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Datasoft Genel Muhasebe (e-Defter) 

Kurulum ve Uygulama Kılavuzu 

Yazılımın Kurulması: 
1. Yazılımın Kurulması: Yazılım, yayınlanan bağlantıdan; 

(http://www.datasoft.com.tr/efatura/datasoft_seri2014e_kur.exe) 

İndirilip, kullanıcı bilgisayarına DSOFT70 klasörüne kaydedilir. İndirilen dosya çalıştırılır. Yükleme 

yönergeleri takip edilerek kurulum tamamlanır.  

Yazılımın Çalıştırılması: 
2. Yazılımın Çalıştırılması: Datasoft e-Defter Modülü Programı, Datasoft Muhasebe Programı 

içerisine, e-Deftere uygun muhasebe fişi oluşturmak için Belge Türlerinin tanımlandığı ve Belge 

Türlerine göre belge numaralarının kontrol edildiği, e-Defter verisine uygun olmayan muhasebe fiş 

kayıtlarının engellendiği bir uygulamadır. Bağımsız olarak çalışmaz. Uygulamanın aktif olarak 

çalışması için, Datasoft Yazılım e-Defter Modülünün satın alınmış olması gerekir. 

 E-Defter Kaynak Verisi oluşturmak için; mükellefin kendisine ait VKN/TCKN numarası için, Datasoft 

Yazılımın GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-Defter oluşturma lisansına sahip ürününün lisansını almış 

olması gereklidir. 

 Firma Parametrelerine girilir. İşyeri Bilgileri sekmesinde 

o İşyerinin Hukuki Yapısı 

o İşyerinin Unvanı 

o Vergi Dairesi 

o VKN/TCKN Numarası 

o MERSİS Numarası, Firma Merkezi 

o NACE Kodu (Yapılan Esas İş Seçimi) doğru 

olarak girilir. 

 e-Defter Uygulayıcısı seçeneği işaretlenir. Geçiş 

Tarihi seçilir. Geçiş tarihinde ilgili yılın sadece ayı 

seçilir. Geçiş günü seçilen ayın ilk günüdür. 

 Adres Sekmesine girilir: 

o İl, İlçe, Cadde veya Sokak, Dış Kapı ve İç 

Kapı numarası, Posta Kodu, Ülke adres için 

zorunlu alanlar olduğundan girilir. Belde, 

Mahalle, Apartman Adı varsa girilir. 

o İletişim Bilgilerinden Telefon, e-Posta 

Adresi, Web Adresi zorunludur, girilir.  

o E-Posta adresi girişinde küçük harf 

kullanılmalı ve Türkçe karakter kullanılmaz. 

Örnek e-posta adresi girişi: abc@abc.net 

gibidir. 

o Web Adresi http://www.webadresiadı.uzantı şeklinde girilir. Örnek Web Adresi girişi 

http://www.firma.com.tr gibi olmalıdır. 

 SMMM Bilgileri Sekmesinde: 

o SMMM Bilgileri eksiksiz girilir.  

o Sözleşme Tarihi, Sözleşme Numarası ve Sözleşme Çeşidi alanları girilmelidir. 

 YMM Bilgileri sekmesinde var ise YMM Bilgileri eksiksiz girilir. Girilen bilgiler kaydedilir. 

http://www.datasoft.com.tr/efatura/datasoft_seri2014e_kur.exe
mailto:abc@abc.net
http://www.webadresiadı.uzantı/
http://www.firma.com.tr/
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e-Defter Uygulamasının başlangıcından itibaren muhasebe fiş kaydında kurallar: 
3. e-Defter Uygulama Başlangıç tarihinden İtibaren Muhasebe Verisi Kaydında kurallar: 

3.1. e-Defter Uygulamasından yararlanan mükellefler için belge türleri şunlardır: 

a. Fatura (*) 

b. Çek (*) 

c. Senet 

d. Müşteri Siparişi 

e. Satıcı Siparişi 

f. Navlun 

g. Diğer (Kullanıcı tarafından tanımlanır) (*) 

h. Yok 

(*) Fatura, Çek, Diğer Belge türlerinde belge numarası girilmesi zorunludur. 

3.2. Aynı muhasebe fişinden farklı belge türleri kayıt yapılmaz. 

3.3. Aynı muhasebe fişinde -belge türü aynı bile olsa- 

farklı numaralı belgeler bulunamaz. 

3.4. Çek ile tahsilatta veya çek ile ödemede her çek 

için ayrı bir muhasebe fişi oluşturulur. 

3.4.1. Çek ile Tahsilat veya Çek ile Ödeme 

Belgelerinin üzerinde ÇEK BORDROSU 

yazması durumunda ve DİĞER Belge 

seçeneğinde ÇEK BORDROSU tanımlayarak 

bu belge içerisindeki çekleri toplu olarak 

giriş yapılabilir. 

3.5. Senet ile tahsilatta veya senet ile ödemede her 

bir senet için ayrı bir muhasebe fişi oluşturulur. 

