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Uygulamada bazı işlemlerin/belgelerin muhasebe kayıt şekilleri göz önünde
bulundurularak, söz konusu işlem ya da belgelerin e-Deftere aktarılmasında ki kolaylıklarla
ilgili açıklamalar eklenmiştir. Ancak bu kolaylıkların, e-Defter uygulamasına geçiş
aşamasında sağlanan hususlar olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca açıklanan belge/işlemlerin
dışındaki diğer tüm belgelerin, elektronik defter uygulamasında esas olan, her bir belgeye ait
bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesidir. Uygulamanın gelecek adımlarında XBRL
taksonomisinde yapılacak güncellemeler ile yeni XML alanları oluşturulacağı göz önüne
alınarak, uygulamada esas olan kayıt şekline uyum sağlanması için geçiş aşamasında
kullanıcılar tarafından kendi bilgi işlem sistemlerinde gerekli çalışmaların yapılması,
kullanıcılar açısından uygulamadaki zorunluluklara adaptasyonu kolaylaştıracaktır.
- Banka İşlemlerine istinaden açıklama
Bilindiği üzere bankaya ait işlemlerde muhasebe kaydına esas belge dekont
olmaktadır. Dekontların e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması
“dekont” olarak kaydı yapılır ve dekontun numara ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak
dekont üzerinde belge numarası-tarihi yok ise, kullanılan muhasebe programının söz konusu
işleme vermiş olduğu tarih ve numara, belge numarası ve tarihi olarak yazılabilir.
Eğer bankaya ait işlemler dekont bazında tek tek muhasebeleştirilemiyorsa, bu banka
işlemleri günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşuluyla, her bir bankadan yapılan işlemler
birer muhasebe fişinde işlenebilir. e-Defterde bu kayda esas belge olarak muhasebe fişi
gösterilebilir. Bu muhasebe fişi e-defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması
“Muhasebe Fişi” olarak kaydı yapılır ve fişin numarası ve tarihi girilir.
- Masraf listesine istinaden açıklama
Gün içinde işletmenin ya da personelin yapmış olduğu giderlere ilişkin alınmış
belgeler teknik kılavuzlarda sayılan belgelerden biriyse mutlaka belge tipi kılavuzda
belirtildiği gibi olmalıdır. Örneğin, personelin yapmış olduğu giderler arasında belge olarak
fatura varsa, bu fatura ayrı bir yevmiye kaydında belge türü “invoice” yani fatura olarak fatura
belge tarih-numarası da yazılmak şartıyla kaydedilmelidir.
Eğer yapılan giderle ilgili belge tipi, tablo 1’de sayılan ilk yedi belge tipinden biri değil ise bir
masraf formu oluşturulup e-Defter uygulamasında belge tipi “other” ve belge açıklaması
“masraf formu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu masraf formunun numarası ve tarihinin de
girilmesi zorunludur. Bu masraf formlarında matbu bir numara ve tarih olmadığı için,
oluşturulacak her bir form için müteselsil bir numara ve formun oluşturulduğu günün tarihi
üzerine yazılmalıdır. Bu masraf formunda yapılan giderlere ait belgelerin detayları yer almak
zorundadır. Ayrıca bu masraf formu firma kaşesi ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik
imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Elektronik ortamda
tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz
edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi, mükellef sorumludur.

- Z raporuna istinaden açıklama
Gün sonunda her bir yazar kasadan alınan Z raporu, muhasebe kaydında belge tipi
“other” ve belge açıklaması “Z Raporu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca bu Z Raporu’nun
numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur. Ancak gün içinde yapılan satışlarda Z
Raporunun üzerinde yer alan ödeme yöntemlerine (nakit, kredi kartı, vb.) göre
ayrıştırılmalıdır. Ödeme yöntemine isabet edecek KDV tutarlarının da ayrıştırılması ve her bir
ödeme yönteminin farklı yevmiye maddelerinde gösterilmesi gerekmektedir.
- Çek bordrosuna istinaden açıklama
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge tiplerinde olduğu gibi, her bir çek
belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak çek bordrosuyla da
kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı veya
satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla çek aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir. Ayrıca
muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Çek bordrosu” olarak kaydı
yapılır ve bu çek bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu çek bordrosunda
matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için müteselsil bir
numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Her bir çek
bordrosunda, çeklerin detayları yer almak zorundadır. Bu çek bordrosu firma kaşesi ve
imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza
edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve
doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi,
mükellef sorumludur.
- Senet bordrosuna istinaden açıklama
e-Defter uygulamasında kılavuzda sayılan tüm belge türlerinde olduğu gibi, her bir
senet belgesinin de ayrı yevmiye maddelerine kaydedilmesi esastır. Ancak senet bordrosuyla
da kaydı mümkün olduğundan e-Defter uygulamasında da bu bordolar üzerinden, aynı alıcı
veya satıcıya ait olmak şartıyla, birden fazla senet aynı yevmiye maddesinde kaydedilebilir.
Ayrıca muhasebe kaydında belge tipi “other” ve belge açıklaması “Senet bordrosu” olarak
kaydı yapılır ve bu senet bordrosunun numarası ve tarihinin girilmesi zorunludur. Bu senet
bordrosunda matbu bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir bordro için
müteselsil bir numara verilmeli ve bordronun oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır.
Senet bordrolarında, senetlerin detayları yer almak zorundadır. Bu senet bordrosu firma kaşesi
ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza
edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve
doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi,
mükellef sorumludur.
- Ücret Bordrosuna istinaden açıklama
Firmalar çalışanları için aylık olarak oluşturacakları ücret bordrolarını, e-Defter
uygulamasına aktarırken, tüm personel için oluşan bordroları bir listeye bağlayıp, belge tipi
“other” ve belge açıklaması “Ücret Bordrosu İcmali” olarak kaydedebilir. Ücret bordrosu
icmalinin numara ve tarihinin girilmesi zorunludur. Ancak Ücret bordrosu icmalinde matbu
bir numara ve tarih olmadığı için, oluşturulacak her bir icmal listesi için müteselsil bir numara
verilmeli ve icmalin oluşturulduğu günün tarihi üzerine yazılmalıdır. Bu ücret bordrosu
icmalinde her bir ücret bordrosunun detayları yer almalıdır. Ayrıca bu icmaller firma kaşesi
ve imzasıyla matbu olarak ya da elektronik imza/mali mühür ile elektronik ortamda muhafaza
edilmek zorundadır. Elektronik ortamda tutulacak belgelerin görüntülenebilir ve
doğrulanabilir şekilde muhafaza ve ibraz edilmesinden, diğer matbu belgeler de olduğu gibi,
mükellef sorumludur.

- Serbest Meslek Makbuzuna istinaden açıklama
Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için
düzenlediği belge serbest meslek makbuzudur. Bu makbuz e-Defter kılavuzunda sayılan
belgeler arasında yer alan makbuz (receipt) ile karıştırılmamalıdır. Serbest meslek makbuzu
sayılan belgeler arasında yer almadığı için belge tipi “other” ve belge açıklaması “serbest
meslek makbuzu” olarak kaydı yapılır. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi
zorunludur.

