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e-Defter  Süreci

e-Defter Uygulaması Nedir?

www.linkedefter.com

Ve rgi Usul Kanunu ve  Türk  Ticare t Kanunu h ük üm le ri ge re ğince  tutulm ası z orunlu olan de fte rle rin GİB 

tarafından b e lirle ne n form at ve  standartlara uygun olarak  e le k tronik  ortam da h az ırlanm ası, de ğişm e z liği    

ve  k aynağının doğruluğunun garanti altına alınm asıdır. İlgilile r ne z dinde  isp at aracı olarak  k ullanılabilm e sine  

im k ân tanım ayı h e de fle ye n h uk uk i ve  te k nik  düz e nle m e le r bütünüdür.

e -De fte r aylık  olarak  oluşturulur, tak ip  e de n 3. ayın sonunda e -De fte r b e ratları GİB’e  gönde rilir ve  digital    

ortam da sak lanır. De fte rle rini e le k tronik  biçim de  tutm aya başlayanlar, k âğıt ortam ında tutam az lar.
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İş gücü k az anım ı sağlar.

N ote r onay m asrafını ortadan k aldırır.

De fte rle r k ağıda basılm ayacağı için fiz ik se l arşivle nm e sine  ge re k  k alm az .

De fte r basım ı için ge re k li olan k ağıt, bask ı, tone r ve  k artuş m aliye tle ri ortadan k alk ar.

De ne tim le r için ortak  bir form at ve  standart sunar.

Kullanıcı h atalarını ortadan k aldırır ve  z am an tasarrufu sağlar.

Doğayı k oruDoğayı k orur.

Süre çle re  e nte gre  çalışır.

Dah a e tk in iç de ne tim  olanağı sağlar. 

Muh ase b e de  döne m se l k ontrol disip lini oluşturur.

4 21 Sıra N o’lu VUK ge ne l te bliğ uyarınca z orunlu olarak  e -De fte r’e  tabi olan ve ya gönüllü olarak  

e -De fte r tutm ak  iste ye n  m ük e lle fle rin, bu uygulam adan yararlanabilm e k  için aşağıdak i k oşulları 

ye rine  ge tirm e si ge re k m e k te dir;

e-Defter Uygulamasından Yararlanabilme Koşulları

e-Defter Uygulamasının Avantajları

www.linkedefter.com



T elefon   : (216 ) 522 00 00 
F ax     : (216 ) 47 4 10 92
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Referanslarımızdan bazıları;

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. 

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.

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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