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VBT E-DEFTER YAZILIMI

(*) Platform Bağımsız; muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları 
alarak e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanmış,  
kullanımı kolay, arayüzü sade ve bilgilendirme özellikleri ön planda  

olan plartform bağımsız bir yazılımdır.

GİB’in uyumlu programların listesini verdiği internet sayfasından VBT’nin platform bağımsız  
(Her muhasebe programı ile çalışabilen) yazılımın onayını kontrol edebilirsiniz.

e-donusum.vbt.com.tr
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VBT E-DEFTER YAZILIMI

• Platform Bağımsız Uyumluluk Onayı : Tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri ile entegre çalışabilir. 
• GİB tarafından zorunlu tutulan tüm standartları destekler.
• Ön Kontrol (Veri Analizi) : Oluşturulacak defter verilerinin GİB standartlarına göre uyumluluk kon-

trolü yapılır.
• Ön Bilgilendirme : Standartlara uymayan verinin muhasebe fiş numarası bazında gösterimi 

sağlanır.
• Dashbord : Defter verisinin kaynak sistem ile karşılaştırılabilmesi için özet bilgileri yer alır.
• Dashbord : Toplam defter ve bilgileri, Son defter ve bilgileri, Ara tablodaki defter ve bilgileri yer 

alır.
• Toplu İşlemler : Toplu defter oluşturma özelliği vardır.
• Berat İşlemleri : Web Servis yoluyla Toplu Berat gönderme ve alma işlemi yapılır.
• İndirme : Toplu Defter ve Berat Dosyaları indirilebilir.
• Son Kontrol : Beratları GIB’e göndermeden önce defterlerin(xml) son kez kontrolü yapılır. (Defter 

No, Parça No, Yevmiye Madde No, Satır No, Başlangıç Bitiş Tarihleri, Şema, Şematron vb.)
• Raporlar : Tüm defter verileri istenilen filtrelerde sorgulanabilir, e-Defter formatında görüntelene-

bilir ve PDF olarak kaydedilebilir.
• Raporlar : Defter genel bilgileri sorgulanabilir. (Defter No, Parça No,Yevmiye Madde No, Satır No, 

Başlangıç Bitiş Tarihleri vb.)
• Raporlar : Geçmişe dönük e-Defter arama işlemi yapılabilmektedir.
• Raporlar : Büyük holdinglerin şirketlerini takip edebileceği Firma Durum Raporu bulunmaktadır.
• Raporlar : Edefterin içeriğinde bulunan Belge Tiplerinin Analiz Raporu bulunmaktadır. Örn: 1000 

adet fatura, 1200 adet makbuz... 
• Önizleme : Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve bunların Berat dosyaları görüntülenebilmektedir.
• Hatırlatma Servisi : Yasal Süreye 30 Gün kala ilgili kişilere hergün hatırlatma maili gön-

derir.
• Client tarafında herhangi bir kuruluma gerek yoktur. İnternet Tarayıcısı üzerinden 

çalışabilmektedir. 
• Veritabanı bağımsızdır.
• Güvenlik : Active Directory entegrasyonu özelliği vardır.
• Responsive : Mobil cihazlarla uyumludur. 
• Orta ve uzun vadede mevzuat gerekliliklerini destekleyebilecek mimaridedir. 
• Kolay kullanım ve esnek arayüze sahiptir.
• Kismi Dönem Desteği : İki tarih aralığında yevmiye ve büyük defter oluşturulabilmektedir.
• Entegrasyon : Web Servis ve xml/xls tabanlı veri alışverişi ile kolay ve hızlı entegrasyon süreci 

sağlanmaktadır.
• Zaman Damgası : Oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının Zaman Damgası ile damgalanması 

sağlanmaktadır.
• İmzalama : Elektronik İmzalamada HSM cihazı desteklenmektedir.

VBT E-DEFTER YAZILIMI

Neden VBT E-Defter Kullanmalısınız?