3.5.1. Senet ile Tahsilat veya Senet ile Ödeme Belgelerinin üzerinde SENET BORDROSU yazması 

durumunda ve DİĞER Belge seçeneğinde SENET BORDROSU tanımlayarak bu belge içerisindeki 

senetleri toplu olarak giriş yapılabilir. 

3.6. Fatura (Alış/Satış/Gider) Çek ve Diğer belge tiplerinde belge numarası zorunludur. 

3.7. Muhasebe fişinde bir cari hesaptan tahsilat ve ödeme kaydı var ise, ödeme yöntemi seçilmek 

zorundadır. 

 

Datasoft Muhasebe Programında Yapılacak İşlemler: 
 

4. E-Defter Uygulayıcısı mükellefin 

Datasoft Yazılım Muhasebe 

programında yapacağı işlemler: 

4.1. E-Deftere geçiş tarihi Ay/YIL olarak 

seçilir. Gün otomatik olarak ilgili ayın 

ilk günü gelir. 

4.2. Parametreler Liste Tanımlama 

İşlemi Muhasebe Fişi bölümünde, e-

Defter muhasebe kaydı için yeni bir 

muhasebe fişi tanımı yapılır.  

4.2.1. E-Defter Uygulayıcısı seçilmiş 

firmalarda 003 e-Defter Muhasebe 

Fişi tanımlı değil ise program bu tanımı otomatik yapmaktadır.  
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4.3. Muhasebe fişi hareket girişinde seçilen belge türüne göre belge numarası girilip girilmeyeceği 

kontrol edilir. Belge numarası girilmesi zorunlu bir belge türü seçilmiş ise, belge numarası 

girmeden işleme devam edilmesini engeller. 

4.4. Belge için bir ödeme yöntemi de var ise, ödeme yönteminin seçim yapılmasına olanak tanır. 

4.5. Belge tipi çek ise ödeme yönteminin çek olması, belge tipi senet ise ödeme yönteminin senet 

olması için uyarı verir. 

Diğer Belge Türlerinin Tanımlanması ve Belge Türlerinin seçimi: 
5. ParametrelerFirma Bilgileri Girişi bölümünde e-Belge Tipleri sekmesine girilir. 

5.1. Diğer Belge Adı Değiştir butonuna basılır. 

5.1.1. Diğer Belge Değiştir butonunun 

Aktif olması için programa giriş 

yapan kullanıcının tam yetkili 

olması gereklidir.  

5.1.2. Programa giriş sırasında 

“operatör” kullanıcı adı ile giriş 

yaparak F5 Kullanıcı menüsünden 

kullanıcıların yetkilerini 

tanımlamak mümkündür. 

5.2. Diğer belge Adı-A: Bu satıra diğer 

belge içerisinde kullanacağımız belge 

adı yazılır ve Aktif alanı işaretlenir. 

Aynı şekilde Diğer Belge Adı-B: Bu 

satıra da diğer belge içerisinde 

kullanacağımız belge adı yazılır ve Aktif 

alanı işaretlenir. Yukarıdaki örnekte 

olduğu gibi Diğer Belge içerisinde 

kullanacağımız belgeler tanımlanır. 

5.3. Tanım sayfasının sağ bölümünde e-

Defter için ANA Belge türlerinden Çek, 

Senet, Müşteri Siparişi, Satıcı Siparişi, 

Navlun belgeleri bu firma için 

kullanılacak ise Belge Tipinin önündeki 

aktif kutucuğu işaretlenir. 

5.4. Sık Kullanılan Belge Tiplerinin Seçimi: 

5.4.1. Muhasebe Fişi giriş ekranında Belge Tipi kolonuna gelindiğinde belge tiplerini seçim yapmak 

için açılan pencerede en fazla 9 adet Belge Türü gösterilir. 

5.4.1.1. Belge Türlerinin gösterilmesinde öncelikli olarak e-Defter için ANA Belge türleri olan (madde 3 

de belirtilmiş) belgeler gösterilir. En son belge türü “Yok” olarak gösterilmektedir. Diğer Belge 

Türü için kullanıcı tarafından tanımlanmış ve Aktif olarak işaretlenmiş belge türleri, -

gösterilecek sayı 9 çeşidi geçmeyecek şekilde- seçim ekranına gelecektir.  

5.4.1.2. Diğer Belge Türü tanımı alanında 5 ve yukarısı belge türü tanımlanmış ise bu belgeler –sık 

kullanılacak diğer belge türleri seçimi yapılmamış ise- tanım sırasına uygun olarak ekrana 

gelecek, ekranda gözükmeyen diğer belge türleri DİĞER seçeneğinin içerisinde gözükecektir. 

5.4.1.3. Diğer Belge Türü tanım adedi 5 ve üstünde ise ve muhasebe fiş girişinde Diğer Belge 

Türlerinden kimisinin öncelikli gözükmesi istendiğinde “Sık Kullanılan Diğer Belge Tipleri” 

bölümünde 5 tane diğer belgenin sık kullanılan olarak seçimini yapmak mümkündür. 

