçüncü k ş lerle paylaştığı tesp t olunan özel entegratörler n d ğer kanunların öngördüğü
ceza sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük z nler ptal ed leb l r.
g) e-Defter ve berat dosyalarının k nc l kopyalarının muhafaza şlem n n Başkanlıktan z n alan özel
entegratörler n ya da Başkanlığın b lg şlem s stemler nde muhafaza ed lmes , mükellef n asıl e-Defter ve berat
dosyalarının muhafaza ve braz ödevler n ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetk l
makamlara brazı öncel kle lg l mükelleften yazılı olarak stenecekt r. İlg l mükellef tarafından e-Defter dosyaları le
beratlarının yazılı talebe rağmen yetk l makamlara braz ed lmed ğ n n veya ed lemed ğ n n tevs k n müteak p,
saklama h zmet n veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı le ya da muhafaza şlem n n Başkanlık s stemler nde
yapılması hal nde se Başkanlıktan, resm yazılı talepte bulunularak lg l e-Defter ve berat dosyalarının k nc l
kopyalarının brazı steneb lecekt r. Bu suretle Başkanlık aracılığı le özel entegratörden e-Defter dosyaları ve
beratlarının brazı talep ed ld ğ nde, lg l özel entegratör ved l kle (her hal ve şartta taleb n tebl ğ tar h nden t baren
15 günlük sürey aşmayacak şek lde) Başkanlığa talep ed len e-Defter ve berat dosyalarını braz etmek
mecbur yet nded r. e-Defter ve berat dosyalarının saklama h zmet verme konusunda Başkanlıktan z n alan özel
entegratörler n l stes edefter.gov.tr adres nde Başkanlık tarafından yayımlanır.
5. e-Defter Uygulamasından Yararlanma İzn n n İptal
5.1. e-Defter oluşturma zn bulunmakla b rl kte, bu Tebl ğde bel rt len veya bu Tebl ğ kapsamında Başkanlık
ve Genel Müdürlük tarafından bel rlenen usul ve esaslara uymayan ve yapılacak uyarıya rağmen gerekl tedb rler
almayanların, e-Defter oluşturma z nler yapılacak değerlend rme üzer ne ptal ed leb l r. İz nler ptal ed lenler, b r yıl
süre le e-Defter uygulamasından yararlanamazlar.

6. Sorumluluk ve Ceza Müeyy deler
6.1. e-Defter oluşturulurken, bu Tebl ğde bel rt lmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Verg Usul
Kanunu ve Türk T caret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur.
6.2. Bu Tebl ğde yer alan usul ve esaslara aykırı b ç mde e-Defter oluşturan veya oluşturdukları e-Defterler ve
bunlarla l şk l berat dosyaları le muhasebe f şler n yetk l makamların steğ üzer ne braz etmeyenler hakkında,
şled kler f le göre Verg Usul Kanununun ve Türk T caret Kanununun lg l hükümler uygulanır.
6.3. e-Defter tutanlar bu Tebl ğ çerçeves nde oluşturdukları e-Defterlerde yer verd kler b lg ler n gerçek
duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu kapsamda Başkanlığın herhang b r sorumluluğu
bulunmamaktadır. e-Defter beratı, e-Defterler n değ şmezl ğ n spat etmeye yönel k olup, e-Defterler n çer ğ ne
yönel k b r onayı fade etmemekted r.
6.4. Haz ne ve Mal ye Bakanlığı le T caret Bakanlığı gerek görmes hal nde, bu Tebl ğde bel rlenen esaslar le
sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların, e-Defter saklama h zmet veren özel entegratörler n ve uyumluluk
onayı ver len yazılım f rmalarının b lg şlem s stemler n ve/veya yazılım s stemler n denetleme veya denetlett rme
yetk s ne sah pt r. e-Defter tutanlar, e-Defter saklama h zmet veren özel entegratörler ve uyumluluk onayı ver len
yazılım f rmaları bu denet mler sırasında, gerekl her türlü mkânı (uygun donanım ve yazılımlar, term nallere ulaşım
z nler ve uzman personel g b ) sağlamak zorundadır. Bu kapsamdak denet m yetk s mahall nde kullanılab leceğ
g b , bu süreçte uzaktan er ş m yöntemler n n kullanılması da sten leb l r.
