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e-Defter 
zorunluluğu 
geliyor

20 bin kadar şirketi 
kapsayacak elektronik 
defter tutma 
zorunluluğu, 1 Ocak’tan 
itibaren uygulamaya 
girecek. Uygulamanın 
500 milyon TL’lik 
tasarruf sağlaması 
bekleniyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile şirketlere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter (e-deft-
er) tutma zorunluluğu getiriyor. 20 bine yakın şirketi kapsayacak uygulamayla 
Türkiye ekonomisine 500 milyon TL’lik tasarruf sağlanması hedefleniyor.

e-defter, noter tasdiki, kâğıt ve baskı maliyetleri, depolama maliyeti, basım ve denetim 
sırasında gereken iş gücü gibi çok ciddi maliyet avantajları sağlıyor. Firmalar açısından 
e-defter ile üretim ve denetim maliyetleri de azalacak. Sistem büyük ölçekli firma başına 
aylık yaklaşık 8 bin liraya yakın tasarruf sağlayacak. e-Defter, devlet açısından vergi 
denetimini kolaylaştıracak.
 
E-defter teknolojisi 
E-defterde kullanılan Genişletilebilir İşletme Ra¬porlama Dili (eXtensible Business Re-
porting Language- XBRL) teknolojisi,  aralarında, denetim şirketleri, yazılım şirketleri, 
devlet birimleri ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (The International Account-
ing Standards Board -IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının birleşimi ile 
kurulan kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kon¬sorsiyum tarafından geliştirilmiş. Açık 
bir standart ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin raporlanması, iletilmesi 
ve analiz edilmesi için kulla¬nılan XML (eXtensible Markup Language – Genişletilebilir 
İşaretleme Dili) ta¬banlı genel bir işaretleme dili, elektronik bir dosya standardı. XBRL, 
XML veri öğelerini etiketleyerek tanımladığından bilgisayar yazılımları tarafından bu ver-
iler verimli bir şekilde işlenebiliyor. XML teknolojisinin muhasebe işlemlerinde ve finansal 
bilgilerin raporlanmasında kullanılması XBRL olarak adlandırılıyor. 

XBRL, finansal bilgi kullanıcılarına finansal bilgilerin hazırlanmasında, tüm tara-
flara İnternet üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle transfer edilebilm-
esinde ve raporlanmasında uluslararası bir standart sağlıyor. Dünya genelinde 
işletmecilikte kullanılan birçok farklı kavram (örneğin “stok” kavramı), XBRL teknolo-
jisi ile daha standart hale getiriliyor. XBRL ile fi¬nansal verilerin etiketlenmesi ürün-
lerin barkodlanması işlemine benzer. XBRL ile işaretlenmiş olan bir veri bilgisayarlar 
tarafından okunduğunda bu verinin hangi işletmeye ait olduğu, biriminin ne olduğu, hangi 
döneme ait olduğu gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün. XBRL finansal veriler için önce 
standart “etiketler” oluşturuyor, daha sonra bu etiketlerle finansal veriler etiketleniyor. 
Böylece bu veriler hem bilgisayarlar hem de insanlar tarafından anlaşılır hale geliyor.
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