5.5. Tanımlama işlemi tamamlandığında KAYDET butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir. 
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e-Defter kayıtlarına uygun Muhasebe Fişi Girişi: 

Satış Faturası Girişi: 
6. Belge bazında Muhasebe Fişi Girişi: 

6.1. Satış Faturası Girişi: (Her Satış Faturası için 1 tane muhasebe fişi kaydı oluşturma) 

6.1.1. Muhasebe Fişine girilir.  

6.1.1.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili 

kolona otomatik gelir. Alacak 

kolonuna hesap için rakamsal bir 

değer girilir.  

6.1.1.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim 

penceresi açılır. Açılan Belge türü 

penceresinden Satış Faturası 

seçilir. 

6.1.1.3. Belge numarası yazılır. Belge 

numarası alanı BOŞ geçilmek 

istendiğinde program uyarı mesajı 

verecek ve bu alanın BOŞ 

geçilmesini engelleyecektir. E-

Fatura ile birlikte Belge Numarası 

16 haneye çıkarılmıştır. 

6.1.1.4. Belge tarihi girilir. Cari Hesap seçimi 

yapılır. Ödeme yöntemi kolonunda 

bu belgenin ödeme şekli belirli ise 

seçim yapılması için pencere açılır. 

Ödeme yöntemi belli değil ise YOK 

seçilir. Hareket notu otomatik belge 

bilgisinden oluşur. 

6.1.1.5. Aynı fatura içerisinde farklı hesaba 

hareket oluşturacak stok/hizmet 

türleri mevcut ise hesap kodu 

alanında ilgili hesap seçilir. Alacak 

kolonuna hesap için rakamsal değer 

girilir. Diğer tüm alanlar otomatik 

program tarafından ilk satırdaki 

belge türü ve belge numarasına göre 

otomatik oluşacaktır. Program 1. 

Satır hariç diğer satırlarda Belge 

Türü, Belge Numarası, Cari Hesap, Ödeme yöntemi alanlarına girilmesine müsaade 

etmeyecektir. 

6.1.1.6. Belge numarasında bir hata var ise belge numarası sadece ilk satırda değiştirmek mümkündür. 

6.1.1.7. Satış Hesapları girişi tamamlandığında F3 KDV Hesapla fonksiyon tuşuna basarak KDV kayıt 

hareketleri otomatik olarak oluşur. F4 Cari Kaydet fonksiyon tuşuna basılarak Cari için hareket 

otomatik oluşturulur.  

6.1.1.8. Belge hareketleri tamamlandığında mevcut muhasebe fişine, yeni bir belge girişi yapmak 

mümkün değildir. Muhasebe fişi kaydedilir. 



 

Doküman No eDefter_MUH_KLVZ Revizyon No R04 Revizyon Tarihi 2015-03-13 Yayın Tarihi 2015-02-20 

~ 6 ~ 

Alış Faturası Girişi: 
6.2. Alış Faturası Girişi: (Her Alış Faturası için 1 tane muhasebe fişi kaydı oluşturma) 

6.2.1. Muhasebe Fişine girilir. 

6.2.1.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili 

kolona otomatik gelir. Borç kolonuna 

hesap için rakamsal bir değer girilir.  

6.2.1.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim 

penceresi açılır. Açılan Belge türü 

penceresinden Alış Faturası seçilir. 

6.2.1.3. Belge numarası yazılır. Belge 

numarası alanı BOŞ geçilmek 

istendiğinde program uyarı mesajı 

verecek ve bu alanın BOŞ geçilmesini 

engelleyecektir. E-Fatura ile birlikte 

Belge Numarası 16 haneye 

çıkarılmıştır. 

6.2.1.4. Belge tarihi girilir. Cari Hesap seçimi 

yapılır. Ödeme yöntemi kolonunda 

bu belgenin ödeme şekli belirli ise 

seçim yapılması için pencere açılır. 

Ödeme yöntemi belli değil ise YOK 

seçilir. Hareket notu otomatik belge 

bilgisinden oluşur. 

6.2.1.5. Aynı fatura içerisinde farklı hesaba 

hareket oluşturacak stok/hizmet 

türleri mevcut ise hesap kodu alanında ilgili hesap seçilir. Alacak kolonuna hesap için rakamsal 

değer girilir. Diğer tüm alanlar otomatik program tarafından ilk satırdaki belge türü ve belge 

numarasına göre otomatik oluşacaktır. Program 1. Satır hariç diğer satırlarda Belge Türü, 

Belge Numarası, Cari Hesap, Ödeme yöntemi alanlarına girilmesine müsaade etmeyecektir. 

