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SİRKÜLER         İstanbul, 28.10.2015 

Sayı: 2015/157        Ref: 4/157 
 

 

Konu: 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA E-DEFTER UYGULAMASINDAN YAPILMASI 

GEREKENLER  
 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.edefter.gov.tr internet sitesinde nevi değişikliğine 

giden e-defter kullanıcılarının yapması gereken hususlara ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Söz 

konusu duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.  

 

- E-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün 

içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden 

bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 

Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla bildirmesi, yeni unvana ait mali mühür temini 

için ise Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr/  adresinden elektronik 

ortamda başvurması gerekmektedir. 

 

- Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mühürün mükellefin eline ulaşması ile 

birlikte http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html  web sitesinden yeni kimlik numarası için 

elektronik defter başvurusu yapılmalıdır. 

 

- Başvuruda elektronik defter başlangıç tarihi, en erken bir sonraki izleyen ay olarak 

seçilmekte yani nevi değişikliğinin olduğu tescil tarihi e-Defter başlangıç tarihi olarak 

seçilememektedir. Yeni nevi’nin elektronik defter başlangıç tarihinin, tescil tarihine 

çekilebilmesi için elektronik defter başvurusunun yapıldığı ve tarih revizesinin 

yapılması gerektiği edefter@gelirler.gov.tr  adresine elektronik posta gönderilerek 

bildirilmelidir. 

 

- Bunun ardından Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sisteminde yeni nevi için yapılan 

başvurunun elektronik defter başlangıç tarihi tescil tarihine göre güncellenecektir. 

 

- Bu yeni başvuru ile birlikte mükellefin eski vergi kimlik numarası ve yeni kimlik numarası 

olmak üzere iki adet e-defter hesabı olacağından, mükellef nevi değişikliğinin gerçekleştiği 

tarihten önceki ay kesrine ait eski unvan ve vergi kimlik numaralı defter ve beratını 

oluşturması gerekmektedir. Oluşturulan defterlerin tarih aralığı, mükellefin eski unvanına 

ilişkin hesap döneminin son ayına tekabül edeceğinden beratlar Gelir İdaresi Başkanlığı e-

Defter uygulamasına, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin (hesap döneminin başından, nevi 

değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadarki hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi) 

verildiği ayın son gününe kadar (2 Sıra No.lı Elektronik Defter Genel Tebliği) 

gönderilmelidir. 

 

- Bu gönderim yapıldığında edefter@gelirler.gov.tr  adresine bilgilendirme yapılmalıdır. 

http://www.edefter.gov.tr/
http://mm.kamusm.gov.tr/
http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html
mailto:edefter@gelirler.gov.tr
mailto:edefter@gelirler.gov.tr
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- Nevi değişikliğinden önceki döneme ait son beratların gönderilmesi ile eski vergi kimlik 

numaralı e-defter kullanıcı hesabı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kapatılacak ve mükellef 

nevi değişikliği sonrasında açılan yeni kullanıcı hesabı ile elektronik ortamda beratlarını 

iletmeye devam edebilecektir. 

 

- Ayrıca nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvan ve vergi 

kimlik numaralı defterlerin oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar (2 Sıra 

No.lı Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) beratların Gelir İdaresi Başkanlığı 

e-Defter Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Örneğin, 7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen nevi değişikliğinde eski vergi kimlik numarası ve 

unvana ilişkin defter ve berat 01 Ocak – 07 Ocak 2015 tarihlerini kapsamalıdır. Bu tarihleri 

kapsayan eski vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin defterler, eski unvanın hesap 

döneminin son ayına tekabül edeceğinden beratları yasal süre olan kurumlar vergisi 

beyannamesinin (Hesap döneminin başından, nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadarki 

hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi) verildiği ayın son gününe kadar GİB e-

Defter uygulamasına gönderilmelidir.  

