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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 05.09.2019 

         Sayı  : 2019/85 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Lebib Yalkın Dergisinin Eylül/2019 Sayı:189’da “E-Defter Oluşturma, Berat Süreleri, 

Saklama ve Mücbir Sebep Halleri” başlıklı makalesi dikkatimiz çekmiş olup, 

müşterilerimizin bilgilendirmesi amacıyla söz konusu makaleye aşağıda yer verilmiştir.      

                      

1. E-Defter Oluşturma, Berat Süreleri, Saklama ve Mücbir Sebep Halleri 

 

          Mükelleflerin vergi kanunlarına uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla Maliye 

idaresi tarafından mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortama 

taşınmaya başlamasıyla birlikte, işgücü, zaman ve arşivleme maliyetlerinde azalma 

görüldüğü bir gerçektir. 

          Ancak; 

         -Elektronik defterleri oluşturma,  

         -Berat yükleme,  

         -Defter ve berat dosyalarının elektronik arşivlerde muhafazası,  

         -Siber saldırı,  

         -Virüs bulaşması, 

gibi sorunlardan korunmak için teknolojik bilgi ve sistem altyapısını sağlam zeminlere 

oturtmayan mükelleflerin sorunlar yaşamaya başladığı ve bundan sonra da fazlası ile 

bu tür sorunların yaşanacağı ise diğer bir gerçektir.  

          Elektronik ortamda defter tutulması, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Elektronik 

Defter Genel Tebliği 1 sıra no.lu ile yayımlanmıştır. Daha sonra yayımlanan 2 sıra nolu 

Elektronik Defter Genel Tebliği ile de 1 nolu Tebliğ değişikliğe uğramıştır.  

2. E-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar 

          E-Defter genel tebliğlerinde öngörülen süreler; e-defterlerin belirlenen format ve 

standartta oluşturulması, imzalanması, oluşturulan e-defterlerin şema ve şematron 

kontrollerinden geçirilerek gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarının tamamının e-deftere 

sağlıklı bir şekilde aktarılmış olup olmadığının kontrolü ile e-defter berat dosyalarının 

oluşturulması, imzalanması ve bu beratların Başkanlık sistemine yüklenmesi için 

öngörülen azami süreyi belirlemektedir.  

          Buna göre e-defter mükellefleri; 

         -E-defterlerini aylık dönemler itibarıyla oluşturarak ilgili olduğu ayı takip eden 

üçüncü ayın son gününe kadar (tüzel kişiler hesap döneminin son ayına ait defterleri 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait 

kurumsal mali mühür ile onaylamak,  

        -Berat dosyalarını GİB sistemlerine yüklemek,  

       -GİB onaylı berat dosyaları ile birlikte defter raporunu kendi bilgi sistemlerine 

indirmek ve arşivlemek suretiyle, 

      -VUK ve TTK kanunlarında belirtilen süreler boyunca doğruluğunu, değişmezliğini ve 

dosyaların bütünlüğünü sağlamak ve korumak, 

zorundadır.  

          Defter raporundan anlaşılması gereken; defter raporu beratı bir ay içerisinde 

sadece tek parça olarak üretilen ve tüm ayın kebir defterlerinin birleşimi baz alınarak 

oluşturulan başka bir belge türüdür 

          Elektronik defterlerin oluşturulması sürecinde eksik kayıtlar, hatalı veri girişi, 

kayıtlarda düzeltme yapılması vb. gerekçeler ile GİB sistemlerine yüklenmiş berat 

dosyalarının silinerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar e-defter oluşturma ve 

beratları yükleme gereksinimleri doğabilmektedir.  

 

          Böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda söz konusu düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi 

için, eğer düzeltme yapılacak döneme ait defter oluşturma ve berat yükleme yasal 

süresi geçmemiş ise, öncelikle GİB sistemine yüklenmiş olan berat ve defter raporu 

dosyalarının GİB sistemlerinden iptal edilmesi ve yeni oluşturulan beratların ve defter 

raporunun yasal süreler geçirilmeden GİB sistemine tekrar yüklenmesi gerekmektedir. 

 

          Ancak, düzeltme yapılacak döneme ait berat yükleme yasal süresinin geçmiş 

olması halinde, GİB sisteminde berat dosyası ve defter raporunu silme prosedürü 

farklılaşmakta ve gerekçesi ile birlikte kapsamlı bir başvuru dosyası hazırlanarak 

Başkanlıktan berat silme işlemi için talepte bulunulması gerekmektedir.  