6.2.1.6. Belge numarasında bir hata var ise belge numarası sadece ilk satırda değiştirmek mümkündür. 

6.2.1.7. Alış Hesapları girişi tamamlandığında F3 KDV Hesapla fonksiyon tuşuna basarak KDV kayıt 

hareketleri otomatik olarak oluşur. F4 Cari Kaydet fonksiyon tuşuna basılarak Cari için hareket 

otomatik oluşturulur 

6.2.1.8. Belge hareketleri tamamlandığında mevcut muhasebe fişine, yeni bir belge girişi yapmak 

mümkün değildir. Muhasebe fişi kaydedilir. 
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Çek Girişi: 
6.3. Çek Girişi: (Her Çek için 1 tane muhasebe fişi kaydı oluşturma) 

6.3.1. Muhasebe Fişine girilir. 

6.3.1.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili 

kolona otomatik gelir. (Tahsil Çeki 

girişi örnek alındığı için) Borç 

kolonuna hesap için rakamsal bir 

değer girilir.  

6.3.1.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim 

penceresi açılır. Açılan Belge türü 

penceresinden Çek seçilir. 

6.3.1.3. Belge numarası kolonuna çekin 

üzerinde matbu olarak bulunan çekin 

numarası yazılır. Belge numarası alanı 

BOŞ geçilmek istendiğinde program 

uyarı mesajı verecek ve bu alanın BOŞ 

geçilmesini engelleyecektir. 

6.3.1.4. Belge tarihi girilir. Cari Hesap seçimi 

yapılır. Ödeme yöntemi kolonunda bu 

belgenin ödeme şekli çek olacağı için 

Çek ve Yok seçenekleri seçim ekranı 

gelir. Ödeme yöntemi olarak Çek 

seçilir. Hareket notu otomatik belge 

bilgisinden oluşur. 

6.3.1.5. F4 Cari Fonksiyon tuşuna basılarak Cari Hesap için otomatik fiş hareket kaydı oluşturulur.  

6.3.1.6. Her bir çek tek bir muhasebe fişine kaydedileceğinden Fiş Açıklaması yazılarak Muhasebe Fişi 

kaydedilir. 

6.3.1.7. Belge Tipi Çek ve Senet seçilmiş ise, Belge Numarası mükerrerlik kontrolü yapılmaz. 

Günlük Z Raporu Girişi: 
6.4. Z-Raporu Girişi (Her güne ait Z-Raporunun bir muhasebe fişine kaydı) 

6.4.1. Muhasebe Fişine girilir. 

6.4.1.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili kolona otomatik gelir. Alacak kolonuna hesap için rakamsal 

bir değer girilir.  

6.4.1.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim penceresi 

açılır. Açılan Belge türü penceresinden 

-Diğer Belge Türü içerisinde 

tanımlanmış- Z Raporu seçilir. 

6.4.1.3. Belge numarası kolonuna Z-Raporu 

üzerindeki matbu numara yazılır. 

Belge numarası alanı BOŞ geçilmek 

istendiğinde program uyarı mesajı 

verecek ve bu alanın BOŞ geçilmesini 

engelleyecektir. Diğer Belge türünde 

de Belge Numarası girişi zorunludur. 
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6.4.1.4. Belge tarihi girilir. Muhasebe kaydı alışkanlığına uygun olarak istenmesi halinde Cari Hesap 

olarak Muhtelif Alıcılar hesabı seçilir. Ödeme yöntemi kolonunda bu belgenin ödeme şekli 

belirli ise seçim yapılması için pencere açılır. Ödeme yöntemi belli değil ise YOK seçilir. 

Hareket notu otomatik belge bilgisinden oluşur. 

6.4.1.4.1. Bilgi Notu: Yazarkasaların gün sonunda oluşturdukları Z-Raporları; hem KDV Türlerine göre 

matrahları ve KDV tutarları içerebilmekte, hem de Kredi Kartı, Nakit, Yemek Fişi gibi 

tahsilat türlerini içerebilmektedir. Bu durumda bir güne ait ancak farklı ödeme türleri 

içeren Z-Raporlarının muhasebe kaydının nasıl oluşturacağı konusunda GIB (Gelir İdaresi 

Başkanlığını) e-Defter Uygulama Kılavuzunda yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir: 

6.4.1.4.1.1. “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.” 

6.4.1.5. Z-Raporu Satış hesapları girişi tamamlandığında F3 KDV Hesapla fonksiyon tuşuna basarak 

KDV kayıt hareketleri otomatik olarak oluşur. F4 Cari Kaydet fonksiyon tuşuna basılarak 

Muhtelif Alıcılar için hareket otomatik oluşturulur. Z-Raporunun tamamı nakit tahsilat içeriyor 

ise karşı hesap olarak doğrudan Kasa Hesabı ile kapatılır. Z-Raporunda birden fazla tahsilat 

türü var ise önerimiz tahsilat tür ve tutarlarının ayrı bir muhasebe fişinde girilmesidir. 

