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e-Defter nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterin
www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın 
kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı
olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefl eyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

KoçSistem e-Defter Çözümü
Türkiye’nin en büyük şirketlerine sunduğumuz e-defter çözümümüz ile yatırım maliyetinizi minimuma indirecek ve e-defter 
konusundaki yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlayacak çözümler sunuyoruz.

İşinizin güvenli geleceği için sizi KoçSistem’in 68 yıllık tecrübesi ve güvencesiyle, iş ihtiyaçlarınıza göre yerinde ya da bulut mimarisi 
olarak iki farklı alternatifte sunduğumuz e-Defter hizmetlerimizi kullanmaya davet ediyoruz.

KoçSistem e-Defter Oluturma Süreci

1.Adım
Müşteri KoçSistem 

tarafından belirlenen 
şartlara ve XML 

formatına uygun aylık 
defter verilerini hazırlar.

8.Adım
İki yıldan eski veriler arşiv 

sistemine taşınır ancak 
arşive online erişim 

mümkündür.

2.Adım
Hazırlanan XML dosyası 
belirlenen iletim kanalı 
üzerinden KoçSistem 

e-Defter Ürünü’ne 
gönderilir.

7.Adım
GİB tarafından onaylanan 

beratlar web servis 
aracılığıyla ya da 

manuel olarak alınır ve 
defter oluşturma süreci 

tamamlanmış olur.

3.Adım
Dosyalar sistem 

tarafından yapı ve 
içerik kontrollerinden 

geçirilir. 

6.Adım
Müşteri tarafından 

kontrol edilen 
defterlerin beratları web 
servis aracılığıyla ya da 

manuel yükleme ile 
GİB’e iletilir.

4.Adım
GİB tarafından belirlenen 

şartlara uygun XBRL 
formatında yevmiye ve 

defter-i kebir oluşturulur. 

5.Adım
Oluşturulan defterler 

imzalanır, beratlar 
oluşturulur ve zaman 
damgası ile imzalanır.

1. Avantajları:

• Sıfır donanım maliyeti
• Düşük veri depolama maliyeti
• Minimum insan kaynağı ihtiyacı
• Sıfırlanmış veri kaybetme riski (RPO=0)

2. Entegrasyon Adımları:

• Entegrasyon dokümanların paylaşılması
• Kullanıcı oluşturulması ve ayarlamalar
• Testler
• Canlıya geçiş

KoçSistem e-Defter Bulut Çözümü

KoçSistem e-Defter Yerinde Çözüm

1. Avantajları:

• Şirket yerel ağı içinde çözüme sahip olur.

2. Proje Adımları:

• Uygulama Kurulum Analizleri
• Ürün Kurulumu, Uyarlama ve Entegrasyon
• Kullanıcı Eğitimi
• Kullanıcı Kabul Testleri
• Canlıya Geçiş