          Berat yükleme yasal süresi geçen e-defterlere ilişkin beratları GİB sisteminden 

silme işlemi, mükellef talebinin Başkanlık tarafından uygun bulunması halinde 

yapılabilmektedir.  

          Buna göre, yasal yükleme süresi geçen beratlara ilişkin e-defterlerde; konunun 

detaylı olarak anlatıldığı bir dilekçe ve duruma göre aşağıda belirtilen belgeler ile Gelir 

İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'na başvurulması halinde, 

konu değerlendirilmekte ve başvurusu uygun bulunanlara; söz konusu e-defterlere 

ilişkin e-defter veri tabanına kayıtlı beratları silme ve yeni oluşturulacak beratları 

sisteme yükleme imkanı sağlanabilmektedir.  

 Teknik veya uyumlu yazılım kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri olması 

halinde;  

         -Dilekçe,  

         -Özel Amaçlı YMM Raporu,  

         -Uyumlu Yazılım Firması tarafından hazırlanan teknik hususları içeren rapor, 
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          E-defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle zayi olması halinde;  

         -Dilekçe,  

         -Özel Amaçlı YMM Raporu,  

         -Veri kurtarma merkezi tarafından hazırlanacak durum tespit tutanağı,  

         -Muhasebe programındaki muhasebe fişlerinin de zarar görmüş olması halinde 

ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin belge, 

 E-defter ve beratlarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 13. maddesinde 

belirtilen mücbir sebep halleri dolayısıyla zayi olması halinde ise;  

         -Dilekçe,  

         -Özel Amaçlı YMM Raporu,  

         -Ayrıca, mücbir sebep halini tevsik edici diğer belgeler (polis tutanağı, yangın 

raporu, teknik rapor vb.),  

Başkanlık, gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak başka 

tevsik edici belgeler de talep edebilir. 

 

3. Elektronik Defter ve Berat Dosyalarının Saklama ve İbraz Zorunluluğu 

 

          Mükellefler, elektronik defter ve ilgili berat dosyalarını vergi kanunları, Türk Ticaret 

Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya 

optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar 

vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.  

          Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü; elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, 

bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri 

dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının 

tümünü kapsamakta olup, bu yükümlülüğün elektronik defterlere istenildiğinde 

kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve 

okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmesi 

gerekmektedir.  

          Elektronik defter tutan mükellefler, elektronik defterlere ait veri dosyalarının 

bozulması, silinmesi, zarar görmesi, virüs ve siber saldırı gibi haller ile olağanüstü 

(deprem sel, hırsızlık ve zayi gibi) durumların meydana gelmesi halinde, durumu onbeş 

gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir 

plan sunmak zorundadır.  

          Ayrıca mükellefler, elektronik defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi 

işlem sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini almakla 

yükümlüdür.  

          Elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin 

haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, mükelleflerin 

durumu en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır.  
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4. Berat Yükleme Sürecinde Mücbir Sebep Halleri 

          E-Defter Genel Tebliğleri ile öngörülen süreler e-defter berat dosyalarının ve 

defter raporunun oluşturulması, imzalanması ve bu beratların başkanlık sistemine 

yüklenmesi için öngörülen azami süreler mükellefler için bağlayıcı olmaktadır.  

          Özellikle, mükellefin hesap döneminin ilk ayı (normal hesap dönemine tabi 

mükellefler için Ocak) açılış tasdikini, son ayı ise, (normal hesap dönemine tabi 

mükellefler için Aralık) kapanış tasdiki anlamı taşımaktadır.  

          Bu bağlamda, hesap dönemine ait tüm dönemlerin e-defter oluşturma ve berat     

yüklemelerinin yasal süresi içerisinde başkanlık sistemlerine yüklenmesi büyük önem 

arz etmektedir. 

 

          Mükelleflerin e-defter oluşturma aşamasında; 

        -Gerek muhasebe kayıtlarını tutmakta oldukları muhasebe programı,  

        -Gerekse uyumluluk onayı almış e-defter programındaki teknik sorunların ortaya 

çıkması,  

         -İnternet bağlantısı kesintisi,  

         -Bilgi sistemlerindeki sorun ve programların sürümlerinin geçersiz olması ve yahut 

Kurumsal Mali Mühür'de oluşabilecek teknik sorunlar,  

        -Mali Mührün geçerlilik süresinin sona ermesi ve/veya kaybolması/çalınması gibi 

durumlar ortaya çıkması halinde bu sorunlar mükellefin hatasından/eksikliğinden 

kaynaklanan sorunlar olacağı için,  

mücbir sebep olarak Başkanlık tarafından kabul edilmemektedir.  