Çek Bordrosu Girişi: 
6.5. Çek Bordrosu Girişi (Ödeme/Ciro/Tahsilat 

çeklerinin tek-tek muhasebe kaydı yerine, 

ÇEK BORDROSU Belge türü seçilerek 

kaydedilmesi) 

6.5.1. Muhasebe Fişine girilir. 

6.5.1.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili 

kolona otomatik gelir. (Kendi Çekimizle 

Ödeme girişi örnek alındığı için) Alacak 

kolonuna hesap için rakamsal bir değer 

girilir.  

6.5.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim penceresi 

açılır. Açılan Belge türü penceresinden 

-Diğer Belge Türü içerisinde 

tanımlanmış- Çek Bordrosu seçilir. 

6.5.3. Belge numarası kolonuna Çek Bordrosu 

üzerinde matbu olarak bulunan Ödeme 

Makbuzunun numarası yazılır. Belge 

numarası alanı BOŞ geçilmek 

istendiğinde program uyarı mesajı 

verecek ve bu alanın BOŞ geçilmesini 

engelleyecektir. 
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6.5.3.1. Belge tarihi girilir. Cari Hesap seçimi yapılır. Ödeme yöntemi kolonunda bu belgenin ödeme 

şekli çek olacağı için Çek seçilir. Hareket notu otomatik belge bilgisinden oluşur. 

6.5.4. Çek Bordrosu içerisinde tüm çeklere ait 

hareketler aynı belge numarası ile 

kaydedilir. 

6.5.5. Çek kayıtları tamamlandığında F4 

Fonksiyon tuşu ile Cari hesap kaydı 

oluşturulur. 

6.5.5.1. Fiş Açıklaması yazılarak Muhasebe Fişi 

kaydedilir. 

6.5.5.2. Çeklerin tahsil edilme, 

Portföye/Müşteriye iade etme, 

ödenmiş olarak banka hesabına işleme, 

işlemlerine ait muhasebe kayıtlarında Belge Tipi ÇEK seçilmeli ve her çek için ayrı bir 

muhasebe fişi oluşturulmalıdır. 

6.6. Senet Bordrosu Girişi (Ödeme/Ciro/Tahsilat) senetlerinin tek-tek muhasebe kaydı yerine, SENET 

BORDROSU Belge türü seçilerek kaydedilmesi: 

6.6.1. Çek Bordrosu girişinde anlatıldığı şekilde giriş yapılır. Tek fark Belge Tipi alanında SENET 

BORDROSU seçilir. 

Serbest Meslek Makbuzu Girişi: 
6.6.2. Muhasebe Fişine girilir. 

6.6.2.1. Hesap Kodu seçilir, Hesap Adı ilgili 

kolona otomatik gelir. Borç kolonuna 

hesap için rakamsal bir değer girilir.  

6.6.2.2. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim penceresi 

açılır. Açılan Belge tipi penceresinden -

Diğer Belge Türü içerisinde 

tanımlanmış- Serbest Meslek 

Makbuzu- seçilir. 

6.6.2.3. Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil 

Makbuzu, Gider Pusulası, Hal Komisyon 

Faturası vb. gibi belgeler Vergi Usul 

Kanununa göre Fatura yerine geçen 

belgeler arasında sayılmakla birlikte,  

bu belgelerin e-Defter için muhasebe 

kayıtlarında Belge Tipi kolonunda 

Fatura olarak girilmesi uygun 

bulunmamıştır. Bu belgelerin 

muhasebe fişine kayıt aşamasında 

Belge Tipi kolonunda Diğer Belge 

içerisinde Belge adına uygun, kullanıcı 

tarafından tanımlanacak belge tipi 

seçilerek kayıt oluşturulur. 

6.6.2.4. Yukarıdaki sayılan belgeler, muhasebe 

kaydı aşamasında Belge Tipi Diğer Belge içerisinde tanımlanmış olanlardan seçilmesi 

durumunda bu belgeler Form BA ve Form BS Bildirimlerinde gözükmez.  
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6.6.2.5. Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil 

Makbuzu, Hal Müstahsil Makbuzlarının 

muhasebe kaydı sırasında Belge Tipi 

kolonunda ALIŞ Faturası seçeneğinde F2 

Belge Detayı fonksiyon tuşuna 

basıldığında açılan pencereden 

seçilebilir. Bu durumda bu belgeler Form 

BA ve Form BS Bildirimde gözükecektir. 

Bu belgeler e-Defter verisi oluşturma 

aşamasında program tarafından Diğer 

Belge olarak kabul edilir. 

6.6.2.6. Belge numarası kolonuna Serbest 

meslek Makbuzu üzerindeki matbu numara yazılır. Belge numarası alanı BOŞ geçilmek 

istendiğinde program uyarı mesajı verecek ve bu alanın BOŞ geçilmesini engelleyecektir. Diğer 

Belge türünde de Belge Numarası girişi zorunludur. 

6.6.2.7. Belge tarihi girilir. Cari Hesap seçimi yapılır. Ödeme yöntemi kolonunda bu belgenin ödeme 

şekli belirli ise seçim yapılması için pencere açılır. Ödeme yöntemi belli değil ise YOK seçilir. 

