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SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–03     ĠST. 04.01.2021 

 

e-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ 

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ‘NIN BĠLGĠ ĠġLEM SĠSTEMLERĠNDE 

SAKLANMASI 
 

e-Defter uygulaması; 19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan 3 Sıra No‟ 

lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği „nde değişikliğe gidilmişti. 25.11.2020 tarih 

YORDAM–2019/S–45 nolu sirkülerimizde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız 

bulunmaktadır. 

 

İlgili sirkülerimizin 6 bölümünde yapılan açıklamada; 

c) 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 01.01.2020 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.  

 

Ġlgili kılavuz 09.10.2020 tarihinde yayımlanmıĢtır. e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin 

berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı‟nın bilgi işlem sistemlerinde 

saklanmasına ilişkin düzenlemeler özet olarak aşağıda yer almakta olup, yayımlanan kılavuzn 

örneği internet sitesinden temin edilebilir. Tüm e-defter kullanıcılarının muhasebe 

programlarını güncellemeleri ve bu konu hakkında bilgi işlem sistemlerine hazır hale 

getirmelerinin kanuni zorunluluk olduğunu bir kerede daha hatırlatmakta fayda olacaktır.  

 

 

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GĠB SĠSTEMLERĠNE AKTARIM 

ZAMANI 
 

Yayımlanan bu kılavuzda belirtilen Saklama Programını kendi sistemlerine kuracak ve 

kullanacak olan mükelleflerimizin gerekli teknik ve uygulama çalışmalarını sağlıklı bir 

şekilde tamamlayabilmeleri ve oluşabilecek sistemsel yoğunlukların planlanması gereği 

nedeniyle; 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat 

dosyalarının ikincil kopyalarının GĠB’in bilgi iĢlem sistemlerine aktarım zamanı 

aĢağıdaki tabloda belirtildiği Ģekilde belirlenmiĢtir. Mükelleflerimiz aşağıdaki tabloda 

belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.  
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- 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı’ nın bilgi iĢlem 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 Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı’ nın bilgi iĢlem 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 Başkanlığımızın bilgi 

işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait 

berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeĢinci 

günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
 

AYLIK YÜKLEME TERCĠHĠNDE 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  

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 TERCĠHĠNDE 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 

         SAYGILARIMIZLA,… 


