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MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020 / 148 
 
 

                         
     

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu 

olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul 

ve esasları düzenleyen ve Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken hazırlanan 

“Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)” 13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

(Bakınız, 2011/74 Sayılı Sirkülerimiz.) 

Tebliğle getirilen uygulama isteğe bağlı olup, Tebliğde belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerden 

kendisine izin verilenler, 01.01.2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamışlardır. 

Maliye Bakanlığınca daha sonra 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 421 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, belirlenen mükellef gruplarına elektronik defter tutma (ve 

elektronik fatura uygulamasına dahil olma) zorunluluğu getirilmiştir. (Bakınız, 2012/103 Sayılı Sirkülerimiz.) 

Ayrıca, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun 64.maddesine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete ’de müştereken yayımlanan “Ticari 

Defterlere İlişkin Tebliğ ”de de, fiziki ortamda defter tutma yanı sıra, elektronik ortamda defter tutma 

konusuna da yer verilmiş ve bu konu da 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği hükümlerinin 

uygulanacağı açıklanmıştır. (Bakınız, 2012/104 Sayılı Sirkülerimiz.) 

(Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’ de müştereken yayımlanan 2 

Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile de, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde bazı 

değişiklikler yapılmıştır.)  

Hazine ve Maliye Bakanlığınca daha sonra 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 

Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “Giriş” 

başlıklı 1’inci ve “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 2’inci bölümleri dışında kalan 3’ünü, 4’ünü, 5’ini, 6’ncı ve 

7’nci bölümleri değiştirilmiştir.(Bakınız,2019/111 sayılı Sirkülerimiz.)  

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3 Sıra No.lu Tebliği ile Değişen ‘‘ 4.4. e-Defter 

Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı ’’ başlıklı bölümünün (d),(e), (f) 

ve (g) fıkralarında aşağıdaki hükümler yer almaktadır. 

         ‘‘d) e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin kendilerine ait bilgi 

işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir. Üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza 

işlemi, muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta ve 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. 

e) 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 

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlanmıştır. 
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sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter 

ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi 

işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan 

mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve 

esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama 

Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası 

için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır. 

f) Başkanlıktan e-Defter saklama hizmeti konusunda izin alan özel entegratörler, saklama hizmeti 

verdikleri mükelleflere ait e-Defter dosyaları ve beratları ile bunlara ilişkin bilgileri, mükellefin yazılı izni 

olmaksızın Başkanlık ve Genel Müdürlük dışında üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel entegratörler, 

saklama hizmetini verdikleri mükelleflere ait e-Defterlerin bütünlüğünden, güvenliğinden, gizliliğinden ve 

Başkanlığın ve Genel Müdürlüğün uzaktan erişimine imkan sağlamaktan sorumludurlar. Mükellefin yazılı izni 

olmaksızın, e-Defter bilgilerini Başkanlık ve Genel Müdürlük dışındaki üçüncü kişilerle paylaştığı tespit 

olunan özel entegratörlerin diğer kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık 

tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir. 

g) e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan 

özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter 

ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat 

dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef 

tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya 

edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da 

muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte 

bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir. Bu suretle 

Başkanlık aracılığı ile özel entegratörden e-Defter dosyaları ve beratlarının ibrazı talep edildiğinde, ilgili 

özel entegratör ivedilikle (her hal ve şartta talebin tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreyi aşmayacak 

şekilde) Başkanlığa talep edilen e-Defter ve berat dosyalarını ibraz etmek mecburiyetindedir. e-Defter ve 

berat dosyalarının saklama hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin listesi  

edefter.gov.tr adresinde Başkanlık tarafından yayımlanır.’’ 

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı 

Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgi işlem sistemlerinde 

1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur. Buna göre e-Defter 

ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işlemi; 

– Başkanlıktan izin alan saklayıcı kuruluşların (özel entegratörlerin) 

– Ya da GİB Başkanlığının 

   bilgi işlem sistemlerinde yapılacaktır.  

  Mükellefler muhafaza hangi sistem işlemini yapacaklarını kendileri seçebilecektir. 

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel 

entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-

Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde 

güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: “Bu kılavuz vasıtasıyla, 19/10/2019 tarih ve 30923 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter 

uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç 

duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesi, amaçlanmaktadır.” 

e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti veren özel entegratörlerin kimler olduğu halen ilan 

edilmemiştir. 

Buna karşılık 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile e-Defter 

dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem 

sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Kılavuzda 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının 

ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 

belirlenmiştir. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yükleme 

yapabilecektir. 

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım 

zamanları:   

DÖNEM AKTARIM ZAMANI 

2020 / Ocak - Şubat - Mart 15 Ocak 2021’e kadar 

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran 15 Şubat 2021’e kadar 

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül 15 Mart 2021’e kadar 

2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar 

  2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar 

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17 Mayıs 2021’e kadar 

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım 

zamanları:   

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-

Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine 

aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter 

uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş 

olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

   AYLIK / 3 AYLIK 
       SEÇENEĞİ 

 
DÖNEM 

 
AKTARIM ZAMANI 

 
 
 

AYLIK YÜKLEME 
TERCİHİNDE 

BULUNANLAR 
 
 
 

2021 / Ocak          17 Mayıs 2021’e kadar 

2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar 

2021 / Mart  16 Temmuz 2021’e kadar 

2021 / Nisan  16 Ağustos 2021’e kadar 

2021 / Mayıs           15 Eylül 2021’e kadar 

  2021 / Haziran           15 Ekim 2021’e kadar 
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2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar 

2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar 

2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar 

2021 / Ekim  15 Şubat 2022’ye kadar 

2021 / Kasım  15 Mart 2022’ye kadar 

2021 / Aralık (Gerçek kişi 
mükellefler) 

          2021 / Aralık (Tüzel kişi                    
mükellefler) 

           15 Nisan 2022’ye kadar 

 
           16 Mayıs 2022’ye kadar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 AYLIK 
YÜKLEME 

TERCİHİNDE 
BULUNANLAR 

 
2021/ Ocak, Şubat, Mart 

 
  15 Haziran 2021’e kadar 

 
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 

 
 15 Eylül 2021’e kadar 

 
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 

 
  15 Aralık 2021’e kadar 

 
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek 

kişi mükellefler) 
 
 
 

2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi 
mükellefler) 

 

 

            15 Nisan 2022’ye kadar 
  
 
 

                                                       
16 Mayıs 2022’ye kadar 

           Bahse konu e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ektedir 

 

 

     Saygılarımızla 

 
 

 

EK: e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu (09 Ekim 2020) 
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