Hareket notu otomatik belge bilgisinden oluşur. 

6.6.2.8. Serbest Meslek Makbuzu gider hesabı girişi tamamlandığında F3 KDV/STP Hesapla fonksiyon 

tuşuna basarak KDV ve Stopaj hesap hareketleri otomatik olarak oluşur. F4 Cari Kaydet 

fonksiyon tuşuna basılarak Cari için hareket otomatik oluşturulur 

6.6.2.9. Belge hareketleri tamamlandığında mevcut muhasebe fişine, yeni bir belge girişi yapmak 

mümkün değildir. Muhasebe fişi kaydedilir. 

Banka Ekstre Hareketlerinin Muhasebe Fişi Girişi: 
Bilgi Notu: GIB e-Defter Kılavuzunda Banka İşlemlerine İstinaden Açıklama bölümünde aşağıdaki açıklama 

yayınlanmıştır: “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.” 

6.7. Banka Ekstrelerinin Muhasebe Kaydı: 

6.8. Muhasebe Fişine girilir. 

6.8.1.1. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için 

kullanılacak Belgelerin seçim penceresi 

açılır. Açılan Belge türü penceresinden –

Program tarafında (ASIL Belge Tiplerinin 

sonunda) tanımlanmış- Muhasebe Fişi 

seçilir. 

6.8.1.2. Belge numarası kolonuna BOŞ geçilir. 

6.8.1.3. Belge tarihi kolonu BOŞ geçilir. 
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6.8.1.4. E-Defter verisi hazırlama aşamasında Belge Tipi “Muhasebe Fişi” olan belgelerin Belge tarihi 

ve Belge numarasını program otomatik olarak bularak dosyaya yazar. 

6.8.1.5. Belge hareketleri tamamlandığında mevcut muhasebe fişine, yeni bir belge girişi yapmak 

mümkün değildir. Muhasebe fişi kaydedilir. 

6.8.1.6. Fiş İşlemleri, Banka Ekstre İşlemleri bölümünden otomatik oluşturulan Muhasebe kayıtlarında 

Belge Tipi program tarafından Muhasebe Fişi olarak seçilir. 

6.8.1.7. Banka Ekstre İşlemlerinden e-Defter için muhasebe fişi oluşturma aşamasında Fiş oluşturma 

şekli sadece Her Harekete Bir Fiş veya Her Güne Bir Fiş ile sınırlı olacaktır. 

Masraf Listesi Muhasebe Fişi Girişi: 
Bilgi Notu: GIB e-Defter Kılavuzunda Masraf Listesine İstinaden Açıklama bölümünde aşağıdaki açıklama 

yayınlanmıştır: “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. 

6.9.  Muhasebe Fişine girilir. 

6.9.1. Muhasebe Fişine girilir 

6.9.1.1. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için kullanılacak Belgelerin seçim penceresi açılır. Açılan Belge 

türü penceresinden -Diğer Belge Türü içerisinde tanımlanmış- Muhasebe Fişi seçilir. 

6.9.1.2. Belge numarası kolonuna Muhasebe Fişinin numarası yazılır.  

6.9.1.3. Belge numarasına Muhasebe Fişinin numarasını yamak için Parametreler bölümünde Fiş 

Sıralama/Maddelendirme seçeneği Maddelendirme olarak seçilmiş olmalıdır. Aksi durumda 

sıralama seçilmiş ise, banka hareketine ait muhasebe fişinin numarası değişecektir. 

6.9.1.4. Belge numarası alanı BOŞ geçilmek istendiğinde program uyarı mesajı verecek ve bu alanın 

BOŞ geçilmesini engelleyecektir. Diğer Belge türünde de Belge Numarası girişi zorunludur. 

6.9.1.5. Belge tarihi alanına muhasebe fişinin tarihi girilir. 

6.9.1.6. Belge hareketleri tamamlandığında mevcut muhasebe fişine, yeni bir belge girişi yapmak 

mümkün değildir. Muhasebe fişi kaydedilir 

Ücret Bordrosu Muhasebe Fişi Girişi: 
Bilgi Notu: GIB e-Defter Kılavuzunda Ücret Bordrosuna İstinaden Açıklama bölümünde aşağıdaki açıklama 

yayınlanmıştır. “Firmalar çalışanları için 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 
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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. 

6.10. Ücret Bordrolarının Muhasebe kaydı: 

6.10.1. Muhasebe Fişine girilir. 

6.10.1.1. Belge Tipi kolonunda, e-Defter için kullanılacak Belgelerin seçim penceresi açılır. Açılan 

Belge türü penceresinden -Diğer Belge Türü içerisinde tanımlanmış- Ücret Bordrosu seçilir. 