 

Nevi değişikliğinden sonra yeni vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin defter ve berat 07 

Ocak – 31 Ocak 2015 tarihlerini kapsamalıdır. Bu tarihleri kapsayan yeni vergi kimlik 

numarası ve unvana ilişkin defterlerin beratları yasal süre olan ilgili ayı izleyen üçüncü ayın 

son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına gönderilmelidir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Nevi değişikliği durumunda e-defter uygulamasında yapılması gerekenler hakkında duyuru  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

 

1 

 

 



- e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün 
içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden 
bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 
Dışkapı/ANKARA adresine posta yoluyla bildirmesi, yeni unvana ait mali mühür temini için 
de Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden elektronik 
ortamda başvurması gerekmektedir.  

 

- Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mührün mükellefin eline ulaşması ile 
birlikte http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html  web sitesinden yeni kimlik numarası için 
elektronik defter başvurusu yapılmalıdır. 

 

- Başvuru da elektronik defter başlangıç tarihi, en erken bir sonraki izleyen ay olarak 
seçilmekte yani nevi değişikliğinin olduğu tescil tarihi e-Defter başlangıç tarihi olarak 
seçilememektedir. Yeni nevi’nin elektronik defter başlangıç tarihinin, tescil tarihine 
çekilebilmesi  için elektronik defter başvurusunun yapıldığı ve tarih revizesinin yapılması 
gerektiği edefter@gelirler.gov.tr adresine elektronik posta gönderilerek bildirilmelidir.  

 

- Bunun ardından GİB e-defter sisteminde yeni nevi için yapılan başvurunun 
elektronik  defter başlangıç tarihi tescil tarihine göre güncellenecektir.  

 

- Bu yeni başvuru ile birlikte mükellefin eski vergi kimlik numarası ve yeni kimlik numarası 
olmak üzere iki adet e-defter hesabı olacağından, mükellef nevi değişikliğinin 
gerçekleştiği tarihten önceki ay kesrine ait eski unvan ve vergi kimlik numaralı defter ve 
beratını oluşturması gerekmektedir. Oluşturulan defterlerin tarih aralığı, mükellefin eski 
unvanına ilişkin hesap döneminin son ayına tekabül edeceğinden beratlar GİB e-Defter 
uygulamasına, Kurumlar Vergisi beyannamesinin (Hesap döneminin başından, nevi 
değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadar ki hesap dönemine ait kurumlar vergisi 
beyannamesi) verildiği ayın son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel 
Tebliği) gönderilmelidir.  
 

- Bu gönderim yapıldığında da edefter@gelirler.gov.tr adresine bilgilendirme yapılmalıdır.  

 
- Nevi değişikliğinden önceki döneme ait son beratların gönderilmesi ile eski vergi kimlik 

numaralı e-defter kullanıcı hesabı GİB tarafından kapatılacak ve mükellef nevi değişikliği 
sonrasında açılan yeni kullanıcı hesabı ile elektronik ortamda beratlarını iletmeye devam 
edebilecektir. 
 

-  Ayrıca nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvan ve vergi 
kimlik numaralı defterlerin oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar (2 
Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) beratların GİB e-Defter 
Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir.  
 
 
 

Örneğin, 7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Nevi değişikliğinde eski vergi kimlik numarası ve 

unvana ilişkin defter ve berat 01 Ocak – 07 Ocak 2015 tarihlerini kapsamalıdır. Bu tarihleri 

kapsayan eski vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin defterler, eski unvanın hesap döneminin 

son ayına tekabül edeceğinden beratları yasal süre olan kurumlar vergisi beyannamesinin (Hesap 

döneminin başından, nevi değişikliğinin gerçekleştiği tarihe kadar ki hesap dönemine ait kurumlar 

vergisi beyannamesi) verildiği ayın son gününe kadar GİB e-Defter uygulamasına gönderilmelidir.  

 

http://mm.kamusm.gov.tr/
http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html
mailto:edefter@gelirler.gov.tr
mailto:edefter@gelirler.gov.tr


Nevi değişikliğinden sonra yeni VKN ve unvana ilişkin defter ve berat 07 Ocak – 31 Ocak 2015 

tarihlerini kapsamalıdır. Bu tarihleri kapsayan yeni vergi kimlik numarası ve unvana ilişkin 

defterlerin beratları yasal süre olan ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar tarihine kadar 

GİB e-Defter uygulamasına gönderilmelidir.” 

 


