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e-Defter  Süreci

e-Defter Uygulaması Nedir?

www.linkedefter.com

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin G.İ.B 

tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik ortamda hazırlanması, değişmezliği    

ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. İlgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine 

imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter aylık olarak oluşturulur, takip eden 3. ayın sonunda e-Defter beratları G.İ.B’e gönderilir ve digital    

ortamda saklanır. Defterlerini elektronik biçimde tutmaya başlayanlar, kâğıt ortamında tutamazlar.
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İş gücü kazanımı sağlar

Noter onay masrafını ortadan kaldırır

Defterler kağıda basılmayacağı için fiziksel arşivlenmesine gerek kalmaz

Defter basımı için gerekli olan kağıt, baskı, toner ve kartuş maliyetleri ortadan kalkar

Denetimler için ortak bir format ve standart sunar

Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır ve zaman tasarrufu sağlar

Doğayı korurDoğayı korur

Süreçlere entegre çalışır

Daha etkin iç denetim olanağı sağlar

Muhasebede dönemsel kontrol disiplini oluşturur

421 Sıra No’lu VUK genel tebliğ uyarınca zorunlu olarak e-Defter’e tabi olan veya gönüllü olarak 

e-Defter tutmak isteyen mükelleflerin, bu uygulamadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulları 

yerine getirmesi gerekmektedir;

e-Defter Uygulamasından Yararlanabilme Koşulları

e-Defter Uygulamasının Avantajları

www.linkedefter.com
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Referanslarımızdan bazıları;

Link Güneş Sistemi e-Defter

Yeni Nesil e-Defter

Mükellefler, kullanılan muhasebe yazılımından bağımsız olarak 
çalışan Platform Bağımsız Link e-Defter Uygulaması ile 
kendi lokasyonundan dışarıya hiçbir veri aktarmadan elektronik 
defterlerini oluşturabilir.

Platform Bağımsız Link e-Defter

LİNK e-Defter uygulamaları ile “Yevmiye Defteri”  ve “Defter-i Kebir” belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 

belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve beratları elektronik ortamda  GİB'e gönderilir.

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük ölçekli kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama 
ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. 
Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara 
göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür. 

LİNK e-Defter uygulamaları ERP bağımsız yapısı ile farklı muhasebe yazılımlarının e-Defterini oluşturabilir.
Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’i, GiB’in belirlediği standartlarda hazırlar, ilgili berat dosyalarını elektronik olarak 
GiB’e güvenli bir şekilde iletir.
Deneyimli uzman kadrosu ile etkin ve hızlı uyarlama yapılır.
Milyonlarca satırdan oluşan e-Defterlerin kısa sürede hazırlanması ve beratların GİB’e aktarılması konusunda 
uzmandır.
Dağıtım Kanalı ve iş ortaklarından oluşan yaygın destek ağı ile her zaman yanınızdadıDağıtım Kanalı ve iş ortaklarından oluşan yaygın destek ağı ile her zaman yanınızdadır.

Link e-Defter Uygulamaları
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