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SİRKÜLER SAYI: 2021/044                                                   15.02.2021  

 

 

E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT 
DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA 
ALINAN HATALAR HAKKINDA DUYURU 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat 

dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerine gönderim işlemi 

sırasında “e-Defter Saklama Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü 

Hatalıdır” uyarısı alan mükellefler (ilgili dönem e-Defterlerini www.edefter.gov.tr 

internet adresinde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı” ile kontrol etmeleri ve 

program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat 

dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile “Counter Signature Doğrulama 

Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerin e-Defter Saklama Programının 

https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan e-

DefterBildirimV2.4_Prod.exe versiyonunu indirmeleri ve yeni versiyonu kurmadan 

önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları kaldırdıktan sonra kurulum işlemini 

tamamlamaları ve söz konusu hataları alan paketleri “e-Defter Saklama Kılavuzu” nda 

açıklanan süreler içinde göndermeleri gerektiği; “Çapraz Doğrulama Kontrolü 

Hatalıdır” ve “Counter Signature Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan 

mükelleflerin ise versiyon güncelleme işlemi yapmalarına gerek bulunmadığı 

açıklanmıştır.  
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu 

 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ 

İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR 

HAKKINDA DUYURU 

 

11/02/2021 

 

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra 

Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-

Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta 

oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama 

Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu 

getirilmiştir. Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerimizin, e-Defter 

dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının yüklenmesine yönelik işlem adımları ve yapılan 

kontroller belirtilmektedir. 

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, 

Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde gönderim işlemi sırasında “e-Defter Saklama 

Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimiz (ilgili dönem 

e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı” 

ile kontrol etmeleri ve program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat 

dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile  “Counter Signature Doğrulama Kontrolü 

Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimizin e-Defter Saklama Programının 

https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan  e-DefterBildirimV2.4_Prod.exe 

versiyonunu indirerek ve yeni versiyonu kurmadan önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları 

kaldırdıktan sonra kurulum işlemini tamamlamak ve söz konusu hataları alan paketlerini “e-Defter 

Saklama Kılavuzu” nda açıklanan süreler içinde göndermeleri gerekmektedir.  

Bununla birlikte “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” ve “Counter Signature 

Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan mükelleflerimizin versiyon güncelleme işlemi 

yapmalarına gerek bulunmamaktadır.   

Duyurulur. 

 

 

 

 

https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/