Yazılım Standartları ve Teknik Özellikler 
• Kullanılacak olan uygulama sunucuları Microsoft Windows Server 2008 ve üzeri (32 bit / 64 bit) 

platfromlarında çalışır.
• Kullanıcı bilgisayarları işletim sistemi: Windows XP ve üzeri sürümler ile %100 uyumludur.
• Uygulamaya, web arayüzlerinden erişilir.  Kullanıcı bilgisa yar larında web tarayıcı dışında herhangi bir pro-

gram yük lenmesi gerekmemektedir ve herhangi bir ayar ihtiyacı yoktur.
• Uygulama, gerektiğinde uyarı/bilgilendirme vs. mailleri atabilmek üzere MS Exchange/SQL DB Mail ve 

SMTP mail sistemi ile entegre çalışabilir.
• Web Servisler veya XML formatı gibi standart yöntemlerle haberleşme imkanı sunan harici uygulamalarla 

entegrasyon olanağı sağlanmaktadır. ( veri alma , veri gönderme)
• Özelleştirilebilir veri erişim yapısı ve kimlik doğrulama altyapısı ile Active Directory sistemine entegre ola-

bilmektedir. (LDAP)
• Bilinen en yaygın ERP’ler ile entegrasyon yapılmıştır : SAP, ORACLE, AXAPTA, BAAN, IFS, LOGO, NETSİS,  

AS-400 ve in-house vb...
• Onay mekanizmasını sağlayan modül/süreç/

arayüz mobil cihazlar üzerinde çalışabilir. 
• Uygulama, çoklu şirket/şube yapısını 

desteklemek tedir. Tüm şirketler/şubeler tek 

arayüzden aynı anda çalışabilmektedir.
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Standart Çözüm ile Bulut Çözümü Karşılaştırılması

Standart Çözüm (Lokal, Yerinde Kurulum) Bulut Çözümü
Uygulama Kurulumu Firmanın belirlediği bir sunucuya kurulur. Herhangi bir kuruluma ihtiyaç yoktur.  

Veritabanı Bir adet SQL Server 2008 (ve üzeri) veritabanına ihtiyacı vardır. Herhangi bir veritabanına ihtiyaç yoktur.

Data Lokasyonu E-Defter Datası, firma networku dışına çıkmamaktadır. E-Defter Datası, VBT Sunucularında bulunur. Gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

Mali Mühür (USB, HSM) Firma sunucusu üzerine bir kere takılır. Ve sunucuda takılı kalması sağlanır. Kullanıcı bilgisayarına takılır. 

Saklama Yükümlülüğü (Arşivleme) Firma sorumluluğundadır. (10 yıl saklama yükümlülüğü vardır.) Ek hizmet olarak satın alınarak VBT Sunucularında saklanır. (10 yıl)

Maliyet Bir defa lisans ücreti + yıllık bakım ücreti vardır. Bir defa abonelik ücreti + yıllık kullanım ücreti vardır. 

Sunucu Bakımı (Erişilebilirlik, Yedekleme, Disaster vb.) Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Online Erişim (İnternet Tarayıcı) Firma iç networkunda kullandırılır. (intranet) Firma isterse dışarı açabilir. (internet) İnternetin olduğu her yerden erişim sağlanabilir.

Sunucu Güvenliği Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Tüm ERP’ler ile Entegrasyon Yeteneği Vardır. Vardır. 

Mevzuat Güncellemeleri İlk yıl garanti kapsamında ücretsiz olup sonrasında yıllık bakım sözleşmesi 
kapsamında yapılır.

Otomatik olarak güncellenir.

İsteyene özel «Sadece Saklama Hizmeti» Yoktur. Vardır.

Zaman Damgası Temini Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Plartform Bağımsız Evet Evet

Mobil cihazlarla uyumluluk Evet Evet

Veri Aktarım Yöntemleri Web Servis, File Upload(XML, Excel, CVS, TXT), FTP, 
Kaynak veritabanı arası direkt entegrasyon 

Web Servis, File Upload(XML, Excel, CVS, TXT), FTP

GİB ile iletişim (Beratların Gönderimi ve Alımı) Firmanın kendi mali mührü ile gönderimi yapılır. VBT’in mali mührü ile gönderimi yapılır.

Standart Çözüm (Lokal, Yerinde Kurulum) Bulut Çözümü
Uygulama Kurulumu Firmanın belirlediği bir sunucuya kurulur. Herhangi bir kuruluma ihtiyaç yoktur.  

Veritabanı Bir adet SQL Server 2008 (ve üzeri) veritabanına ihtiyacı vardır. Herhangi bir veritabanına ihtiyaç yoktur.

Data Lokasyonu E-Defter Datası, firma networku dışına çıkmamaktadır. E-Defter Datası, VBT Sunucularında bulunur. Gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

Mali Mühür (USB, HSM) Firma sunucusu üzerine bir kere takılır. Ve sunucuda takılı kalması sağlanır. Kullanıcı bilgisayarına takılır. 