          E-defterlerin yasal süresi içerisinde oluşturulmadığı, berat yükleme işleminin 

yapılmadığı ve/veya hatalı yükleme nedeniyle yasal süre geçirildikten sonra beratların 

silinmesi talebine istinaden tekrar e-defteri oluşturma ve beratları yükleme işlemleri 

yapılması, (yasal defterlerin tutulmamış olması hali) vergi kanunlarında yer alan özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi, dönem kazancının re'sen takdiri ve KDV indirimlerinin reddi 

gibi sonuçlar doğurabilecektir.  

          Yine aynı şekilde e-defterlerin oluşturma, berat ve defter raporlarının yasal süresi 

içerisinde sorunsuz bir şekilde oluşturulmasına rağmen Başkanlık sistemlerine 

yüklenememesi (GİB sistemlerindeki, teknik sorun, yoğunluk vb.) hallerinde, öncelikle 

söz konusu defterler mükellefin Tübitak'tan aldığı Zaman Damgası2 ile imzalanmalıdır. 

          5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre zaman damgası; bir elektronik verinin, 

üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit 

edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla 

doğrulanan kaydı ifade etmektedir. 

(e-defterlerin zaman damgası ile imzalanması bir zorunluluk olmayıp, ihtiyaç hasıl 

olması halinde kullanılabilecek şekilde mükellefler tarafından Tübitak'tan temin 
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edilmesini ve her zaman kullanılabilir vaziyette bilgi sistemlerinde hazır bulundurulmasını 

öneririz.)  

          Bu şekilde zaman damgası ile mühürlenen dosyaların, GİB'den kaynaklı sorunlar 

nedeniyle yüklenemediğine ilişkin olarak Başkanlığa yapılacak başvuru sonucu 

Başkanlık tarafından yapılacak araştırma neticesinde mükellefin talebi haklı olduğu 

anlaşılır ise, verilecek ek sürede GİB sistemlerine yükleme işlemleri yapılabilecektir. (Bu 

durumda berat ve defter rapor dosyaları yasal süresi içerisinde yüklenmiş sayılacaktır.)  

5. Sonuç Olarak  

           Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere; elektronik ortamda tutulan 

defterlere ilişkin, oluşturma, yükleme, muhafaza ve ibraz yükümlülükleri mükellefin bilgi 

sistemlerinin ve veri depolama süreçlerinin ne kadar önemli olduğunun ve beratları 

yüklememek ile işin bitmediğinin, asıl sorunun verilerin yasal saklama süresince güvenli 

sanal ortamlarda muhafaza edilmesi olduğunun bilincine varılması gerekmektedir.  

          Diğer önemli bir sorun, süreli beyan ve işlemlerde olduğu gibi elektronik defter 

uygulamalarında da genel alışkanlığın, elektronik defter oluşturma ve berat yükleme 

işlemlerini yasal sürenin bitimine kadar bekletilmesi ve son anda defter oluşturma ve 

berat yükleme işlemlerine başlanılmasıdır. Kanaatimizce bu uygulama çok riskli ve 

stresli bir durum oluşturmaktadır.  

 

          Zira, elektronik ortamda oluşturulacak defterlerin gerek oluşturma gerekse 

yükleme aşamasında teknik bir sorun yaşanma riski oldukça yüksektir.  

 

          Bu nedenle, mükelleflerin elektronik defter oluşturma ve berat yükleme işlemlerini 

ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe (KV Mükellefleri için hesap dönemini takip 

eden dördüncü ayın sonuna) kadar bekletmeden, ilgili ayın kayıtlarının 

tamamlanmasından itibaren makul süreler içerisinde e-defteri oluşturup, berat ve 

defter raporlarını GİB sistemine yükleme işlemini gerçekleştirmesi, karşılaşılabilecek 

sorunları asgari seviyeye indirecek ve gerektiğinde aksaklıkları giderebilecek süreyi 

kullanabilme imkanı sağlayacaktır.  

          Eğer yükleme yaptıktan sonra bir düzeltme gerekir ise, yasal süresi içerisinde 

mükellef tarafından ilgili döneme ait beratlar ve defter raporunun Başkanlık iznine tabi 

olmaksızın sistemden iptal edilmesi ve yeniden doğru şekilde yükleme yapılabilmesi 

imkânı bulunmaktadır.  

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