6.10.1.2. Belge numarası kolonuna Ücret Bordrosunun üzerine yazılan numarası yazılır.  

6.10.1.3. Belge tarihi alanına muhasebe Ücret Bordrosunun tarihi girilir. Fiş kaydedilir. 

Çoklu Belge Girişi: 
 

1. Çoklu Belge Girişi: 

1.1. Bilgi Notu: Aynı muhasebe fişinde Çoklu 

Belge Girişi tercih edilerek firmaya ait tüm 

belgeler, tek bir muhasebe fişine kayıt 

edilebilir. Datasoft Yazılım Muhasebe 

Programı Fiş Kayıt aşamasında Belge Kayıt 

seçeneği ile her bir belge için ayrı bir 

muhasebe fişini otomatik 

oluşturmaktadır. 

1.2. Fiş Kayıt Kuralı: Muhasebe Fişinin ilk 

satırında, kayıt yapılan belge için Belge 

Tipi ve Belge numarası sorulacaktır. Fiş 

hareketleri girme aşamasında Muhasebe 

Fişinin Borç/Alacak hesabı eşit olmadıkça 

Belge Tipi ve Belge Numarası kolonuna 

geçmek mümkün olamaz. Ancak Fiş 

dengelendikten sonra girilen muhasebe 

fişi satırında Belge Tipi ve Belge numarası 

kolonuna gidilerek yeni bir seçim 

yapabilmek mümkündür. Çoklu Belge 

Girişi yapılan fişlerde de kural geçerlidir. 

1.3. Çoklu Belge Fişi Girişi: 

1.3.1. Fiş No alanında iken F8 (Çok Belge) 

Fonksiyon tuşuna basılır.  

1.3.2. Fiş Tipi üzerinde Çoklu Belge Girişi 

yazısı gözükecektir. 

1.3.2.1. Hesap Kodu alanında hareket girilecek 

hesap seçilir. 

1.3.2.2. Borç/Alacak kolonuna rakamsal değer 

girilir. 

1.3.2.3. Belge Tipi alanında 1.Belgenin Belge 

Tipi seçilir. 

1.3.2.4. Belge Numarası alanına 1.Belgenin 

numarası yazılır. 
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1.3.2.5. 1.Belge için tüm hareketler girildikten 

sonra Belgenin karşı hesabı girilerek 

Muhasebe fişinin Borç/Alacak toplamı 

eşitlenir. 

1.3.2.6. Hesap Kodu alanında 2.Belge için 

Hesap Kodu seçilir. 

1.3.2.7. Borç/Alacak kolunda rakamsal değer 

girilir. 

1.3.2.8. Belge Tipi alanında 2.Belgenin Belge 

Tipi seçilir. 

1.3.2.9. Belge Numarası alanında 2.Belgenin 

numarası yazılır. 

1.3.2.10. Bu yöntem izlenerek tüm belgeler 

aynı muhasebe filine girilebilir. 

 

1.3.3. Çoklu Belge Girilen Muhasebe Fişinin 

Kaydedilmesi: 

1.3.3.1. Muhasebe Fiş girişinde Çoklu Belge 

Girişi tercih edilmiş ise, Fiş Hareket 

girişleri tamamlandığında Fiş Alt 

Menüsünde Kaydet butonuna 

basıldığında program uyarı mesajı 

vererek fiş kaydını gerçekleştirmez. 

1.3.3.2. Çoklu Belge Girilen fişlerin kayıtları için 

Belge Kayıt seçeneği tercih etmemiz 

gerekecektir. Bu seçeneği tercih 

ettiğimizde program bir bilgilendirme 

mesajı gösterecek ve devamında her 

belge için ayrı bir muhasebe fişini 

otomatik oluşturacaktır. 

1.3.4. Çoklu Belge Girilen Muhasebe Fişinin 

Belge bazında kaydedilmesinde bilinmesi 

gerekenler: 

1.3.4.1. Çoklu Belge ile girilen muhasebe fişinin 

tarihi ile Belge tarihi aynı ise, belge için 

oluşturulacak yeni muhasebe fişinin tarihi 

değişmeyecektir. 

1.3.4.2. Çoklu Belge ile girilen muhasebe fişinin 

tarihi ile Belge tarihi Ay/YIL aynı, gün 

farklı ise, belge için oluşturulacak yeni 

muhasebe fişinin tarihi Belgenin Tarihi 

olarak değiştirilir. 

1.3.4.3. Çoklu Belge ile girilen muhasebe fişinin 

tarihi ile Belge tarihi Ay ve gün farklı ise, 

belge için oluşturulacak yeni muhasebe 

fişinin tarihi çoklu belge girilen 

Muhasebe Fişinin Tarihi olacaktır. 
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1.3.4.4. Önemli: İlgili olduğu dönemde muhasebe kayıtlarına işlenmeyen ve YIL geçmediği için sonraki 

aya ait muhasebe kayıtlarına işlenecek belgelerin muhasebe kayıtları Çoklu Belge Girişi ile 

değil, Tek Belge girişi ile muhasebe kaydı 

oluşturulmalıdır.  

