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TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZM.SAN.VE TİC.A.Ş.
19 MAYIS CD. NOVA BARAN CENTER NO: 4/18 ŞİŞLİ İSTANBUL
İlgi :

a) 19/06/2014 tarih ve 87773 sayılı yazınız.
b) 02/07/2014 tarih ve 70185 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda belirtilen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği
kapsamında e-Defter Uygulamasında kullanılmak üzere “Türkkep E-Defter Uygulaması
Versiyon 2.0" ad ve sürümlü yazılımınız için e-defter yazılım uyumluluk onayı talebiniz
Başkanlığımız tarafından incelenmiş ve e-defter yazılım uyumluluk testlerine ilgi (b)’de kayıtlı
yazımız tarihi itibarıyla başlamanız uygun görülmüştür.
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2 bölümüne göre Tebliğde belirtilen
esaslara uygun elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımlar Gelir
İdaresi Başkanlığınca test edilmekte, testi başarılı bir biçimde tamamlayan ticari yazılımlar
www.edefter.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir.
Başkanlığımız tarafından; e-Defter Test aracından gelen yevmiye defteri, büyük defter ve
berat örnekleri, yazılım uyumluluk tanıtım raporu, yazılımın Tebliğ ve ilgili teknik kılavuzlarda
açıklanan format ve standartlara uygun biçimde yevmiye defteri, büyük defter ve bunlara ait
beratları oluşturup oluşturamadığı, yazılım uyumluluk tanıtım raporu ile defter ve berat
örneklerinin birbirine uygunluğu incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda “Türkkep EDefter Uygulaması Versiyon 2.0" ad ve sürümlü yazılımınız için Yazılım Uyumluluk Onayı
verilmesi uygun bulunmuştur.
Söz konusu yazılımın adı ve sürümü kurum unvanınız ile birlikte www.edefter.gov.tr
internet adresinde yayımlanacaktır.
Uyumluluk testini geçen yazılımların gerekli şartları sürekli olarak taşımaları için bu
yazılımların üreticilerinin gerekli önlemleri almaları zorunludur.
Başkanlık tarafından verilen yazılım uyumluluk onayı, sadece yazılım testinden geçen
sürüm için verilmiş olup yazılımın her yeni sürümünün yeniden test sürecinden geçmesi ve onay
alması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Abdullah KİRAZ
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