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19 Aralık 2019 tarihli ve Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel 

Tebliği’nin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve 

Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında; “e-Defter 

dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şek ilde 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. 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.” açıklamalarına yer 

verilmiştir. 

 

GİB Başkanlığınca, bu zorunluluk kapsamında e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının 

saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup, saklama işlemi yalnızca 

Başkanlıkça ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak, bu zorunluluk mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını 

kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi 

ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.) muhafaza işlemi 

yapmalarına da engel teşkil etmemektedir.. 

 

Bu çerçevede, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, 

Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği e-Defter Saklama 

Kullanıcı Kılavuzu,  09/10/2020 tarihinde edefter.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu 

kılavuza erişmek için tıklayınız.  

 

Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara 

ilişkin berat dosyalarının, Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanmasına yönelik işlem adımları 

açıklanmış olup, ayrıca kılavuzun 4 üncü bölümünde,  2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter 

dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı da 

belirlenmiştir.(Bakınız,2020/148 sayılı Sirkülerimiz.) 

Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin e-Defter Dosyaları ile Berat Dosyalarının 
İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 
 
 

KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_0f7f09039ed04c2d8ecd998d42595608.pdf


 

  

 

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

 

 

Bu itibarla, 2020 yılı ya da önceki dönemlerde e-Defter uygulamasına geçen mükelleflerin, 

15/01/2021 tarihine kadar 2020 takvim yılının ilk 3 ayına ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat 

dosyalarını, ilgili kılavuzda açıklandığı şekilde 15 Ocak 2021’e kadar Başkanlığın Sistemlerine 

yüklemeleri gerekmektedir. 

GİB Başkanlığınca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu süreçte 

gerek Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükellefler ile meslek mensuplarının bilgi işlem 

sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerce yeterince tecrübe 

edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte 

değerlendirilerek, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 

yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki 

beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun 

olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür. 

 

Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının 

ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerin, son gün ve günleri beklemeden 

yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai 

yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. 

 

 

 

Bu durum 08/01/2021 tarihli GİB Duyurusu ile açıklanmıştır. 

 
 

 

          
                            Saygılarımızla 
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Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin 

e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının 

Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında 

 

Duyuru 

 

08/01/2021 

 

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra 

Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 

e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, 

tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter 

Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma 

zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 tarihine 

kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği 

belirtilmektedir. 

Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu 

süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek 

mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının 

mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından 

ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte değerlendirildiğinde, her hangi bir 

mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin 

olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme 

tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun 

görülmüştür. 

Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat 

dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün 

ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe 

nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz 

etmektedir. 

Duyurulur.   
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