1.3.4.5. Çoklu Belge Girişinde, Belge Tipinin aynı 

olması zorunlu değildir. Hem Satış 

Faturalarını, hem Alış Faturalarını, hem 

de diğer muhasebe kayıtlarını aynı 

muhasebe fişine girebiliriz. Ancak bizim 

önerimiz Muhasebe Fişi girişi aşamasında 

işlemlerin kontrol edilebilmesi için aynı 

türdeki belgeleri Çoklu Belge Girişi 

seçeneği ile bir muhasebe fişine girmek 

daha kullanışlı olacaktır. 

1.3.4.6.  Çoklu Belge Girişinde Belge Tipi YOK 

olarak ta giriş yapmak mümkündür. 

Hızlı Fiş Tanımları: 
2. Hızlı Fiş Tanımları (e-Defter Muhasebe 

Kaydına uygun Hızlı Fiş Tanımları) 

2.1. Hızlı Fiş tanımında Belge Tipi seçiminden 

sonra Belge Ödeme Yöntemi seçeneği 

konuldu. 

2.2. İşlem sonrası Yeni Fiş seçeneği tercih 

edilmesi durumunda, Hızlı Fiş için hareket 

girişi tamamlandığında program bu 

muhasebe fişini kaydetmekte ve yeni bir fiş 

numarası vererek Hızlı Fiş giriş ekranını yeni 

belge girişi için hazır bulundurmaktadır. 

2.3. Hızlı Fiş girişini tercih ederek Alış/Satış/Gider 

belgelerini hatasız ve hızlı biçimde girmek 

sizlere zaman kazandıracaktır. 

2.4. Hızlı Fiş girişinde bir belge içerisinde farklı 

mal gruplarına uygun tanım yaparak giriş 

yapmak mümkündür. 
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Belgelerden Fiş Oluşturma: 
Belgelerden Fiş Oluşturma Tanımları: 

3. Belgelerden Fiş Oluşturma Tanımları: 

3.1. Belgelerden Fiş Oluşturma tanımlarında 

Ödeme Tipi seçeneği eklenmiştir. Ödeme 

Tipi seçeneği Belge bazında olmayıp tanım 

uygun işlem yapılacak tüm belgelere 

uygulanmaktadır. 

3.2. E-Defter içinde kullanılacak tüm belgeler 

için; (Firma parametrelerinde Aktif olarak 

tercih edilmiş olanlar) Belgelerden Fiş 

Oluşturma tanımı yapılmasına olanak 

sağlanmıştır. 

3.2.1. Belgelerden Fiş Oluşturma Tanımında 

Belge Grubu DİĞER seçilmiş ise; 

Kullanıcı tarafından Diğer Belge 

grubunda tanımlanmış tüm belgeler için 

ayrı-ayrı tanım yapmak mümkün 

olacaktır. 

3.3. Firmanızın Satış Faturaları için sadece bir 

kez tanım yaparak ilgili döneme ait satış 

faturalarını içeren Excel Tablosundan, çok 

güvenli ve hızlı bir şekilde Muhasebe 

Kayıtlarınızı e-Defter verisine uygun olarak 

otomatik oluşturabilirsiniz. 

Datasoft Muhasebe Programından e-Defter Uygulaması için Kaynak Veri 

Hazırlanması: 
1. Datasoft Muhasebe Programından e-Defter uygulaması için Kaynak Veri hazırlanması: 

1.1. Fiş İşlemleri Menüsü Fiş Sıralama Kesinleştire bölümüne girilir ve Fişler sıralanır. 

1.2. e-Defter uygulamasına YIL içerisinde giriş yapılmış ise, e-Defter uygulamasının ilk ayına ait ilk 

madde numarası “1” den başlamak zorundadır. Bu kuralın uygulanabilmesi için Yevmiye Defteri 

kesinleştirme türü “Sıralayarak” seçilmiş olsa bile, e-defter uygulamasının ilk ayında bu tercih 

“Sıralama/ Maddelendirme” olarak değişir. 

1.3. Defter Dökümleri Menüsü e-Defter İşlemleri bölümüne girilir. 

1.4. Defter için Kaynak Verisi oluşturulacak Ay seçimi yapılır. 

1.5. Defteri Hazırlayan Kişinin Adı ve Soyadı Oluşturan Kişi satırına yazılır. 

1.6. E-Defter Verisi Hazırla butonuna basılarak e-defter verisi hazırlanır. 

1.7. E-Defter Verisi hazırlama aşamasında veri hazırlanmadan önce e-Defter kuralarıyla ilgili kontroller 

yapılır. Veri içerisinde kurallara aykırı kayıtlar var ise hatalı kayıtlar kullanıcı için listelenir ve veri 

oluşturulması engellenir. 

1.8. Kaynak verisini hazırlamak için hatalı kayıtların düzeltilmesi gerekir. 

1.9. “e-Defter Uygulamasına Geçiş” butonuna basılarak Datasoft E-Defter Uygulamasına geçiş yapılır. 


