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İstanbul, 20.10.2019 

DUYURU 452 

 

Konu: e-Fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-defter vb. elektronik uygulamalardaki 

değişiklikler hk. 
 

1. E-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. Elektronik Belge 

Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler 

 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğ, elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Söz konusu tebliğ ile elektronik ortamda düzenlenen belge tiplerine yenileri eklenmiş, 

yükümlüler ve yeni kapsama dahil olan yükümlülere ilişkin tarih ve diğer önemli konularda 

açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde öne çıkan kimi hususlara aşağıda yer verilmiş olup, uygulayıcıların 

tebliğin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

a. 2018 veya 2019 Hesap Dönemlerinde Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olan 

Mükellefler 1/7/2020 Tarihinden İtibaren e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda 

 

Tebliğ uyarınca; 

 

✓ 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş 

hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. 

faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan 

(bayilik lisansı dâhil) mükellefler, 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal 

edenler, 

✓ Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 

sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait 

iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da 

tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait 

gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları 

yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların 

yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 

✓ Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze 

ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve 

bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunludur. 

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerden: 

✓ 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartım 

2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 

veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 

yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 
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Ancak bu Tebliğ ile  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454) 1/1/2020 tarihinde 

yürürlükten kaldırılacağından, 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan 

mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura, e-Arşiv 

Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK'dan 

lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya 

ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip 

yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı 

izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

✓ Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan 

yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu 

paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama 

tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-

Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

✓ Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve 

meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap 

dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak 

mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş 

hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

 

b. -Halihazırda e-Fatura Yükümlüsü Olanlar 1/1/2020 Tarihine Kadar e-Arşiv Fatura 

Uygulamasına Dahil Olacak 

- e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayanlar 30 Bin TL’yi Aşan (Vergi 

Mükelleflerine Düzenlenenler Açısından 5.000 TL'yi Aşan) Faturaları e-Arşiv 

Fatura Olarak Düzenleyecek  

- e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına 

Geçiş Zorunluluğu 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)'nde yer alan açıklamalara 

göre, e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-

Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği 

fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1/1/2020 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım 

tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-

Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ise, zorunlu e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde 

ve/veya e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak dahil oldukları süre içinde başvurularını ve fiili 

geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek ve bu tarihten itibaren 

düzenleyecekleri faturaları, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. 

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren 

düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL'yi (vergi mükelleflerine 

düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi) aşması halinde, söz konusu 

faturaların, "e-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden 

düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak 

düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi 

mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alman her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak 

üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır. 

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, 

bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. 
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Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, 

faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv 

Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

 

c. Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon TL ve Üzerinde Olan Mükellefler İle Diğer Kimi 

Mükellefler e-İrsaliye Yükümlüsü Olacak- e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş – e-

İrsaliye Yanıtı 

 Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dâhil olmaları ve düzenleyecekleri 

sevk irsaliyelerini "e-İrsaliye" olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden 

alacakları sevk irsaliyelerini de "e-İrsaliye" olarak almaları zorunludur. 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. 

faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. 

✓ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana 

bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. 

✓ 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme 

ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye 

istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. 

✓ 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer 

verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine 

şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen 

kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz 

şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana 

gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren 

mükellefler. 

✓ e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya 

çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. 

✓ Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik 

oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar. 

✓ e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

✓  11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 

Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre 

komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. 

✓ Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum 

düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve 

ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre 

vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine 

yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye 

uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda 

belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-îrsaliye 

düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda 

öngörülen hükümler uygulanır. 

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi 

✓ Yukarıda belirtilen mükelleflerin, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş 

hazırlıklarını 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak (11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve 

Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
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Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve 

meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar) e-İrsaliye uygulamasına 

geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak 

düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur. 

✓ 1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisiü Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların 

imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallan imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya 

sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya 

ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi 

kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar için, e-İrsaliye 

uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen 

dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır. 

e-İrsaliye Yanıtı 

✓ Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliyeye konu malların ne 

kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, 

kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile e-

İrsaliyeyi düzenleyene iletebilirler. e-İrsaliye Yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, 

kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için, alıcının e-İrsaliye uygulamasına 

kayıtlı kullanıcı olması durumunda e-İrsaliyenin, uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması 

durumunda ise matbu kağıt sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. 

✓ Bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların 

tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile reddedilmesi 

mümkündür. Ancak ret işleminin malın fiili şevkinden önce yapılması gerekmektedir. 

Malın fiili şevkinden sonra gönderilecek ret e-İrsaliye Yanıtları hükümsüz olup, bu durumda 

malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekecektir. 

✓ e-İrsaliye uygulamasına dahil olma izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve e-

İrsaliye Yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni 

düzenlemelerin öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle 

yükümlüdür. 

 

d. Hali Hazırdaki Serbest Meslek Erbapları 1/6/2020 Tarihine Kadar e-Serbest Meslek 

Makbuzu Uygulamasına Dahil Olacak 

 

Serbest meslek erbaplarından; 

a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, 

b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe 

başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, 

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-

Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. 

e. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak 

Düzenlenebileceği Haller 

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 

a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi 

işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım, 

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel 

entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde 

yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla), 
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c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza 

aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini 

süresince), 

ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan 

genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak 

düzenlenmesine izin verilmesi, 

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak 

düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez. 

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin 

kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez. 

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı 

mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi 

gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez. 

Tebliğ uyarınca ayrıca e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil 

oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) 

sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge 

veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge 

uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 

uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt 

ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. 

 

Tebliğde ayrıca e-gider pusulası, e-sigorta poliçesi, e-dekont, e-müstahsil makbuzu, e-döviz 

alım-satım belgesi gibi diğer elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgeler ile ilgili 

düzenlemeler de yapılmıştır. Bu kapsamda örneğin e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin 

çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil 

makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Uygulayıcıların tebliğin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

2. e-Defter Uygulamasına İlişkin Değişiklikler 

 

✓ 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter 

Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca;  

-e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına 

geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler 

bakımından izleyen yılın başından itibaren), 

-Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü 

fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve 

müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların 

sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, 

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen 

defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.  

✓ Tebliğ uyarınca e-Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son 

gününe kadar, hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyalarının, gelir veya 

kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar oluşturulması, NES 

veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalanması/onaylanması ve berat dosyalarının e-

Defter uygulamasına yüklenmek suretiyle Başkanlıkça onaylı halinin alınması zorunludur. 

Ancak dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe 

başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik 
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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 (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 imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek 

Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler.  

 

 

✓ -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.  

Buna göre e-Defter dosyaları ile 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 1/1/2020 tarihinden itibaren 

asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. 

✓ -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 imkânı getirilmiştir. 

Yukarıda değişikliklerden önemli görülenler açıklanmış olup, uygulayıcıların Tebliğin 

tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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