6.5. Uyumluluk test n geçen yazılımların gerekl şartları sürekl olarak taşımaları ç n bu yazılımların
üret c ler n n ve kullanıcılarının gerekl önlemler almaları zorunludur. Başkanlıkça yapılan kontroller sonrasında
uyumlu yazılımlarda tesp t ed len eks kl kler n lg l yazılımcı tarafından g der lmes amacıyla Başkanlık nezd nde
yapılan testlerde bel rt len eks kl kler n bel rlenen sürede g der lmemes hal nde; uyumlu yazılım yetk s bel rl süre
askıya alınab l r veya uyumlu yazılım zn ptal ed leb l r.
6.6. Bu Tebl ğ kapsamında e-Defter uygulamasına dâh l olanlar, e-Defter saklama h zmet veren özel
entegratörler ve uyumluluk onayı ver len yazılım f rmalarının, b lg şlem s stem n oluşturan yazılım, donanım,
dosya, dokümantasyon ve benzer unsurları, h çb r şek lde kısmen veya tamamen denet m elemanlarının veya Haz ne
ve Mal ye Bakanlığı le T caret Bakanlığınca görevlend r lecek personel n er ş m n ve denetlemes n engelleyecek b r
sözleşme veya l sansa konu edemez.
6.7. e-Defter uygulamasına dâh l olan mükellefler n, Tebl ğ n (4.3) numaralı bölümünün (ç) bend nde
bel rt len sürelerde e-Defter ve berat dosyalarını, oluşturmaması, mzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan eDefter dosyaları ve/veya bunlara a t berat dosyalarının Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık s stemler ne
yüklememes ya da süres nden sonra yüklenmes hal nde, d ğer verg sel yükümlülükler le b rl kte Verg Usul
Kanununda öngörülen ceza hükümler uygulanır.
7. D ğer Hususlar
7.1. e-Defter tutanlar, Verg Usul Kanununda bel rt len “Mücb r Sebep” haller neden yle e-Defter veya
beratlarına a t kayıtlarının bozulması, s l nmes , zarar görmes veya şlem görememes ve e-Defter ve berat
dosyalarının muhafaza ed ld ğ e-Defter saklama h zmet veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan
k nc l örnekler n n tem n ed lemed ğ hallerde, söz konusu durumların öğren lmes nden t baren tevs k ed c b lg ve
belgeler le b rl kte 15 gün ç nde t car şletmes n n bulunduğu yetk l mahkemes ne başvurarak kend s ne b r zay
belges ver lmes n stemel d r. Mahkemeden zay belges n n tem n ed lmes n müteak p, zay belges le b rl kte
durumun Başkanlığa yazılı olarak b ld r lmes ve Başkanlık tarafından sten len b lg ve belgeler n (talep ed lecek b lg
ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) braz ed lmes hal nde, mükellefler n zay olan e-Defter
kayıtlarının yen den oluşturulması ve bunlara a t yen oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması
aracılığı le Başkanlık s stem ne yen den yüklenmes ç n Başkanlık tarafından yazılı z n ver l r.
7.2. e-Defter tutanlar, e-Defterler n oluşturulması sırasında kullandıkları b lg şlem s stem n n sağlıklı b ç mde
çalışab lmes le lg l yeterl tekn k ve güvenl k önlemler n almakla yükümlüdür. e-Defter ve beratların
mzalanmasında kullanılan elektron k mza araçları le mal mühürler n, mükellefler n el nde olmayan sebeplerle
arızalanması, çalınması ve benzer d ğer nedenlerle elektron k defter ve beratların bu Tebl ğde öngörülen sürelerde
mzalama şlem n n gerçekleşt r lememes hal nde, mükellefler söz konusu durumu ve yen elektron k mza
aracının/mal mührün tem n ne yönel k başvuru şlemler n n yapıldığını tevs k eden b lg ve belgelerle Başkanlığa
başvurmak zorundadır. Yen elektron k mza aracının/mal mührün tem n ed lmes n müteak p en geç üç ş günü ç nde
mzalanan e-Defter ve/veya berat dosyalarının Başkanlık s stem ne yüklenmes gerekmekted r.
