
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Değerli Mikrokom Kullanıcıları, 
 
 
 
 
Son günlerde e-defter uygulamasına zorunlu geçiş kapsamında bulunan müşterilerimizden ve 

mali müşavirlerinden firmamıza sıklıkla sorulan bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyoruz. 

 
Kullanıcılarımız, bazı yazılım firmalarından GMS.NET Yazılımımızda tutulan kayıtların 

e-deftere dönüştürülmesi ve saklanması ile ilgili teklifler aldıklarını ifade etmekte ve 

bizim bu konudaki görüşümüzü sormaktadırlar. 

 
GMS.NET Yazılımında tutulan kayıtların “Platform Bağımsız” olarak adlandırılan diğer e-

defter yazılımları tarafından e-deftere dönüştürülmesi ve saklanması hem teknik olarak hem 

de yasal olarak mümkündür. Ancak, bu imkanın aşağıda belirttiğimiz sakıncaları konusunda 

kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz : 

 
1. Saklama Yükümlülüğü : Oluşturulan elektronik defter ve beratların saklama yükümlülüğü 

tamamen mükellefe aittir. Bu konuda http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15754 

bağlantısını inceleyebilirsiniz. Elektronik defter ve beratların saklanması konusundaki 

önerimiz, bu belgelerin bir kopyasının oluşturuldukları bilgisayarda, bir kopyasının harici 

disk ortamında ve bir diğer kopyasının da bulut depolama sistemimiz MikBox EDS ‘de 

saklanmasıdır. 
 

2. Maliyet : GMS.NET e-Defter modülünün lisans maliyeti bir defaya mahsus 2700 TL olarak 

ödenir ve ilk yıl defter saklama, ikincil kopya gönderimi hediyemizdir. Sonraki yıllarda 

defter saklama hizmetini bizden almak istenirseniz 850 TL+ Kdv’ dir.  

Abonelik seçeneğinde ise yıllık maliyeti 900 TL’dir ve e-defter modülü, defter saklama, 

ikincil kopya gönderimi dahildir.  
 

3. Veri Güvenliği : Platform bağımsız e-defter yazılımlarının büyük bir çoğunluğu e-defter 

oluşturmak için gereken verileri Excel ve benzeri ortamlarda sizden alarak defter 

oluşturma işlemini kendi bilgisayarlarında yapmaktadır. Bu da kritik muhasebe verilerinin 

kendi firmanız dışındaki kurum ve kişilerle paylaşılması anlamına gelmektedir. 
 

4. İşlem Güvenilirliği : GMS.NET e-Defter modülünde, beratları GİB’e gönderilerek kesinleşmiş 

dönemlere bilgi girilmesi, bu bilgilerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi hiç bir hataya izin 

vermeyecek şekilde kontrol edilmektedir. Defterlerin GMS.NET dışındaki yazılımlar tarafından 

oluşturulması halinde bu kontrolleri uygulama imkanı kalmamaktadır. 
 

5. Alışkanlıkların korunması, Hız ve Kolaylık : e-Defter uygulamasında, bir muhasebe fişinde 

sadece tek bir işlemin yer alması zorunluluğu vardır. Örneğin, bir gün içerisinde kesilen 50 

adet satış faturasının tek bir muhasebe fişi ile defterlere kaydedilmesi e-defter kurallarına 

aykırıdır. Kural gereği, bu faturalar 50 ayrı muhasebe fişi ile kaydeilmek zorundadır. Bu 



 
kuralın uygulanmasının bir çok kullanıcımızı zor durumda bırakacağını bilerek, eskiden olduğu gibi 

karmaşık olarak girilen fişlerin otomatik olarak bölünerek e-Defter kurallarına uygun hale 

getirilmesini sağlayan bir imkanı GMS.NET e-Defter modülüne eklemiş bulunuyoruz. 
 

Defterlerin GMS.NET dışındaki yazılımlar tarafından oluşturulması halinde bu 

imkandan yararlanmak da mümkün olmayacaktır. 
 
 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın kullanıcılarımızın doğru ve bilinçli tercihlerine yardımcı 

olacağını umarız. 
 
 

 

Saygılarımızla, 
 
 

 

Mikrokom Yazılım A.Ş. 