Saklama Yükümlülüğü (Arşivleme) Firma sorumluluğundadır. (10 yıl saklama yükümlülüğü vardır.) Ek hizmet olarak satın alınarak VBT Sunucularında saklanır. (10 yıl)

Maliyet Bir defa lisans ücreti + yıllık bakım ücreti vardır. Bir defa abonelik ücreti + yıllık kullanım ücreti vardır. 

Sunucu Bakımı (Erişilebilirlik, Yedekleme, Disaster vb.) Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Online Erişim (İnternet Tarayıcı) Firma iç networkunda kullandırılır. (intranet) Firma isterse dışarı açabilir. (internet) İnternetin olduğu her yerden erişim sağlanabilir.

Sunucu Güvenliği Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Tüm ERP’ler ile Entegrasyon Yeteneği Vardır. Vardır. 

Mevzuat Güncellemeleri İlk yıl garanti kapsamında ücretsiz olup sonrasında yıllık bakım sözleşmesi 
kapsamında yapılır.

Otomatik olarak güncellenir.

İsteyene özel «Sadece Saklama Hizmeti» Yoktur. Vardır.

Zaman Damgası Temini Firma sorumluluğundadır. VBT sorumluluğundadır.

Plartform Bağımsız Evet Evet

Mobil cihazlarla uyumluluk Evet Evet

Veri Aktarım Yöntemleri Web Servis, File Upload(XML, Excel, CVS, TXT), FTP, 
Kaynak veritabanı arası direkt entegrasyon 

Web Servis, File Upload(XML, Excel, CVS, TXT), FTP

GİB ile iletişim (Beratların Gönderimi ve Alımı) Firmanın kendi mali mührü ile gönderimi yapılır. VBT’in mali mührü ile gönderimi yapılır.
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E-Defter Nedir?
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik 
ortamda hazırlanması, değişmezliği ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. İlgililer 
nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzen-
lemeler bütünüdür. E-Defter aylık olarak oluşturulur, takip eden 3.ayın sonunda E-Defter beratları 
GİB’e gönderilir ve digital ortamda saklanır. Defterlerini elektronik biçimde tutmaya başlayanlar, kağıt 
ortamında tutamazlar.

E-Defter Kapsamı
2012/99  421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere (2011 
yılı 10 Milyon TL Ciro ) ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma zorunluluğu 
getirilmiştir.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, 
teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellef-
ler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. 
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 
veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurum-
lar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) 
bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis et-
tirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet 
tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin 
başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla 
birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa 
olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter 
tutabileceklerdir. 

VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İstanbul Merkez Ofisi :   Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Merkezi No:8 Kat:3 34752  
İçerenköy  Ataşehir / İSTANBUL  Telefon : +90 216 577 69 21 PBX  Eposta : edefter@vbt.com.tr
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Veri Analizi
Defterlerinizi oluşturmadan önce verilerinizin analizini 
yapar. GİB standartlarına uymayan kayıtlar için sizi 
kayıt bazında bilgilendirir. Veri analizinden geçemeyen 
dönem için defterler oluşturulamaz.

Entegrasyon Yöntemleri
Kaynak sistemler ile web servis, dosya upload  
(xml, excel), veritabanları arası aktarım  
yöntemleri ile çalışabilmektedir.

Çoklu Şirket Desteği
Sınırsız sayıda şirket ekleyerek, şirketlerin bağımsız 
olarak e-Defter yönetimini sağlayabilirsiniz.

Bilgilendirme (Loglama)
Uygulama içerisinde yapılan her işlem olumlu yada 
olumsuz şekilde loglanmaktadır. Hangi kullanıcı hangi 
defteri ne zaman oluşturmuş, hangi sayfalarda hata 
alınmış raporlanabilmektedir.

%100 değiştirilebilir yetki seviyesi saye sinde, hem 
kullanıcı hem de rol bazında yetki tanımlaması 
yapılabilmektedir.

Rol ve Yetki Yönetimi 

Hatırlatma Servisi
Yasal süreye sizin belirletiğiniz gün kala ilgili kişilere 
hergün hatırlatma epostası gönderilmektedir.

Platform Bağımsız
Tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri ile entegre 
çalışabilmektedir.

Raporlama
Büyük holdingler için firma durum izleme, defter 
içeriğinde veri sorgulama, fiş görüntü leme, defter 
özet bilgileri, belge tipi analizi, performans analizi vb. 
birçok rapor bulunmaktadır.
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e-Dönüşüm Referanslarımız

Güncel Referanslarımız