7.3. e-Defter tutanlar, e-Defterler n oluşturdukları ve muhafaza ett kler b lg şlem s stemler n n haczed lmes
veya bu s stemlere yetk l merc lerce el konulması hal nde, durumu en geç üç ş günü çer s nde Başkanlığa b ld rmek
ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına l şk n ayrıntılı b r plan sunmak zorundadır.
7.4. e-Defter tutanlar ve e-Defter saklama h zmet veren özel entegratörler, kanunlarla yetk l kılınan kurum ve
k ş ler n taleb üzer ne e-Defterlere a t b lg ler n oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların
bulunduğu adres veya adreslerde nceleme ve tesp t yapılab lmes ç n gerekl olacak her türlü tekn k ve f z k mkânı
(uygun donanım ve yazılımlar, term nallere ulaşım z nler ve uzman personel g b ) sunmak zorundadır.
7.5. Önceden haber ver lmek ve hazırlıklar ç n yeterl zaman tanınmak kaydıyla, e-Defterlere l şk n format ve
standartlarda değ ş kl k yapılab leceğ g b e-Defter oluşturma süreçler le ver güvenl ğ ne l şk n standartlara uyma
zorunluluğu get r leb l r. Bu zorunluluk mükellef grupları t barıyla farklılaştırılab l r.
7.6. e-Defter tutanların faal yet hacm , teknoloj k kısıtlar ve benzer nedenlerle, başta ver bütünlüğü, kaynağın
ve çer ğ n garant altına alınması olmak üzere e-Defter oluşturulması, kayded lmes , onaylanması, muhafazası ve
brazı le lg l olarak mal mühür veya elektron k mza yer ne başka yöntemler n kullanılmasına karar ver leb leceğ
g b uygulamadan yararlanmaya l şk n özel esaslar bel rleneb l r.

7.7. Bu Tebl ğ kapsamında, edefter.gov.tr adres nde duyurulan defterler elektron k ortamda tutulab l r.
7.8. Elektron k ortamda oluşturulması, kayded lmes , muhafazası ve brazına z n ver len defterler le
defterlerle l şk l muhasebe f şler n n ve berat dosyalarının elektron k ortamda oluşturulmasına l şk n standartlar,
tekn k ve uygulama kılavuzları le e-Defter uygulamasına l şk n d ğer kurallar edefter.gov.tr adres nde duyurulur.
7.9. İsten lmes hal nde, e-Defter kayıtlarına kaynak teşk l eden kayıt ve ver ler n de Verg Usul Kanunu ve
Türk T caret Kanunu kapsamında braz ed lmes zorunludur.
7.10. Gerekl görülen durumlarda, e-Defterler le e-Defterlerde yer alan b lg lere l şk n olarak bel rlenecek
standartlara uygun üret lecek d ğer raporların brazı, e-Defter tutanlara a t b lg şlem s stem veya s stemler ne sürekl
er ş m n sağlanması suret le steneb l r. Bu kapsamda, fade ed len er ş m n sağlanması ç n kullanılacak yöntem ve
teknoloj ler le braz yükümlülüğünün yer ne get r lmes le lg l süreçler edefter.gov.tr adres nde açıklanır. e-Defter
tutanların b lg şlem s stem ne er ş m le lg l yetk , sektör, mükellef grupları veya faal yet hac mler t barıyla
kullanılab l r.
7.11. e-Defter uygulamasının altyapısı ve şley ş göz önünde bulundurularak, lg l s ne b lg ver lmek
suret yle, uygulamadan yararlanmak steyenler n başvurularının cevaplanması bell b r süre erteleneb l r veya
başvuruları sıraya konulab l r. Önceden haber ver lmek ve hazırlıklar ç n yeterl zaman tanınmak kaydıyla, uygulama
le lg l her türlü standart le d ğer tekn k konularda genel veya özel değ ş kl kler yapılab leceğ g b uluslararası
standartlara uyma zorunluluğu get r leb l r.”
MADDE 2 – Bu Tebl ğ n 1 nc maddes yle değ şt r len 4 üncü bölümünün (4.3.4) numaralı fıkrasının 3
numaralı bend le aynı bölümün (4.3.7) numaralı fıkrası 1/1/2020 tar h nde, d ğer hükümler yayımı tar h nde
yürürlüğe g rer.
MADDE 3 – Bu Tebl ğ hükümler n Haz ne ve Mal ye Bakanı le T caret Bakanı b rl kte yürütür.

